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  املقدمة
 

     بسم اهللا الرمحن الرحيم      
احلمد هللا محدًا دائًام أبدًا، كام هو أهله ومستحقه، وكام ينبغي لكرم وجهه وعّز 

واألرضـني، جالله، وصلوات اهللا عىل سفرائه يف العاملني، وخلفائه يف الساموات 
 .حممٍد وأهل بيته الطيبني الطاهرين، صلوات اهللا عليهم أمجعني

وبعد، هذه جمموعة من املطالـب املفيـدة واملواضـيع املهمـة قـد مجعتهـا مـن 
مضامني آيات الكتاب الكريم، وأحاديـث الـسنّة الـرشيفة، ومـن أهـم الكتـب 

لق بالعقائد واملعارف  فيام يتعواملصادر املختلفة، أقدمها بني يدي القارئ الكريم
، متمنيًا أن تكون ذات فائدة جليلة للدنيا واآلخرة، ونظمتها عىل فـصول، اإلهلية

لتكون كّل جمموعة من هذه الفوائد حتت عنـوان الفـصل املناسـب هلـا، ليـسهل 
 .االطالع عليها واالستفادة منها

عظم احلجة وقد أهديت هذا العمل املتواضع إىل الساحة املقدسة لوّيل اهللا األ
املنتظر، صلوات اهللا عليه، وعّجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف، آمًال أن ينال رضـاه، 
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وإىل والدّي وأوالدي الكرام، سائًال املوىل القدير أن جيعله ذخرًا يل وهلم يـوم ال 
 .ينفع فيه إّال العمل الصالح

ر امليامن وبعد االستعانة باهللا عّز وجل، وبمحّمد رسوله الكريم، وعرتته الغر
 :صلوات اهللا عليهم أمجعني أقول
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  اإلرادة واملشيئة والفرق بينهما:  األولالفصل
 مـن اجلمـع بـني الروايـات أّن اإلرادة اعلم أهيا القارئ الكـريم أنـه يـستفاد

تلف معنى أحدمها عن اآلخر، إّال أّنه يمكـن أن خيواملشيئة اصطالحان متغايران 
بتحققه ووجوده، اإلهلية منبعثة عن اختيار الفعل ورضاه إّن اإلرادة : يقال بإجياز

بل هي بخالف املشيئة اإلهلية فإهنا غري منبعثة عن اختيار الفعل ورضاه بوجوده، 
متقومة بعدم منعه من الفعل، بمعنى أّن املصلحة تقتيض عـدم تدخلـه سـبحانه، 

ثـر عنـد إيـراد لة بني الفاعل وبني ارتكابه الفعل، وسيأيت إيضاح أكوعدم احليلو
، وقد يستعمل لفظ املشيئة بمعنى اإلرادة كـام األمثلة عنهام يف الروايات الرشيفة

 .سيأيت
 :إّن اإلرادة اإلهلية قسامن: وجممل القول

 وهي املعـّرب عنهـا يف الروايـات اآليت ذكرهـا إرادة ،اإلرادة التكوينية: األول
 ألهنـا مـن ، عـن اإلرادةاملراد ويتخلفعنها حتم، وهي التي يستحيل أن ينفك 

الصفات الذاتية التي يستحيل أن تنفـك عـن الـذات، فإرادتـه سـبحانه يف هـذا 
 .القسم تعترب عني فعله
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ت إرادة عـزم، وهـي اعنهـا يف الروايـ وهي املعّرب ،اإلرادة الترشيعية: والثاين
التي يمكن ختّلف املراد عنها، ألهنا من الصفات الفعليـة، وصـفات األفعـال ال 

نع من انفكاكها عن الذات، كام ختلف املراد يف السجود آلدم من قبل إبلـيس، ما
 فتخلـف املـراد عـن ، منه أن يسجد مع املالئكة فلم يفعـلعّز وجّل حينام أراد اهللا 

 وزوجته من الشجرة حيـنام عليه السالماإلرادة، وكام ختلف املراد يف عدم أكل آدم 
امها عنـه، ولكـنهام أكـال فتخلـف املـراد عـن  منهام عدم األكل فنهتعـاىلأراد اهللا 

اإلرادة، وكام ختلف املراد عن اإلرادة يف عدم امتثال كثري من املكلفني ألوامر اهللا 
 . ونواهيه املولوية التكليفيةعّز وجّل 

 :وهذه اإلرادة الترشيعية نوعان أيضاً 
  وهي التـي تتعلـق باألفعـال مـن حيـث إهنـا حـسنة،اإلرادة اجلزمية: األول
 بطلـب تعاىل كاألوامر املولوية الصادرة منه ، وتتحقق باألمر اجلزمي هبا،وصاحلة

مـن  تتعلـق باألفعـال أواإلتيان بالعبادات كالصالة والـصوم واحلـج وغريهـا، 
 كـالنواهي املولويـة ،عنهـااجلزمـي منكرة، وتتحقـق بـالنهي وقبيحة حيث إهنا 

هـة واألمـور املحرمـة واملكر بطلب االنتهـاء وعـدم ارتكـاب تعاىلالصادرة منه 
 .كرشب اخلمر والقامر والزنا وغريها

 وهي التي ال تتعّلق بالفعل من حيث ،متحانية غري اجلزميةاإلرادة اال: والثاين
 فقط باألمر الظاهري به، كام يف األمر الـصادر منـه علق بل تت،إنه حسن وصالح

 بـه جّل وعـال، مع عدم رضاه  بذبح ابنهعليه السالم إىل رسوله وخليله إبراهيم تعاىل
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متثال، وصدرت منه مقدمات الفعل وإنام ملجرد االمتحان، فلّام بادر إبراهيم باال
متحـان، وهـذا مـا تبّينـه  أمره لتحقق الغرض منـه وهـو االسبحانهسحب املوىل 

ا{: تعاىلاآليات الكريمة بقوله  َلَم  َل  {استسلم إبراهيم وابنه ألمـر اهللا } أَسْلَما ف َت ُ و  ه
 ِ ِلْجَبين ُ {أي أنامه أبوه عىل جبينه ليذبحه واالبن راٍض مستسلم } ل ْناه َي َناد ْ  و  يـا أَن
 ُ ِبْراهيم ْ * إ قْتَ   قَد ؤْيا صَد   أي امتثلت األمر بام فعلت من مقدمات الذبح، ثّم ١}الر 

ُ {: تعاىلقال  ْناه ء  أي بكبش سمني أنزله اهللا عّز وجّل من الـسام٢} عَظيم بِذِبْحٍ  وَفَدَي
 .لذبحه بدل ذبح ابنه

 وعدم حيلولته بـني ، عن الفعلعّز وجّل وأما املشيئة اإلهلية املتقومة بعدم منعه 
 كإشـاءته ،أمثلتـه يف القـرآن والروايـات متعـددةفالفاعل وبني ارتكاب الفعل، 

ال حيـول  بأكل آدم وحواء من الشجرة، بمعنى أنه شاءت حكمته أن سبحانه وتعاىل
 عليـه الـسالم بعدم سجود إبلـيس آلدم سبحانه، وإشاءته هام ملصلحةبينهام وبني أكل

مع املالئكة، بمعنى أنه شاءت حكمته أن ال حيول بني إبليس وبني هذه املعـصية 
عن األكـل مـن ملصلحة يف ذلك أيضًا، ولو شاءت حكمته أن ينتهي آدم وحواء 

. سجدلـلـسالم عليـه اآلدم الشجرة ملا أكال، ولو شاءت حكمته أن يسجد إبلـيس 
 :وإليك الروايات الواردة يف ذلك

أَمَر >: سمعته يقول:  قالعليه الـسالمروي عن عبداهللا بن سنان عن أيب عبداهللا 
اهللا ومل يشأ، وشاء ومل يأمر، أمر إبليس أن يسجد آلدم وشاء أن ال يـسجد، ولـو 

                                                 
 .١٠٥ ـ ١٠٣سورة الصافات، اآلية .  ١

 .١٠٧سورة الصافات، اآلية .  ٢
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شاء لسجد، وهنى آدم عـن أكـل الـشجرة وشـاء أن يأكـل منهـا، ولـو مل يـشأ مل 
 .١<يأكل

إّن هللا إرادتـني ومـشيئتني، إرادة >: عليـه الـسالموروي عن أيب احلسن الكاظم 
حتٍم وإرادة عزم، ينهى وهو يشاء، ويأمر وهو ال يشاء، أوما رأيت انـه هنـى آدم 
وزوجته أن يأكال من الشجرة وشاء ذلك، ولو مل يشأ أن يأكال ملا غلبت مشيئتهام 

 .<تعاىلمشيئة اهللا 
أن يـأكال مـن  شـاء تعاىلأّنه : زندراين يف رشحه ألصول الكايف، أيوفّرسه املا

ختيـاري، ولـو مل نه مناٍف للتكليف اال أل،الشجرة باعتبار أنه مل جيربمها عىل تركه
، يشأ أن يأكال بجربه هلام عىل االنتهاء عن املنهي عنه، ومشيته احلتمية لرتك األكل

ّن املغلـوب املجبـور  لرتك األكل حـتًام، ألتعاىلل مشّية اهللا ملا غلبت مشيتهام لألك
 ال يمكنه اإلتيان بفعله فضًال عن أن تكون مشّيته غالبة عىل مـشّية عىل ترك يشء

وأمر إبراهيم أن >اجلابر القاهر، ونفس الرشح يأيت عىل العبارة اآلتية من الرواية 
ة إبراهيم ، ومل يشأ أن يذبحه، ولو شاء ملا غلبت مشيئ]إسامعيل خ[يذبح إسحاق 

 .٢<تعاىلمشيئة اهللا 
اسـتعملت < ملا غلبـت مـشيئتهام مـشيئة اهللا تعـاىل>واجلدير بالذكر أّن عبارة 

املشيئة األوىل فيها عىل إرادة آدم وزوجته، واملشيئة الثانية اسُتعملت عـىل اإلرادة 
علـه، وإن  وفعليه السالمة احلتمية، وكذا يف العبارة الثانية املتعّلقة بإبراهيم يالتكوين

                                                 
 .، باب املشيئة واإلرادة٣ ح ١٥١: ١الكايف .  ١
 .، باب املشيئة واإلرادة٤ ح١٥١: ١الكايف .  ٢
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 كـام هذا االستعامل للمـشيئة قـد اسـتعمل يف بعـض الروايـات بمعنـى اإلرادة
 .تقدمت اإلشارة إليه

 ما روي عن ،ومن أمثلة حتقق املشيئة اإلهلية باملعنى األول املتقدم دون اإلرادة
 حيـنام زار قـربه يف عليه الـسالم أنه قال لسبطه اإلمام احلسني صّىل اهللا عليه وآلهالنبي 

 ،يـا حـسني>:  فقـال لـهصّىل اهللا عليه وآلـه فرأى رسول اهللا ،الغفوةملدينة وأخذته ا
 معناهـا كـام عّز وجّل ، وهذه املشيئة من اهللا ١<قد شاء أن يراك قتيالً اخرج فإن اهللا 

عليهم أن ال حيول بني يزيد وأتباعه  شاءت حكمته تعاىلتقّدم يف األمثلة السابقة أنه 
ارتكاهبم هذه اجلريمة البـشعة النكـراء، وأنـه بني  و والناس أمجعـنيلعائن اهللا واملالئكة

 هناهم عنهـا أشـّد النهـي، وسـيعاقبهم يف اآلخـرة بأقـسى ألـوان العـذاب تعاىل
والنكال عىل ارتكاهبم هذه اجلريمة العظيمة التي مل حتدث جريمـة أفجـع منهـا، 

 هذه املـشيئة والتي صدرت بسوء اختيارهم خلبث نفوسهم الّرشيرة، وقد كانت
 ملصالح مهمة، منها أّن اإلمام احلسني عليه الـسالم وكـذلك أهـل بيتـه تعـاىلمنه 

وأصحابه هلم درجة عالية يف اجلنـان ال يـصلوهنا إّال بعـد حتّملهـم هـذه املـآيس 
 .واملصائب الشديدة، ونفوذ هذه اجلريمة النكراء عليهم بتاممها

 .ةومنها بقاء اإلسالم حّيًا إىل يوم القيام
ومنها فضح يزيد وأتباعه وبني أمية الذين أرادوا حمو اإلسالم، فـام جـرى يف 
يوم عاشوراء من اجلرائم البشعة حتى يف حّق الطفل الرضيع، الـربيء الـذي ال 

                                                 
 .٣٦٤: ٤٤ بحاراألنوار .  ١
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ذنب له، كشف عن نفوسهم الّرشيرة، ومـنعهم مـن تنفيـذ خططهـم اخلبيثـة يف 
 .النيل من الرشيعة اإلسالمية وحموها

ملـصائب التـي جتـري عـىل املـؤمنني الـشيعة فـيام بعـد واقعـة ومنها ختفيف ا
 .عاشوراء األليمة

 عـىل املـؤمنني الـذين حتّملـوا مـا عّز وجـّل ومنها الثواب اجلزيل الذي مّن اهللا 
عليـه الـسالم حتّملوا بسبب هذه املصائب األليمة التي جرت عىل اإلمـام احلـسني 

 بعـدها مـن حـوادث األرس وأهل بيته وأصحابه ونسائه يف واقعـة الطـف ومـا
 .والسبي واإليذاء



)١٣( 

 
 
 
  رواية جليلة فيها نكت عقائدية وشرحها:  الثاينلفصلا

 كنـت بمشيئتي آدم ابن] يا: [اهللا قال>: عليه السالمروي عن أيب احلسن الرضا 
 عـىل قويـت وبنعمتـي ،فرائـيض يتأدّ  وبقويت تشاء، ما لنفسك تشاء الذي أنت

 ومـا اهللا، فمـن حـسنة مـن أصـابك مـا ،قويـاً  اً بصري سميعاً  جعلتك معصيتي،
 أوىل وأنـت ،منـك بحـسناتك أوىل أّين  وذاك ،نفـسك فمـن سـيئة مـن أصابك
 .١<يسألون وهم أفعل عام سألأ ال أنني وذاك مني، بسيئاتك

يابن آدم، بمشيئتي وإراديت :  خياطب اإلنسان ويقول لهسبحانه وتعاىلّن اهللا إأي 
و باملشيئة والقّوة التي خلقتهـا فيـك كنـت مريـدًا شـائيًا، جعلتك مريدًا شائيًا، أ

واخلـريات املوجبـة السـتقامة أحوالـك يف تشاء لنفسك ما تشاء من الطاعـات 
أو ما تشاء مـن املعـايص التـي توجـب شـقاوتك وسـوء أحوالـك يف الدارين، 
وهذا معناه أّن اإلنسان إنام يفعـل مـا يفعـل مـن الطاعـات واملعـايص  .الدارين
 وَمـا{: تعـاىل هو الذي شاء أن يشاء اإلنسان، كام قـال سبحانهة وقّوة، واهللا ئيبمش
َ وتَشاؤُ  ْ  إِال   ن َ  أَن ُ  يَشاء ، وتفيد أّن مـشيئة اإلنـسان متوقفـة يف وجودهـا عـىل ٢}اهللا 

 .تعاىلمشيئة اهللا 
                                                 

 . مع زيادة١٢ ح١٦٠ ـ ١٥٩: ١ باب املشيئة واإلرادة، و٦ ح١٥٢: ١الكايف .  ١

 .٣٠سورة اإلنسان، اآلية .  ٢
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وبقويت التي أودعتها فيك أّديت فرائيض التـي توجـب قربـك : تعاىلثّم يقول 
نك، وبنعمتي عليك قويت عىل معصيتي التي توجب بعدك عني مني ورضاي ع

عبده فيستعمل نعمتـه التـي ينبغـي لوسخطي عليك، وهذا توبيخ من اهللا املنعم 
رصفها يف طاعته يستعملها بسوء اختيـاره يف معـصيته، وهـو وعيـد باسـتحقاق 

 .العقوبة واخلذالن
ع مـا نطقـت بـه جعلتك بال سبق اسـتحقاق سـميعًا تـسم: عّز وجّل ثّم يقول 

الرشائع والرسل، بصريًا بام دّل عىل أرشف املناهج والـسبل، قويـًا عـىل سـلوك 
طريقي اهلدى والضالل واحلق والباطل، ما أصابك من حـسنة طاعـة كانـت أو 
نعمة فمن اهللا تفّضًال منه عليك وإحسانًا منه إليك، فله الفـضل واحلـق عليـك، 

اجتنب دهره عن املعـصية فهـو بعـد مل ألّن اإلنسان وإن رصف عمره بالطاعة و
 فكيف يستحّق بعمله نعمة أخرى، ولذلك ورد عن ،يأت بام يكايف نعمة الوجود

 .١<ال يدخل أحد اجلنة إّال بفضل اهللا ورمحته>: الفريقني
 ،وما أصابك من سيئة معصية كانت أو بلية فهي من نفـسك: سبحانهثّم يقول 

ْ  وَما{: تعاىلأو سبب البلية، كام قال لرصفك إياها باختيارك إىل املعصية   أَصـابَكُم
 ْ َبِما مُصيبَةٍ  مِن ْ  كَسَبَتْ  ف َيْديكُم  عـىل امن أنعـم اهللا هبـ، والقـدرُة والقـوة اللتـا٢}أ

 هـو املعطـي تعـاىلاإلنسان الزمها أن تكون احلسنات هللا وهـو أوىل هبـا، ألّن اهللا 
يئات لإلنسان، وهـو أوىل هبـا للقوة عليها واآلمر بإتياهنا وفعلها، وأن تكون الس

                                                 
 .٢٧٩: ٤رشح أصول الكايف للامزندراين .  ١
 .٣٠سورة الشورى، اآلية .  ٢



 رواية جليلة فيها نكت عقائدية وشرحها: الفصل الثاين

)١٥( 

 مل يعط القوة إّال نعمة لرصفها يف احلسنة، وهنى عن اسـتعامهلا تعـاىلدون اهللا، ألّنه 
وذلـك أّين أوىل >:  يف الروايةتعاىليف السيئة، فاللوم عىل اإلنسان يف ذلك، كام قال 

 .<بحسناتك منك، وأنت أوىل بسّيئاتك منّي
وذلك أّين ال ُأسأل عّام أفعل وهم ُيـسألون، : واية يف ختام الرجّل وعزّ ثّم يقول 

 إنام يفعل اجلميل وهو إفاضة النعمة واهلدايـة إىل احلـسنة والنهـي عـن تعاىلألّنه 
 هـو تعـاىلّن اهللا إوبعبارة أخـرى . السيئة، وكّل ذلك مجيل وال سؤال عن اجلميل

ال ُيـسأل عـّام  فلـذلك ،ّن مجيع أعامله وفق احلكمة واملـصلحةإ و،املطلقاحلكيم 
عل احلسنة بنعمة وقوة من اهللا، ويفعـل الـسيئة بـرصف فيفعل، أّما اإلنسان إنام ي

القوة والنعمة إليها، فهو املسؤول عن النعمة التي تفضل اهللا هبا عليه أين رصفها 
 مل خيلقها للمعصية وإنام خلقها للطاعـة، فـرصفها سبحانه فإّن اهللا ؟وماذا صنع هبا
وفيه داللـة عـىل . ب ملزيد احلجة عليه، وكونه هو املسؤول عنهايف املعصية موج

 إذ ال معنى لسؤاله عام هو جمبـوٌر عليـه ، باختيارههاإلنسان هو الفاعل ملعاصين أ
 .١وليس من فعله

                                                 
مـرآة العقـول ورشح املازنـدراين مـع تـّرصف : لكـايف ورشوح ا١٦٠: ١راجع هامش الكـايف .  ١

 .وزيادة



)١٦( 

 
 
 

يف ذكر بعض ما ورد يف اجلرب والتفويض :  الثالثالفصل
  واألمر بني األمرين

 واستيضاحًا لألمر، ولـو أين قـد الرواياتبتلك نذكر هذا املوضوع هنا تّربكًا 
فّصلت هذا املوضوع يف كتايب اخلاص باملناظرات العلمية والعقائدية يف املنـاظرة 

 .املتعّلقة بمعنى اهلداية والضالل فراجعه هناك
:  قـالعليـه الـسالمروي عن احلسن بن عـيل الوّشـاء عـن أيب احلـسن الرضـا 

: قلـت .ذلـك مـن أعـزّ  اهللا: قـال عبـاد؟ال إىل مـراأل فـوض اهللا: فقلت سألته>
: اهللا قـال: قال ثمّ : قال .ذلك من وأحكم أعدل اهللا: قال املعايص؟ عىل فجربهم

 املعـايص عملـت منـي، بسيئاتك أوىل وأنت منك بحسناتك أوىل أنا ،آدم ابن يا
 .١<فيك جعلتها التي بقويت

 مـن>:  اهللا عليـه وآلـهصـّىل قال رسول اهللا :  قالعليه السالموروي عن أيب عبداهللا 
 والّرش  اخلري أنّ  زعم ومن اهللا، عىل كذب فقد والفحشاء بالسوء يأمر اهللا أن زعم
 فقد  اهللا قوة بغري املعايص أنّ  زعم ومن ،سلطانه من اهللا أخرج فقد اهللا مشيئة بغري

                                                 
 باب اجلرب والقدر واألمر بني األمرين، والرواية واضحة املعنى بام تقـّدم يف ٣ ح ١٥٧: ١الكايف .  ١

 .األمر الثاين يف رواية اإلمام الرضا عليه السالم ورشحها



 واألمر بني األمرينيف ذكر بعض ما ورد يف اجلرب والتفويض : الفصل الثالث

)١٧( 

 .١<النار اهللا أدخله اهللا عىل كذب ومن اهللا، عىل كذب
ر بالفحشاء، وهو القائل باجلرب، يقـول بـاإلرادة بمعنى أّن من زعم أّن اهللا يأم

: تعـاىلاحلتمية من اهللا يف املعايص، فقد كذب عىل اهللا ونسبه إىل الكـذب يف قولـه 
َ ̅الل   إِن  { ُ  ال ه َأْمُر ِ  ي ِالْفَحْشاء َ ̅الل   إِن  {: تعـاىل، وقوله ٢}ب ُ  ه َأْمُر ِ  ي ِالْعَدْل ِ  ب  وَاْإلِحْـسان

 ِ َ   الْقُرْ  ذِي  وَإيتاء َنْهىو ِ   ي ِ  عَن ْ  الْفَحْشاء َال ِ ̅و ِ  مُنْكَر ْبَغْي َال ، ومـن زعـم أّن اخلـري ٣}و
إّن األفعـال خملوقـة : والرش من األفعال بغري مشيئة اهللا، وهم املفوضـة يقولـون

بمشيئة اإلنسان دون اهللا، وأّن اهللا قد عزل نفسه عن أفعـال عبـاده فـال يتـدخل 
 هـو الـذي خلـق املـشيئة عنـد عبـاده عاىلتفيها، فقد أخرج اهللا من سلطانه، فإّنه 

ومّكنهم عىل الطاعة واملعصية باختيارهم، فمن جعل اإلنسان هو اخلالق ألفعاله 
فقد أرشك مع اهللا غريه، وقـد التي خلقها هو يف نفسه بمشيئته وإرادته باستقالله 

ُ {: تعاىلقال  َلَه ُ  و ّوة اإلنـسان ، ومن زعم أّن املعايص بغري قّوة اهللا بل بق٤}الْ̅مُْ 
ال دخل هللا فيها أصًال وأّن اهللا مل خيلـق القـّوة يف اإلنـسان وكذلك باستقالله فيها 

َ  ما{: اهللا حيث يقولعىل عىل أفعاله، فقد كذب  ُ ̅الل   شاء َ  ال ه ِالل   إِال   قُو ة ِ ̅ب  .٥}ه
القائـل بـاجلرب كـافر، والقائـل >:  أنه قـالعليه السالموروي عن اإلمام الرضا 

                                                 
 .ين، وراجع رشح احلديث يف اهلامش باب اجلرب والقدر واألمر بني األمر٦ ح١٥٨: ١الكايف .  ١
 .٢٨سورة األعراف، اآلية .  ٢

 .٩٠سورة النحل، اآلية .  ٣

 .٧٣سورة األنعام، اآلية .  ٤

 .٣٩سورة الكهف، اآلية .  ٥
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)١٨( 

ويض مرشك، واملراد باألمر بني األمـرين هـو وجـود الـسبيل إىل إتيـان مـا بالتف
 يف ذلـك، بالنـسبة إىل تعـاىلُأمروا، وترك ما ُهنوا عنه، واإلرادُة واملـشيئة مـن اهللا 

، وبالنسبة للمعـايص النهـي عنهـا والـسخط هلـا، الطاعات األمر هبا والرضا هلا
ن خـري أو رش إّال وهللا فيـه قـضاء، واخلذالن عليها، وما من فعل يفعله العباد مـ

والقــضاء هــو احلكــم علــيهم بــام يــستحّقونه مــن الثــواب والعقــاب يف الــدنيا 
 .وهذه الرواية واضحة وتوضح ما سبق. ١<واآلخرة

ال جرب وال تفويض ولكن أمٌر بني >: عليه الـسالموما روي عن اإلمام الصادق 
 .٢<األمرين

حلقيقـة < البيـان> مـثًال جليـًا يف كتابـه هقّدس ّرس هنا يرضب لنا السيد اخلوئي 
أّن إنـسانًا أصـيبت يـده بـشلل بحيـث ال يقـدر عـىل : األمر بني األمرين، وهو

حتريكها بنفسه، ثّم استطاع الطب أن يوصل هذه اليد الشّالء بـالقوة الكهربائيـة 
بواسطة جهاز خاص ُيرَبط هبذه اليد، فيستطيع حينئذ صـاحبها أن حيّركهـا متـى 

ا دامت متصلة بتلك القوة الكهربائية، فإذا قام هذا الشخص بتحريك يده شاء م
لتقوم بأعامهلا االعتيادية تكون تلك احلركة أمرًا بني أمرين، فليـست مـستندة إىل 
صاحب اليد كّل االستناد، ألّن قدرة اليد عىل احلركة مـستمدة مـن تلـك القـوة 

تناد، ألهنا ـ أي حركة اليد ـ إنـام الدافعة، وليست مستندة إىل تلك القوة كّل اإلس
 .٣كانت باختيار الرجل وإرادته، فتكون إذًا أمرًا بني أمرين ووسطًا بني هذا وذاك

                                                 
 .١٥٨: ١تفسري مواهب الرمحن .  ١
 .١٥٨: ١تفسري مواهب الرمحن .  ٢
 .راجع كامل املثل يف كتابه البيان يف تفسري القرآن.  ٣



)١٩( 

 
 
 

  رواية السلسة الذهبية:  الرابعالفصل
أتربك بذكر هذه الرواية اجلليلة املتعّلقة بوالية أمرياملؤمنني واألئمـة رأيت أن 

 :، املكملة لعقيدة التوحيد، وهي كام ييلعنيصلوات اهللا عليهم أمجالطاهرين 
، عليـه الـسالم، عن موسى بن جعفر عليه السالمروي عن عيل بن موسى الرضا 

، عن عيل بن احلـسني عليه السالم، عن حمّمد بن عّيل عليه السالمعن جعفر بن حمّمد 
، عـن المعليه الس، عن عيل بن أيب طالب عليه السالم، عن احلسني بن عيل عليه السالم

، عن جربئيل، عن إرسافيل، عن ميكائيل، عن اللوح، عـن صّىل اهللا عليه وآلـهالنبي 
والية عيل بن أيب طالـب عليـه الـسالم حـصني >: عّز وجّل يقول اهللا : القلم، قال

 .١<فمن دخل حصني أمن من عذايب
ملّا واىف أبو احلسن الرضـا : والنص اآلخر للرواية عن إسحاق بن راهويه قال

 اجتمـع عليـه أصـحاب ، وأراد أن خيرج منها إىل املـأمون،يه السالم نيسابورعل
 ترحـل عنّـا وال حتـدثنا بحـديث فنـستفيده ،يابن رسـول اهللا: احلديث فقالوا له

سـمعت أيب موسـى بـن : منك؟ وكان قد قعد يف العامرية، فـأطلع رأسـه وقـال
: ن عيل يقـولسمعت أيب حممد ب: سمعت أيب جعفر بن حممد يقول: جعفر يقول

سمعت أيب : أيب احلسني بن عيل يقولسمعت : سمعت أيب عيل بن احلسني يقول
                                                 

 . باب نادر عن الرضا عليه السالم عن عيل بن بالل١٣٦: ٢عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ١
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)٢٠( 

 صـّىل اهللا عليـه وآلـهسمعت النبي :  يقولعليهم السالمأمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب 
ال إله إّال اهللا حصني، فمن دخل حصني أمن >:  يقولعّز وجـّل سمعت اهللا : يقول

 .١<برشوطها وأنا من رشوطها>: ناالراحلة نادقال فلّام مّرت ا< من عذايب
) ال إلـه إّال اهللا(إّن من رشوط ذكر كلمـة التوحيـد : قّدس ّرسهيقول الصدوق 

 عـىل العبـاد، عـّز وجـّل  بأنه إماٌم من قبل اهللا عليه السالمواإلقرار هبا اإلقرار للرضا 
 .مفرتض الطاعة عليهم

تـستلزم اإلقـرار  عليـه الـسالم  الرضـاواجلدير بالذكر أّن اإلقرار بإمامة اإلمام
 آخرهم هـو حيث عليهم السالم وأوالده املعصومني عليه السالم بوالية أمرياملؤمنني

آنذاك، وإذا قرّنـا نـص هـذه الروايـة مـع نـص الروايـة  عليه السالم اإلمام الرضا
داخلـة وأوالده املعصومني إما هي  عليه السالم املتقدمة ينتج أّن والية أمرياملؤمنني

 وكالمها حصن اهللا املنيع املـؤّمن ،نفس التوحيد وحقيقته، وإّما هي املكملة لهيف 
 .عّز وجّل  من عذاب اهللا

وبمناسبة ذكر هذه الرواية اجلليلة أنقل لكـم مـا روي عـن الـسّيد نعمـة اهللا 
 أّن روايـة ،قـّدس ّرسه، والـشيخ التـسرتي <زهـر الربيـع> يف قـّدس ّرسهاجلزائري 
لذهبية ما ُقرئت عىل مريض إّال شفي، وال عىل مرصوع إّال أفاق، وقد السلسلة ا

 وهو جمـّرب أيـضًا، ، يف ماء ورشب شفي من األملتُجّرب ذلك مرارًا، وإن ُكتب
وينبغي كتابتها بخّط مجيل وتأطريها بإطار مجيل، ليدّل عىل تعظيمها واحرتامها، 

 .ي املذكورة هنا أوالً ثّم ينقل نّص الرواية املروية عن عيل بن بالل وه
                                                 

 . باب ما حدث به الرضا عليه السالم يف مربعة نيسابور١٣٥: ٢عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ١
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)٢١( 

وال يفــوتني هنــا أن أذكــر بعــض الــرشوح التــي ذكــرت هلــاتني الــروايتني 
 ةاملـستلزم< برشوطها وأنا مـن رشوطهـا>فيها وخصوصًا الثانية والتكملة التي 

، املستلزم لإلقرار بنبـوة النبـي صلوات اهللا عليهملإلقرار بإمامة األئمة االثني عرش 
 املستلزم للقيام بالفرائض التـي ،، املستلزم لإلقرار بالتوحيدلهصّىل اهللا عليه وآحمّمد 

 . عليه من امتثال الواجبات واالنتهاء عن املحرماتتعاىلافرتضها اهللا 
وهذا هو مفاد اجلمع بني الروايات الواردة يف الباب األول من كتاب التوحيد 

ذا البـاب ديث الثـامن عـرش مـن هـمن قبيل ما روي يف احل :قّدس ّرسهللصدوق 
 ،علـيهم الـسالمسناد عن الشيباين عن الرضا عيل بن موسى عن أبيه عن آبائـه باإل

عـّز إن ال إله إّال اهللا كلمة عظيمة كريمة عـىل اهللا  >:صّىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا 
صمت ماله ودمه وكـان ستوجب اجلنة، ومن قاهلا كاذبًا عَ  من قاهلا خملصًا ا،وجّل 

 ويظهر من هذا احلديث أن اإلخـالص يف قـول هـذه الكلمـة .<رمصريه إىل النا
الرشيفة هو أن يقوهلا عن اعتقاد قلبـي وعرفـان يقينـي بـام تتـضمن مـن معـاين 

، ويبـدو عـّز وجـّل  وأن يعمل صاحلًا بام يـريض اهللا ،التوحيد وباقي أصول الدين
 حممد بن سناده عنإذلك جليًا يف احلديث اخلامس والعرشين من الباب املزبور ب

من قال ال إله إال اهللا خملصًا دخل اجلنـة، >:  قالعليه السالممحران عن أيب عبد اهللا 
 .<عّز وجّل ال إله إّال اهللا عام حّرم اهللا ] حتجزه خ[وإخالصه أن حيجزه 

متـام أصـول الـدين هـي إذن قول ال إله إّال اهللا مع االعتقاد بلوازمهـا التـي 
 يكـون ،اإلخالص الذي حيجز القائل عام حرم اهللاخلمسة كام تقدم، وأن يكون ب

ن أمآله دخول اجلنة، وذلك ألن العمل بام فرض اهللا تعاىل كاشف عـن العلـم، و
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بـال إلـه إّال اهللا حّقـًا الظاهر املتمثل بالعمل الصالح عنوان الباطن، فـإذا اعتقـد 
ب عىل ذلـك فال يرتتوخالف مقتضاه، ومل يعمل بام فرض اهللا فكأنه مل يعتقد هبا، 

 .أثر من الثواب، حاشا ملن عرف اهللا أن يعصيه
اد عـن نسـمـا روي باإلحلديث الرابع مـن هـذا البـاب باوأختم هذا الرشح 
 ضـمن تبـارك وتعـاىلإن اهللا >: عليـه الـسالمقال أبـو عبـد اهللا : املفضل بن عمر قال
، وملحمد ضمن له إن هو أقّر بالربوبية: وما هو؟ قال: قلت: للمؤمن ضامنًا، قال

 ،صّىل اهللا عليه وآله بالنبوة، ولعيل عليه السالم باإلمامة، وأّدى ما افـرتض عليـه
فهـذه واهللا الكرامـة التـي ال يـشبهها كرامـة : قلـت: أن يسكنه يف جواره، قـال

. <اعملـوا قلـيًال تنعمـوا كثـرياً : ثّم قال أبو عبد اهللا عليه السالم: اآلدميني، قال
اعلم أنه عليه الـسالم ذكـر أربعـة أمـور، لكنهـا : فضليقول يف رشح توحيد امل

 .مشتملة عىل األصول اخلمسة، مع زيادة العمل بالفرائض بإخالص
ت حمـل اواجلدير بالذكر هنا أنه حتى لو مل يذكر عنرص اإلخـالص يف الروايـ

نـه أالكالم، فإنه ثابت يف األدلة الكثرية أنه أحد رشوط صحة األعامل وقبوهلا، و
 قومـات حقيقـة العمـل العبـادي سـواء اجلـوارحي كعبـادة البـدن،من أهـم م

ِيَعْبُدُوا إِال   أُمِرُوا وَما{: تعاىل واجلوانحي كاالعتقاد الذي هو عبادة العقل، قال َ   ل  اهللا 
 َ ُ  مُخْلِصين َ  لَه ين  .١}الد 

راجع رشح توحيد الصدوق للقايض سعيد حممد بـن حممـد مفيـد القمـي يف 
 .كورةرشحه لألحاديث املذ

                                                 
 .٥سورة البينة، اآلية .  ١



)٢٣( 

 
 
 

  أركان حقيقة والية أمرياملؤمنني:  اخلامسالفصل
  عليهم السالمواألئمة الطاهرين 

 أّن لكـّل عمـل وصـفة وذكـٍر قد ذكرت يف كتاب ملحات يف أهـم العبـادات
 ،حقيقة، وأضيف أّن لكّل عقيدة أيضًا حقيقة ينبغي حتققها لتكمل وتنتج آثارهـا

 .كعقيدة التوحيد وعقيدة الوالية
 :قيقة الوالية فأركاهنا ما ييلأما ح

:  التي هي الطريق إىل معرفة اهللا، أو عىل مـا قيـلصلوات اهللا عليهم معرفتهم. ١
مـن عـرفكم >: عليهم الـسالمهي عني معرفة اهللا، ملا روي يف الروايات وزياراهتم 

والروايـات اآلتيـة يف الفقـرات  .١<فقد عرف اهللا ومن جهلكـم فقـد جهـل اهللا
 .عليهم السالم تأمر فيام تأمر بمعرفتهم الالحقة التي

نّزهونـا عـن الربوبيـة، >:  يف معرفتهم أهنم قـالواعليهم السالمومما روي عنهم 
فـال يقـاس بنـا >يعني احلظوظ التي جتوز علـيكم < وارفعوا عنّا حظوظ البرشية

أحد من الناس، فإّنا نحن األرسار اإلهلية املودعة يف اهلياكـل البـرشية، والكلمـة 
الربانية الناطقة يف األجساد الرتابية، وقولوا بعد ذاك ما استطعتم، فإّن البحـر ال 

                                                 
 .مفاتيح اجلنان، زيارة اجلامعة.  ١
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 .١< وعظمة اهللا ال ُتوصف،ينزف
قُلْ َال {:  كام يف قوله تعـاىل،، التي هي أجر الرسالةصلوات اهللا عليهم حمبتهم. ٢

ةَ ِيف الْقُرْ َ  َيْهِ أَجْراً إِال  الْ̅مَوَد  َل َلُكُمْ ع ما ورد يف الروايات الكثرية، منها ما  و،٢}أَسْأ
ال يؤمن عبٌد حتى أكـون أحـّب إليـه مـن >: صّىل اهللا عليه وآلهروي عن رسول اهللا 

نفسه، وتكون عرتيت أحّب إليه من عرتته، ويكون أهـيل أحـّب إليـه مـن أهلـه، 
 .٣<ويكون ذايت أحّب إليه من ذاته

يغذوكم به من نعمة، وأحبوين حلب أحبوا اهللا ملا >: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 
 .٤<اهللا عّز وجّل، وأحبوا أهل بيتي حلبي

، وقد حّث اهللا عىل لـساهنم عـىل معرفـة حّقهـم صلوات اهللا عليهم مواالهتم. ٣
 عليه الـسالمما روي عن اإلمام الباقر : والتمسك بواليتهم يف روايات كثرية، منها

 عليًا َعَلًام بينه وبني خلقه، فمن عرفـه  نصبعّز وجّل وإّن اهللا >: يف حديث قال فيه
كان مؤمنًا، ومن أنكره كان كافرًا، ومن جهله كان ضاالً، ومن نصب معـه شـيئًا 

 بضميمة ما ورد أّن كـّل مـا ورد يف .٥<كان مرشكًا، ومن جاء بواليته دخل اجلنة
 . من بعدهعليهم السالم جيري يف األئمة عليه السالمحّق عّيل 

                                                 
 ).الطبعة املحققة (١٣٠:  يف أرسار أمرياملؤمنني عليه السالممشارق أنوار اليقني.  ١

 .٢٣سورة الشورى، اآلية .  ٢

 .١٣: ٢٧ بحار األنوار . ٣

 .١٤: ٧٠بحار األنوار .  ٤

 .، باب نتف وجوامع من الرواية يف الوالية٧ ح٤٣٧: ١الكايف .  ٥
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ُ  {عّز وجّل  يف قول اهللا عليه السالمعن اإلمام الصادق روي ما ومنها  ِ  الْحَمْـد  ِهللا 
ُن ا وَما لِهذا هَدانا ال ذي  َ  ك ِنَهْتَدِي ْ  لَوْال ل َا أَن ُ  هَدان إذا كان يـوم القيامـة : ، فقال١}اهللا 

، علـيهم الـسالم وبـأمرياملؤمنني وباألئمـة مـن ولـده صّىل اهللا عليـه وآلـهُدعي بالنبي 
احلمد هللا الذي هـدانا هلـذا ومـا كنـا :  للناس، فإذا رأهتم شيعتهم قالوافينصبون

لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، يعني هـدانا اهللا يف واليـة أمرياملـؤمنني واألئمـة مـن 
 .٢<ولده
، ملـا روي عـن أيب التسليم لفضلهم واملقامات الـواردة هلـم يف الروايـات. ٤

: إنام ُكّلـف النـاس ثالثـة>: ل فيها قن مماا يف حديث، وكعليهم السالمجعفر الباقر 
 .٣<معرفة األئمة، والتسليم هلم فيام ورد عليهم، والرد إليهم فيام اختلفوا فيه

< ..قد أفلـح املؤمنـون املـسّلمون >:  يف حديث قال فيهعليه السالموروي عنه 
 .٤احلديث
بـذلك، ، ملا روي كثـريًا بـاألمر التمسك بحبلهم واالقتداء هبم وطاعتهم. ٥

ما حـّق اإلمـام عـىل : عليه السالمسألت أبا جعفر : منها ما روي عن أيب محزة قال
 .٥احلديث< ...حّقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا >: الناس؟ قال

                                                 
 .٤١سورة األعراف، اآلية .  ١

 .نتف من التنزيل يف الوالية، باب نكت و٣٣ ح٤١٨: ١الكايف .  ٢

 .، باب التسليم وفضل املسّلمني١ ح٣٩٠: ١الكايف .  ٣

 .، باب التسليم وفضل املسّلمني٥ ح٣٩٠: ١الكايف .  ٤

 .، باب ما جيب من حق اإلمام عىل الرعية١ ح٤٠٥: ١الكايف .  ٥
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 عّز وجّل ما نظر اهللا : صّىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا >:  قالعليه السالموروي عنه 
 .١<والنصيحة إّال كان معنا يف الرفيق األعىلمه إىل وّيل له جيهد نفسه بالطاعة إلما

ذروة األمر وسنامه ومفتاحه، وباب األشـياء، >:  قالعليه السالموما روي عنه 
 .٢ <...، الطاعة لإلمام بعد معرفته تبارك وتعاىلورضا الرمحن 

مـن أحـّب أن : صّىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا >:  قالعليه السالموما روي عنه 
 حياة تشبه حياة األنبياء، ويموت ميتة تشبه ميتة الـشهداء، ويـسكن اجلنـان حييا

التي غرسها الرمحن، فليتوّل علّيًا وليوال ولّيه، وليقتد باألئمة من بعدي، فـإّهنم 
وويل للمخالفني هلم مـن أمتـي، اللهـّم ال : ثّم قال... عرتيت، خلقوا من طينتي 

 .٣<تنلهم شفاعتي
أسعد الناس من عرف فـضلنا، وتقـّرب >: عليه السالم وروي عن أمرياملؤمنني

 ،إىل اهللا بنا، وأخلص حّبنا، وعمل بام إليه ندبنا، وانتهى عام عنه هنينا، فـذاك منـا
 .٤<وهو يف دار املقامة معنا

، فقد ورد احلّث الكثري يف األحاديث الرشيفة عليها، تعاهد زيارة قبورهم. ٦
وي عن احلسن بـن عـيل الوشـاء عـن أيب ر ما :اوبيان جزيل ثواهبا وآثارها، منه

                                                 
 .مة املسلمني، باب ما أمر النبي صّىل اهللا عليه وآله بالنصيحة ألئ٣ ح٤٠٤: ١الكايف .  ١

 .، باب فرض طاعة األئمة عليهم السالم١ ح١٨٥: ١الكايف .  ٢

، باب ما فرض اهللا عّز وجل ورسوله صـّىل اهللا عليـه وآلـه مـن الكـون مـع ٣ ح٢٠٨: ١الكايف .  ٣
 .األئمة عليهم السالم

 .١٩٩٥ ح١١٥: غرر احلكم.  ٤
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إّن لكّل إمام عهدًا يف عنق أوليائـه وشـيعته، وإّن «:  قالعليه السالماحلسن الرضا 
زيـارة قبـورهم، فمـن زارهـم رغبـة يف ] وحـسن األداء[من متام الوفاء بالعهد 

 .١» كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة،زيارهتم، وتصديقًا ملا رغبوا فيه
ومـن زار >: عليـه الـسالم أّنه قال لعـّيل صّىل اهللا عليه وآلهها ما روي عن النبي ومن

قبوركم َعَدَل ذلك سبعني حجة بعد حجة اإلسـالم، وخـرج مـن ذنوبـه حتـى 
يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبرش وبـرشِّ أوليـاءك وحمبيـك مـن النعـيم 

طر عىل قلـب بـرش، ولكـن  وال أذن سمعت، وال خ،وقّرة العني بام ال عني رأت
ولئـك رشار أضالة من الناس يعّريون زوار قبـوركم كـام ُتعـّري الزانيـة بزنائهـا، 

 .٢< وال يردون حويض، ال أناهلم اهللا شفاعتي،أمتي
 فضل زيـارة عليهم السالم واألئمة صّىل اهللا عليه وآلهواجلدير بالذكر أن بيان النبي 

 . هو لغرض احلّث عليها والرتغيب فيها،ها وجزيل ثواهبا وآثار،املشاهد املرشفة
ومنها ما روي عن النبـي صـّىل اهللا عليـه وآلـه أنـه قـال ألمرياملـؤمنني عليـه 

يا أبا احلسن، إّن اهللا تعاىل جعل قربك وقرب ُولِدك بقاعًا من بقاع اجلنـة، >: السالم
 ، وصفوة من عباده،وعرصة من عرصاهتا، وإّن اهللا جعل قلوب نجباء من خلقه

نُّ إليكم، وحتتمل املذّلة واألذى، فيعمرون قبوركم، وُيكثـرون زيارهتـا تقربـًا  َحتِ
أولئـك يـا عـّيل املخـصوصون بـشفاعتي، منهم إىل اهللا، ومودة منهم لرسـوله، 

                                                 
 .٢ ح٥٦٧: ٤الكايف .  ١
 .٧ ح١٢٢: ٦هتذيب األحكام .  ٢
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 .١<الواردون حويض، وهم زّواري غدًا يف اجلنة
 وقـد ورد احلـّث الكثـري عـىل ذلـك يف إقامة شعائرهم وإحيـاء أمـرهم،. ٧
تالَقوا وحتادثوا >:  أنه قالعليه السالمما روي عن اإلمام الصادق : ايات، منهاالرو

العلم، فإّن باحلديث ُجتىل القلوب الرائنة، وباحلديث إحياء أمرنا، فرحم اهللا مـن 
 .٢<أحيا أمرنا

سـمعت أبـا احلـسن : السالم بن صالح اهلروي قـال ومنها ما روي عن عبد
كيف ُحييي أمَركم؟ :  أمرنا، فقلت له اهللا عبدًا أحيارحم>:  يقولعليه السالمالرضا 
 النـاس، فـإّن النـاس لـو علمـوا حماسـن كالمنـا يـتعّلم علومنـا ويعّلمهـا: قال

 .٣<التبعونا
 وهـو مـن ،واجلدير بالذكر أن املكّمل هلذه األركان هو الرباءة مـن أعـدائهم

ال تقبـل إّال بـالرباءة ، وصلوات اهللا عليهم واملكمل ملحبتهم وموالهتم ،فروع الدين
منهم هو لعنهم، ، ومن أظهر مصاديق الرباءة ةمن أعدائهم، وعىل رأسهم بنو أمي
، وقـد بينـت ذلـك يف كتـايب صـّىل اهللا عليـه وآلـهفهم امللعونون عـىل لـسان النبـي 

وذكرت الروايـات اآلمـرة بلعـنهم، <  نحو اإلمام املنتظروظائفنااملخترص  من >
 .عليه السالماجب املختص بإظهار املحبة والوالء له فراجعها هناك يف الو

                                                 
 .١٢١: ١٠٠بحار األنوار .  ١
 .١٤ ح٢٠٢: ١، بحاراألنوار ٢٧ ح٦٧: ٤عوايل اللئايل .  ٢
 .١٣ ح٣٠: ٢، بحاراألنوار ٦٩ ح٢٧٥: ١عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ٣



)٢٩( 

 
 
 

   صّىل اهللا عليه وآلهيف علم النيب روايتان :  السادسلفصلا
 عليه السالموعلم أمرياملؤمنني 

 واألخرى ختـّص ،صّىل اهللا عليه وآلها عن علم النبي لقد وردت روايتان إحدامه
مع بيـنهام، فقـد روي مستفيـضًا  اجلطريقةسأذكر ، وعليه السالمعلم أمرياملؤمنني 

اللهـّم زدين فيـك معرفـة، اللهـّم زدين فيـك >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهعن النبّي 
 .١<حتّرياً 

لو كشف يل الغطاء مـا >:  أنه قالعليه السالموروي مستفيضًا عن أمرياملؤمنني 
 .٢<ازددُت يقيناً 

 مقامًا يتحّمل الزيـادة ليه وآلـهصّىل اهللا عفإّن احلديث األول يدل عىل بلوغ النبي 
 مرتبة عليه السالميف العلم واملعرفة، أما احلديث الثاين فيدّل عىل بلوغ أمرياملؤمنني 

أعظم مـن  صّىل اهللا عليه وآله النبيال يتصّور عليها الزيادة يف العلم واملعرفة، مع أّن 
مها، فالبّد من اجلمـع  فال يمكن إبقاء احلديثني عىل ظاهر،عليه السالمأمرياملؤمنني 

 .بينهام مجعًا يرفع هذا اإلشكال

                                                 
 . عمن يروي عنهم٣٠: ١مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار .  ١
 .روي عنهم عمن ي٣٠: ١مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار .  ٢



 ملعارف القدسيةلقطات من ا

)٣٠( 

 :وقد أجاب العلامء األعالم عن وجه اجلمع بينهام بام ييل
 تعـاىل، والعلـم بـذات اهللا منزل عىل مراتب املعرفـة إّن احلديث األول :لاألو

 واإلمـام عـيلّ  صّىل اهللا عليه وآلـهوصفاته، وهذا القسم من املعرفة يشرتك فيه النبّي 
 يتحّمل الزيادة، أمـا تعاىلّن علمهام معًا يف ذات اهللا ، ال يتفاوتان فيه، وإعليه السالم

احلديث الثاين فمنـزل عـىل العلـم بـأمور اآلخـرة مـن اجلنّـة والنـار والـرصاط 
كـأين أنظـر إىل >: عليه الـسالموامليزان، واحلساب والعقاب وغريها، كام روي عنه 

، وكأين أنظر إىل أهل اجلنـة متكئـني فيهـا عـىل جهنّم وزفريها عىل أهل املعايص
 واإلمام عـيل صّىل اهللا عليه وآله النبّي هذا القسم من املعرفة يشرتك فيهف، ١<أرائكهم

وهـذا اجلمـع بـني احلـديثني الـرشيفني .  عىل حدٍّ سواء بدون تفـاوتعليه السالم
 .قّدس ّرسهحمكي عن الشيخ البهائي 

، وهـو أّن النبـّي قـّدس ّرسه اجلزائـريالرشيف دث  وهو ما اختاره املح:الثاين
 كانت مراتب علومه ومعارفه تتزايد يومًا فيومًا، حتى أنه ربام عـّد صّىل اهللا عليه وآله

صّىل اهللا عليه مرتبته باألمس تقصريًا وذنبًا بالنسبة إىل مرتبته اليوم، وعليه ُنّزل قوله 
 وملّا تكامل عمـره ،٢<مّرة من غري ذنبإين ألستغفر اهللا يف كّل يوم سبعني >: وآله

الرشيف تكاملت معرفته الالئقة باملاّدة النبوّية، وقد سّلم تلك العلوم واملعـارف 
 يف ساعة واحدة، بحكم قوله عليه السالمالتي حصلت له مّدة عمره الرشيف لعّيل 

من ] يل[فتح  ألف باب من العلم يُ صّىل اهللا عليه وآلـهعّلمني رسول اهللا >: عليه السالم
                                                 

 . عمن يروي عنهم٣٠: ١مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار .  ١

 . عمن يروي عنهم٣٠: ١مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار .  ٢



  عليه السالمأمرياملؤمننيروايتان يف علم النيب صلّى اهللا عليه وآله وعلم : الفصل السادس

)٣١( 

 تعـاىل كان بعد قـبض اهللا عليه الـسالم، وأّن كالم أمرياملؤمنني ١<كّل باب ألف باب
صـّىل  ألّنه إنام حّصل هذه املرتبة من ذلك العلم الذي أفاضه إليه، صّىل اهللا عليه وآلـهنبيه 

 . عليه وآلهصّىل اهللا عىل علم النبي عليه السالم فال يلزم زيادة علم عيلّ  عليه، اهللا عليه وآله
 إنام هو بعد عليه السالم إّن كشف الغطاء الوارد يف حديث أمرياملؤمنني :الثالث

 بعـد املـوت ال عليه السالمأنه < لو كشف الغطاء>: عليه السالماملوت، ومعنى قوله 
ن التجرد عـن تزداد معرفته ـ كام هو حال سائر الناس ـ إذ كشف الغطاء عبارة ع

 يف عليه السالمنسالخ عن مالبسته، وهذا ال ينايف تزايد معرفته التعّلق بالبدن، واال
صّىل اهللا إنام أراد < زدين فيك معرفة >صّىل اهللا عليه وآلهالدنيا قبل املوت، وقول النبي 

ملمكنة له يف املعرفة يف الدنيا، ويف هذا ال يقتيض زيـادة معرفتـه  بلوغه الغاية اعليه
تجرد املحض عن معرفته الكاملة التي حـصل بعد كشف الغطاء عند املوت، وال

 .عليها قبل املوت، وهي هناية مراتب املعرفة احلاصلة يف النشأة الدنيوية
 مـا نّ إهذا ولقد ذكرت توجيهات أخرى للجمع بني احلـديثني الـرشيفني، و

ذكرناه من األجوبة هو أقوى التوجيهات يف اجلمع بينهام، ويمكنك أهيا القـارئ 
 .٢ املصدر إن أردتجعةاالكريم مر

                                                 
 . عمن يروي عنهم٣٠: ١مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار .  ١

 .٣٠: ١راجع كتاب مصابيح األنوار يف حّل مشكالت األخبار .  ٢



)٣٢( 

 
 
 

  قصص ظريفة فيها نكت عقائدية:  السابعالفصل
 :١القصة 
 أنه مّر شـيخنا البهـائي يف أثنـاء الـسياحة قّدس ّرسه الشيخ أمحد النراقي يروي

فيه عامل مـشهور مـن علـامء أهـل الـسنة، فحـرض ن بالشام أو بيت املقدس، وكا
اري يف صحيحه أنه قال رسول يروي البخ: الشيخ جممع تدريسه، وقال له سائالً 

من آذى فاطمة فقد آذاين، ومن آذاين فقـد آذى اهللا، >: وسـلم) وآله(صّىل اهللا عليه اهللا 
ثّم يروي بعد مخس أوراق أّن فاطمة ارحتلت عن الدنيا . <ومن آذى اهللا فقد كفر

 غضبى عىل أيب بكر ملا وصل إليها منه من األذى، فكيف التوفيق؟
ب، فإذا مضت أيام سمعوا مناديًا ينادي أين السائل عن فسكت الشيخ ومل جي

 .العامل عن رواية البخاري حتى جييبه العامل، فإنه قد أعد اجلواب
أهيـا الرجـل، كيـف تفـرتي عـىل : فحرض الشيخ البهائي جملس العامل، فقـال

البخاري أنه روى بعد مخس أوراق حديث غـضب فاطمـة، فإنـه قـد رواه بعـد 
إن كتاب الشيخ كان مقرمطًا ـ :  فقال واحد من رفقاء الشيخ. ورقةة عرشىحدإ

 .١أي مقاربًا ما بني السطور ـ
                                                 

 .١٣٣: خلزائنا.  ١



 يةقصص ظريفة فيها نكت عقائد: السابعالفصل 

)٣٣( 

ومن الواضح من هذه القصة أّن الشيخ العامل قد ثّبت وجود هـذين اخلـربين 
   بكـر يف صحيح البخاري، وهو عند العامـة كـالقرآن يف صـحته، وثّبـت أّن أبـا

، وبإيذائـه صـّىل اهللا عليـه وآلـهآذى رسول اهللا يذائها إ وب،عليها السالم قد آذى فاطمة
 .سبحانهآذى اهللا 

 :٢القصة 
أّنه وقع تنازع بني شيعي وسـنّي يف :  أيضاً قّدس ّرسه الشيخ أمحد النراقي يروي

بغداد يف أّن خليفة رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله هل هو أبـو بكـر أو عـّيل عليـه 
ق ما حيكم به أول من يرد علينا، فـإذا قـد السالم؟ فتشاجرا، فاجتمعا عىل أّن احل

 .ورد جمنون فرتافعا إليه
ملـن : ، وقـوال هلـااإذا طلعت الشمس من املرشق فتحاكام إليه: فقال املجنون

أليب : لعّيل فهو اخلليفة بـال فـصل، وإن قالـت: رجعت بعد غروبك؟ فإن قالت
 .١ فبهت الذي كفر،بكر فهو اخلليفة

بت بكالمه أن من ردت لـه ث فأ،املجنون كان فهًام ذكياً واجلدير بالذكر أّن هذا 
 مبـارشة صّىل اهللا عليـه وآلـهالشمس بعد غروهبا هو األحق باخلالفة بعد رسول اهللا 

ألنه هو األفضل، وقد ثبت بام ال يقبل الشك أّن الشمس قد ردت بعـد غروهبـا 
 . غريه مرتني، ومل ُترد إىل أحد من املسلمنيعليه السالمألمرياملؤمنني 

 :٣القصة 
أّن األمـري الـسيد أبـا القاسـم :  أيـضاً قـّدس ّرسهيروي الـشيخ أمحـد النراقـي 

                                                 
 .١٣٣: اخلزائن.  ١



 ملعارف القدسيةلقطات من ا

)٣٤( 

 لكن الـسيد مل ،فندرسكي وصل أثناء سياحته إىل اهلند، فطلب ملُكها لقاء السيد
ن ال أ حتى إذا أّرص امللـك وافـق الـسيد رشيطـة ،حيّدد موعدًا للقائه لكونه سنّياً 

وإن كـان مـن : اللقاء بينه وبني امللـك، فقـال امللـكيبحث يف املذهب، فحصل 
املقّرر أن ال نبحث يف املذاهب، ولكني أسأل سؤاالً واحدًا حول معاوية، ما هـو 

 السبب وراء سّبكم له؟
: جواب هذا السؤال بعد سؤال أسـأله مـن امللـك، فقـال امللـك: قال السيد

 .تفّضل
 وطلـب كـلٌّ  عـّيل ومعاويـة،لو فرضنا أّنك كنت حيًا حني تقاتل: قال السيد

  َمن كنت ستطيع؟منهام أن تنرصه، فأمرَ 
بام أّن عليًا خليفة بإمجاع املسلمني، وأّن خمالفته كفر، فـال أسـتطيع : قال امللك

 .لبّتة، إذن كنُت سأطيع علياً أخمالفته 
ل دان القتـايـوبعـد احلـضور يف امليـدان واالصـطفاف ـ أي يف م: قال السيد

للقتال ـ لو خرج معاوية بني الصفوف وطلب منـك املبـارزة،  واسطّف الصفان
 مرك عيلٌّ باخلروج ملنابذته ومنازلته، أفكنَت ختالفه أم تطيعه؟أو

 . ألّن خمالفته كفر،بل كنُت سأطيعه: قال امللك
فلو وّجه إليك معاوية سيفه، أكنت تستسلم للقتـل؟ أم تفـّر مـن : قال السيد

 عى لقتله؟اجلهاد؟ أم تواجهه بسيفك وتس
 .بالطبع كنت سأسعى يف قتله: قال امللك



 يةقصص ظريفة فيها نكت عقائد: السابعالفصل 

)٣٥( 

 وهل كنت تعدُّ عملك ذلك طاعة أم معصية؟: قال السيد
 . لكونه بأمٍر من عيلّ ،طاعة وال شّك : قال امللك

  تسألني عن سّب شخٍص ترى قتله طاعة؟مَ ـولِ : عندها قال السيد
 .١فسكت امللك

 ووجوب ،لك السني كفر معاويةحّقًا إهنا حماججة مجيلة أثبت فيها السيد للم
 .لكذ يف مبارزته وقتله، مع إقرار امللك بعليه السالمامتثال اإلمام عيل 

 :٤القصة 
 يروي لنا الشيخ أمحد النراقي أيـضًا ،مناظرة الفضل بن احلسن مع أيب حنيفة

كنّا نرافق الفضل بـن احلـسن، إذ وصـلنا إىل :  عن أحد اإلمامية أنه قالقّدس ّرسه
ال أبـرح هـذا املكـان : املكان الذي يدّرس فيه أبو حنيفة، فقـال الفـضلأطراف 

 أن ُيلزمـك، ىإنه من كبار علـامء العـرص، ونخـش: حتى ألزمه وأفحمه، فقيل له
 .لن تغلب ُحجة أحٍد عىل حجة مؤمٍن أبداً : قال

أهيا اخلليفـة، إّن يل أخـًا أكـرب منـي سـنًا وهـو : ثّم ذهب إىل أيب حنيفة، وقال
إّن أفـضلهم : إّن أفضل الناس بعد النبي أبو بكر، يقـول: ، ومهام قلت لهرافّيض 

 عّيل، فبأي طريق ُألزمه؟
رسـول اهللا يف قل ألخيك إّن أبا بكر وعمر كانا جيلـسان عنـد : قال أبو حنيفة

 اخلاصة يف الغزوات ـ وكان عّيل يـذهب إىل القتـال، ويف العريش ـ أي يف خيمته
                                                 

 .١٣٤ ـ ١٣٣: اخلزائن.  ١



 ملعارف القدسيةلقطات من ا

)٣٦( 

 .هذا داللة عىل أفضلّيتهام
َ {: يقول ربُّ العاملني: قلُت ذلك ألخي، ولكنّه قال: قال الفضل ل ُ  وَفَض  ه  الل̅ 

 َ َلَى الْ̅مُجاهِدين َ  ع  . إذن فعّيل وفق هذه اآلية هو األفضل،١}عَظيماً  أَجْراً  الْقاعِدين
فكيف تفّضل عليًا عليهام وقد ُدفنا إىل جنب الرسـول : قل له: قال أبو حنيفة

 . وعيلٌّ بعيد عنه،لهصّىل اهللا عليه وآ
َي هَا يا{: لقد قلت ذلك ألخي، فتال عيلَّ هذه اآلية: قال الفضل َ  أ  ال  آمَنُوا ال ذين

ُيُوتَ  تَدْخُلُوا ْ  إِال   الن بِي   ب َ  أَن ْ  يُؤْذَن  وعيلٌّ مدفون يف داره، ومل يأذن هلام الرسول ،٢}لَكُم
 .بأن ُيدفنا عنده

شة وحفصة أذنا هلام لذلك يف مقابـل صـداقهام إّن عائ: فقل له: قال أبو حنيفة
 .من النبّي 

َي هَا يا{: قلت ذلك له أيضًا، ولكنّه قرأ يف جوايب هذه اآلية: قال الفضل  الن بِي   أ
ِن ا ْنا إ َل َيْتَ   الال   أَزْواجَكَ  لَكَ  أَحْل  مل يكـن ه إذن يتبّني من هذه اآلية أن،٣}أُجُورَهُن   آت

 .ل صداقهلام يف ذمة الرسو
 .إّهنام تّرصفتا فيه بعلة املرياث: فقل له: قال أبو حنيفة
ولكن حسب مذهبكم فـإّن النبـي ال : قلت له ذلك أيضًا، فقال: قال الفضل

نحن معارش األنبياء ال >:  وهلذا انتزعت فدك من فاطمة، ألّن النبي يقول،يوّرث
                                                 

 .٩٥سورة النساء، اآلية .  ١

 .٥٣سورة األحزاب، اآلية .  ٢

 .٥٠سورة األحزاب، اآلية .  ٣



 يةقصص ظريفة فيها نكت عقائد: السابعالفصل 

)٣٧( 

 ال ترثه فكيف اهللا عليه وآلهصّىل  فلو كانت ابنة رسول اهللا ،<نوّرث فام تركناه صدقه
 ـ ومن ، وعىل فرض أهننَّ يرثن فإّن حصة الزوجة ال تتعدى الُثمن؟ببنات الناس

 زوجات، فتكون حصة  قد فارق احلياة عن تسعصّىل اهللا عليه وآلهالواضح أّن النبي 
كّل من الزوجتني املذكورتني الُتسع من الثمن ـ ولو ضـممنا حـصة حفـصة إىل 

إّن املجموع ال يبلغ مقـدار بيـضتني، فكيـف سـاغ هلـام التـّرصف حصة عائشة ف
 .بمقدار قربين

 .١أخرجوه فهو رافّيض، وليس له أخ أبداً : فأعرض أبو حنيفة عنه، وقال
انظر يا أخي كيف كـشفت هـذه املنـاظرة عـن جهـل أيب حنيفـة أو جتاهلـه، 

قـّر بـالعجز، ومل وفراغه من هذه األمور أو تغافله عنها، وكيف تّم إفحامه، ومل ي
 العلميـة التجـأ إىل هـذا ة الرجـليذعن للحق، وبدالً مـن أن يـستمر يف منـاظر

األسلوب غري املنطقي، بطرده من املكان للتـسرت عـىل هزيمتـه العلميـة، وليـت 
شــعري هــل أذعــن احلــارضون للحــق واستبــرصوا، أم كــانوا ُعمــي القلــوب 

 .هم أضلنعام بل  أولئك كاأل؟ ال يفقهون احلق،والبصائر
 :٥القصة 

 مع أحد وجوه املخالفني يف عرصه، قّدس ّرسهمناظرة جدنا األكرب السيد حيدر 
 : هكذاقّدس ّرسهيروهيا لنا أستاذي املبجل السيد حممد احليدري 

 ،أعـىل اهللا مقامـهكان أحد وجوه املخالفني متصًال بجّدنا األكـرب الـسيد حيـدر 
                                                 

 .١٣٦: اخلزائن.  ١
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)٣٨( 

الء، ويف يوم من األيام أراد السيد أن يذاكر  والوه احلّب يرتدد عىل جملسه، ُيظهر ل
رمحـه الرجل يف أمر عقيدته، لعل اهللا يكتب له اهلدى عىل يديه، فقال ـ أي الـسيد 

قال ـ أي الرجل . إين أريد أن أقدم لك سؤاالً فأجبني برصاحة ووضوح:  ـ لهاهللا
 .سل عام شئت: املخالف ـ

يدًا وملدة طويلـة، وعنـدك مبلـٌغ لو أّنك أردت أن تسافر سفرًا بع: قال السيد
كبٌري من املال، وأردت أن توّدعه رجًال أمينًا تثق به وتعتمد عليـه، أفتـأمتن عليـه 

 شيخكم املفتي؟
 .ال واهللا وال عىل دينار واحد: قال الرجل
 أتأمتن عليه القايض؟: قال السيد
 .ال واهللا: قال الرجل
 .د له مجاعة من مشاخيهأتأمتن عليه فالنًا وفالنًا، وعدّ : قال السيد
متنهم عىل مايل قليله أو أال واهللا، أنا ال أثق بأحد من هؤالء، وال أ: قال الرجل

 .كثريه
ولو كان عندك بنٌت عزيزٌة عليك، وقد أزمعـَت الـسفر، أفتـأمتن : قال السيد

واحدًا من هؤالء الذين ذكرناهم عليها، بحيث تذهب وأنـت مرتـاح الـضمري، 
 ومطمئّن القلب؟
ء عليهـا يومـًا واحـدًا، فكيـف متن أحدًا من هـؤالال واهللا، ال أأ: قال الرجل

 متنهم عليها زمنًا طويًال؟أأ
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)٣٩( 

إذًا لو أردت مثل هذا السفر الطويل، فهل تأمتن عىل مالك وبنتك : قال السيد
 فالنًا، وسّمى له أحد علامء الشيعة الذين يعرفهم الرجل ويتصل هبم؟

نه عىل املاليني من مايل، وعىل أّي فرٍد من أفراد أهـل متأإي واهللا أ: قال الرجل
 .بيتي

وهل تأمتن فالنًا وفالنًا، وصار يعّدد له مجاعـة ممـن يعـرفهم مـن : قال السيد
 .مشاهري علامء الشيعة يف ذلك العرص

م غايـة الوثـوق، هبـمتن هؤالء عىل كـّل يشء، وأثـق إي واهللا أأ: قال الرجل
ين أسافر وقلبي مطمئنٌّ بأن الواحد من هؤالء ال إ، ووأعتمد عليهم كّل اإلعتامد

 .يتّرصف بَفلٍس واحد من مايل، وال يرفع طرفه إىل ابنتي
إّن فالنًا وفالنًا ـ : يا أخي، إذا قال اهللا لك يوم القيامة: طّيب اهللا ثراهفقال السيد 

وذكر له مشاخيهم ـ ال تأمتنهم عىل مالك وعرضك، فكيف تأمتنهم عـىل دينـك، 
متنهم عـىل أنـا ـ تـءوهو أعّز من املال والِعرض؟ وإّن فالنًا وفالنًا ـ وذكر له علام

مالك وعرضك، فكيف ال تأمتنهم عىل دينك؟ فامذا سـيكون جوابـك لربـك يف 
 ذلك اليوم؟

لقـد حـّريت : فأطرق الرجل متفّكرًا، وهو مذهول، ثّم رفع رأسه وهو يقول
ي، فأمهلني إىل زمٍن ألفّكر يف األمـر، فكري، وأذهلت عقيل هبذا السؤال يا سيد

 .ثّم آتيك باجلواب
ذلك لك، وليكن تفكريك عن بصريٍة ومعرفٍة، واعلم أّن اهللا البّد : قال السيد
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)٤٠( 

أن يسألك مثل هذا السؤال يف يوم احلساب، فأعدَّ له اجلواب الذي ُينجيـك مـن 
 .العذاب

رت يف جـواب يـا سـيدي، فّكـ: فذهب الرجل، ثّم عاد بعد أيام وهو يقـول
سؤالك كثريًا، وقّلبت الوجوه واآلراء فلم أجد جوابًا يرىض به رّيب، ويطمئّن بـه 
قلبي إّال أن أتشّيع عىل يديك، وأهتدي بنور احلـق، وأوايل أوليـاء اهللا، وأعـادي 

متنهم عىل مايل وعريض، ألكون بـذلك مـن أأعداء اهللا، وآخذ أحكام ديني ممن أ
 .١قوم الناس لرب العاملنيالناجني والفائزين يوم ي

 :٦القصة 
مناظرات حييى بن أكثم قايض املسلمني يف زمان املأمون العبـايس مـع اإلمـام 

 املشهورة، أوردهتا ملا فيهـا مـن الفوائـد عليه السالمأيب جعفر حممد بن عيل اجلواد 
 :والعرب

 يه الـسالمعلملا أراد املأمون أن يزوج ابنته أم الفضل من أيب جعفر حمّمد بن عيل 
، ليكـون قريبـًا منـه وحتـت نظـره صـّىل اهللا عليـه وآلـهبعد أن جلبه من مدينة جّده 

ومراقبته، ليسلم من مغّبة التفاف الشيعة حولـه بعـد انتقـال اإلمامـة والزعامـة 
 ذلـك بلـغ، عليـه الـسالمالدينية إليه بعد شهادة أبيه اإلمام عيل بن موسى الرضـا 

 ما إىل معه مراأل ينتهي أن وخافوا منه، واستنكروه ،ذلك عليهم فغلظ العباسيني

                                                 
، مـع ١٦٥١ حتـت رقـم ٧٨: ٢طرائف احلكم ونوادر اآلثار للسيد حممد احليـدري قـدس ّرسه .  ١

 .تّرصف بسيط للتوضيح
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)٤١( 

من تعيينه ولّيًا للعهد بعده، فـاجتمع مـنهم اخلـواص  السالم عليه الرضا مع انتهى
 تقـيم أن املـؤمنني أمـري يا اهللا ننشدك: فقالوامن العباسيني واألدنون من املأمون 

 أن نخاف ناإف ،المعليه الس الرضا ابن تزويج من عليه عزمت الذي مراأل هذا عىل
 وقـدــ بـزعمهم ـ  اهللا ألبسناه قد اً عزّ  امنّ  زعتوين ،اهللا كناهملّ  قد أمرٌ  عنا به خيرج
 الراشـدون اخللفاء عليه كان وما ،وحديثاً  قديامً  القوم هؤالء وبني بيننا ما عرفت
 الرضـا أبيـه مع عملك من وهلة يف كنا وقد هبم، والتصغري تبعيدهم من قبلك،

 ،عنـا انحـرس قـد غـمٍّ  إىل ناتردّ  أن اهللا فاهللا ،ذلك من املهمّ  اهللا فكفانا ،مالسال عليه
 بيتـك أهـل مـن تـراه مـن إىل واعدل ،عليه السالم الرضا ابن عن رأيك وارصف

 فإّن هذا الفتى وإن راقك منه هديه، فإّنه صبيٌّ ال معرفة ،غريه دون لذلك صاحلاً 
 . اصنع ما تراه بعد ذلكله وال فقه، فأمهله ليتعّلم ويتأّدب ثمّ 

 بيـٍت  أهـل مـنه وإنـ ،مـنكم الفتى هبذا أعرف إين وحيكم : املأمون هلم فقال
، يتساوى فيه الصغري والكبري،  تعاىل اهللا من علمهم ه فـامتحنو شـئتم نإفإهلاميٌّ

 .حاله من هوصفت ما لكم يتبّني حتى 
 وبينـه بيننـا فخـّل  بامتحانـه، وألنفسنا املؤمنني أمري يا لك رضينا قدل : قالوا

 اجلـواب يف أصـاب نإفـ ، الـرشيعة فقه من يشء عن بحرضتك يسأله من لنعّني 
 وإن فيه، السديدكم رأي والعامة للخاصة وظهر حقه، يف اعرتاض لنا يكن مل عنه
 .هفي اخلطب كفينا فقد ذلك عن عجز

 .أردتم متى وذلك ،شأنكم: املأمون هلم فقال
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)٤٢( 

 الزمـان ذلـك قـايض أكـثم، بن حييى عىل مرأهي واجتمع ،عنده من فخرجوا
 طلبـوا مـنو ذلك، عىل نفيسة بأموال ووعدوه ، يعجز عن جواهبا مسألة يسألهل

 الـذي اليـوم يف فـاجتمعوا. ذلك إىل فأجاهبم لالجتامع يوماً  هلم خيتار أن املأمون
 فـرشيُ  أن املـأمون وأمـر ،أكـثم بن حييى معهم وحرض ، وهم مجاعةعليه اتفقوا
 وهـو عليـه الـسالم جعفـر أبـو وخرج ،رتانمسوّ  فيه له وجيعل ،دست عفرج أليب
 بـني أكـثم بن حييى وجلس ،رتنياملسوّ  بني فجلس ،وأشهر سنني تسع ابن يومئذ
 .والسالم الصالة عليه جعفر أيب بدست متصل دست يف املأمونجلس و ،يديه

 عـن جعفر أبا لأسأ أن املؤمنني أمرييا  يل أذنأت: للمأمون أكثم بن حييى فقال
 مسألة؟
 .ذلك يف استأذنه: املأمون فقال
 مسألة؟ يف فداك جعلت يل أتأذن: فقال أكثم بن حييى عليه فأقبل
 .شئت إن سل: السالم عليه جعفر أبو فقال

 ؟صيداً  قتل حمرم يف فداك جعلت تقول ما: حييى قالف
 ،جـاهالً  أو املحـرم كان عاملاً  ،حرم أو لٍّ حِ  يف قتله: السالم عليه جعفر أبو فقال

 بالقتـل مبتدئا ،كبرياً  أو كان صغرياً  ،عبداً  أو املحرم كان احرّ  ،خطأً  أو عمداً  قتله
 مـن أم الـصيد صـغار مـن غريها، من أم الصيد كان الطري ذوات من ،معيداً  أو

 حمرمـاً  النهار، يف أم للصيد قتله كان الليل يف ،نادماً  أو فعل ما عىل اً مّرص  ،كبارها
 ؟حمرماً  كان باحلج أو قتله إذ لعمرةبا كان
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)٤٣( 

 لجلـجتو ،واالنقطـاع العجـز وجهه يف وبانيف جوابه،  أكثم بن حييى فتحّري 
 .عجزه املجلس أهل مجاعة عرف حتى

 إىل نظـر ثـم ،الـرأي يف يل والتوفيق ،النعمة هذه عىل هللا احلمد: املأمون فقال
 :له فقال جعفر أيب ىلإ أقبل ثم تنكرونه؟ كنتم ما اآلن أعرفتم: هلم فقال بيته أهل

 جعفر؟ أبا يا أختطب
سـيم اخلطبـة وعقـد  بالقبول، وبعد أن متـت مراعليه السالمفأجاب أبو جعفر 

 ،ه الفرح واألهازيج، وباخلضاب والتطّيب، ومّد موائد الطعـامالزواج بجوٍّ ملؤ
 قال ةاخلاص اءوبق الناس قتفرّ  وبعد ،١ وتوزيع اهلدايا واجلوائز،وأكل احلارضين

 قتـل وجوه من لتهفّص  فيام الفقه تذكر أن رأيت إن: السالم عليه جعفر أليب املأمون
 .ونستفيده لنعلمه املحرم
 الصيد وكان احلل يف صيداً  قتل إذا املحرم إنّ  ،نعم: السالم عليه جعفر أبو فقال

 اجلـزاء فعليه احلرم يف أصابه نوإ شاة، فعليه كبارها، من وكان الطري، ذوات من
وهو ولد : ـ احلمل اللبن من فطم قد محل فعليه احلل يف فرخاً  قتل وإذا ،مضاعفاً 

 الـوحش مـن كـان فـإذا الفـرخ، وقيمة احلمل فعليه احلرم يف قتله إذاالضأن ـ ف
ل أو ناقـة ـ  بدنة فعليه نعامةً  كان إن و بقرة، فعليه شْح وَ  محار وكان ـ والبدنة َمجَ
 مـن شـيئاً  قتـل كان إنف الغزال ذكرًا أو أنثى ـ: بي ـ الظشاة فعليه ظبياً  كان وإن
 مـا املحـرم أصـاب وإذا. الكعبـة بالغ هدياً  ،مضاعفاً  اجلزاء فعليه احلرم يف ذلك

                                                 
ومن أراد االطالع عىل تفاصيل اخلطبة التي تفضل هبا اإلمام أبو جعفر عليـه الـسالم ومراسـيم .  ١

 .الزواج وتفاصيله فلرياجع املصدر
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)٤٤( 

 بعمـرة هإحرامـ كان وإن بمنى، نحره لحجل إحرامه وكان فيه، اهلدي عليه جيب
 وهو ،ثمأامل عليه العمد ويف ،سواء واجلاهل العامل عىل الصيد وجزاء بمكة، نحره

 عبـده، يف الـسيد وعـىل نفـسه، يف احلـر عـىل والكفـارة اخلطاء، يف عنه موضوع
 عقاب عنه ندمه سقطيُ  والنادم ،واجبة الكبري عىل وهي عليه، كفارة ال والصغري
 .اآلخرة يف العقاب عليه جيب واملرصُّ  ،اآلخرة
 حييى سألت أن رأيت نإف ،إليك اهللا أحسن جعفر أبا يا أحسنت: املأمون فقال

 .سألك كام مسألة عن
 أسألك؟: ليحيى جعفر أبو فقال
 وإّال  عنـه تـسألني مـا جـواب عرفـت نإفـ ،فـداك جعلـت إليك ذلك: قال
 .منك استفدته
 النهـار أول يف امـرأة إىل نظـر رجل عن أخربين: السالم عليه جعفر أبو له فقال
 الـشمس زالـت فلـام لـه، تحّلـ النهـار ارتفع فلام عليه، حراماً  إليها نظره فكان

 عليـه، حرمت الشمس غربت فلام له، تحلّ  العرص وقت كان فلام عليه، حرمت
 حرمـت الليـل انتصاف وقت كان فلام له، تحلّ  اآلخرة العشاء وقت دخل فلام
 وحرمـت لـه تحّلـ وبـامذا ؟املرأة هذه حال ما له، تحلّ  الفجر طلع فلام ،عليه
 عليه؟

 أعـرف وال ،السؤال هذا جواب إىل أهتدي ال واهللا ال: أكثم بن حييى له فقال
 .فيدناهتُ  أن رأيت نإف فيه، الوجه
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)٤٥( 

 أول يف أجنبيٌّ  إليها نظر الناس، من لرجل أمة هذه: السالم عليه جعفر أبو فقال
 تفحّلـ موالهـا من ابتاعها النهار ارتفع فلام، عليه حراماً  إليها نظره فكان النهار

 تزوجهـا العـرص وقـت كـان فلـام عليه، حرمتف أعتقها الظهر عند كان فلام ،له
أنـِت : أي قـال هلـا  ـعليـه فحرمت منها ظاهر املغرب وقت كان فلام ،له تفحلّ 

 كان فلامعيلَّ كظهر أمي، وهبذا القول حترم عليه وال حتل له إّال بعد أداء الكفارة ـ 
 اقهـطلّ  الليـل نـصف كـان فلـام له، تفحلّ  الظهار عن ركفّ  اآلخرة العشاء وقت

 .له تفحلّ  راجعها الفجر عند كان فلام عليه، فحرمت واحدةتطليقة 
 فـيكم هـل: هلم قالو بيته أهل من حرض من عىل املأمون فأقبل: الراوي قال

 السؤال؟ من تقدم فيام القول يعرف أو ؟اجلواب هذا بمثل املسألة هذه يبُجي  من
 .رأى امب أعلم املؤمنني أمري إنّ  واهللا ال : قالوا
 مـن تـرون بـام قْلـاخلَ  مـن واّص ُخـ البيـت هذا أهل إنّ  وحيكم:  املأمونفقال
 اهللا رسـول أنّ  علمـتم أمـا. الكامل من يمنعهم ال فيهم السنّ  صغر وإن الفضل،

 وهو السالم عليه طالب أيب بن عيلّ  املؤمنني أمري بدعاء دعوته افتتح وآله عليه اهللا صىل
 غـريه، سـنه يف أحـداً  يـدع ومل بـه، هل وحكم سالماإل منه وقبل سنني، عرش ابن

 صـبياً  يبـايع ومل سنني، الست دون نابنا ومها السالم عليهام واحلسني احلسن وبايع
 من بعضها ذرية وإهنم ،القوم هؤالء به اهللا اختص مااآلن  تعلمون أوال ؟غريمها
 ؟ألوهلم جيري ما آلخرهم جيري ،بعض

 .املؤمنني أمري يا صدقت : قالوا
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)٤٦( 

 ،عليـه الـسالم جعفر أبو وحرض الناس حرض الغد من كان فلام ،قومال هنض ثم
 ،الـسالم عليـه جعفر وأيب املأمون لتهنئة والعامل واخلاصة ابواحلجّ  ادالقوّ  ارصو

 والعطايـا، بـاجلوائز أغنيـاء وهـم النـاس وانـرصف ،ووّزعت اهلدايا واجلـوائز
 .١وكذلك وزعت الصدقات عىل املساكني

 يف كـان ،عليـه الـسالم جعفـر أبا الفضل أمَّ  ابنته جزوّ  ما دبع املأمون أنّ  وروي
فأخذ حييـى بـن  ،كثرية ومجاعة أكثم بن وحييى السالم عليه جعفر أبو وعنده جملسٍ 

ل شام سبق، فبعد أن فـعبأسئلة ختتلف مضامينها  عليه السالمأكثم يسأل أبا جعفر 
وردت مـن طـرقهم يف يف األسئلة الفقهية بّدل طريقته فأخذ يسأله عن روايـات 

 ،عليـه الـسالم ظنًّا منه أنه سُيحرج اإلمام أبا جعفـر ا،مدح أيب بكر وعمر وتأييدمه
فال يستطيع رّدها وتكذيبها أمام املأمون الذي يعتقد بأهنم اخللفاء بعـد الرسـول 

 الظاهريـة، وُيـدين بـام عليـه الـسالم قبل خالفة أمرياملـؤمنني عـيلٍّ صّىل اهللا عليه وآله
، سـاترًا علـيهم الـسالم وإن كان يتظاهر بالتشّيع وبحبـه ألهـل البيـت ،ون بهيدين

 وتربصه الدوائر للنيل هبم والقضاء عليهم، كـام فعـل باإلمـام ،بذلك عداءه هلم
 عليـه الـسالمقتله بالـسّم، وكـام فعـل بـإخوة اإلمـام الرضـا من  عليه السالمالرضا 

لتحـاق  تـوجههم إىل خراسـان لالبـادة أثنـاءوأقربائه يف شرياز مـن القتـل واإل
هم منترشة هناك، وكذلك ما د، وها هي قبورهم ومشاهعليه السالمباإلمام الرضا 

                                                 
 عن الريان بن شبيب وهو خال املعتصم، وهو رجـل ثقـة كـام ٤٤٦ ـ ٤٤٣: ٢راجع االحتجاج .  ١

التوضـيحية، والتـرصف غـري املخـل عن خالصة العالمة احليل، نقلتها مع االختصار واإلضافة 
 .باملعنى والتعليقات الرضورية
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)٤٧( 

 .خوته وأقربائه القادمني إىل خراسان يف منطقة ساوه من القتل واإلبادةإفعله ب
 اخلـرب يف اهللا رسـول يـابن تقول ما: عليه السالمأليب جعفر  أكثم بن حييى فقال
: وقـال )وآله( عليه اهللا صىل اهللا رسول عىل السالم عليه جربئيل نزل> أنه:  روي الذي

 يعنّـ هـو هـل بكـرٍ  أبـا سل: لك ويقول السالم كئيقر وجّل  عزّ  اهللا إنّ  ،دحممّ  يا
 .١<راض عنه فإين راضٍ 

 عـىل جيـب ولكـن ،بكـر أيب فـضل بمنكـرٍ  لست: السالم عليه جعفر أبو فقال
 يف وآلـه عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول قاله الذي اخلرب لمثا يأخذ أن اخلرب هذا صاحب
 داً متعّمـ عـيلَّ  كذب فمن ،بعدي وستكثر ،الكذابة عيلَّ  كثرت قد>: الوداع حجة
 اهللا كتـاب عـىل فاعرضـوه عنـي احلـديث أتـاكم فـإذا ،النـار من مقعده أفليتبوّ 

 فـال يوسـنت اهللا كتاب خالف وما به، فخذوا وسنتي اهللا كتاب وافق فام وسنتي،
ْ {: تعاىل اهللا قال ،اهللا كتاب اخلرب هذا يوافق وليس ،<به تأخذوا َلَقَد َا و َ   خَلَقْن  اْإلِنْسان

 ُ َنَعْلَم ِ  تُوَسْوِسُ  ما و ُ  بِه ُ  نَفْسُه َنَحْن َقْرَبُ  و ِ  أ َيْه ِل ْ  إ ِ  مِن ِ  حَبْل ِيد  خفـي وجـّل  عزّ  فاهللا ،٢}الْوَر
 يف مـستحيل هـذا ؟هّرس  مكنـون عـن سأل حتى سخطه من بكر أيب رضاء عليه

 .العقول
 كمثـل األرض يف وعمـر بكـر أيب لَثـمَ  أنّ > روي وقد: أكثم بن حييى قال ثمّ 

                                                 
 من طريـق ١٠٦: ٢أخرجه اخلطيب البغدادي يف تارخيه >: الغدير للشيخ األميني قّدس ّرسه قال.  ١

وذكـره : ابن بابشاذ صاحب الطامات ساكتًا عن بطالنه وأنه موضوع، جريـًا عـىل عادتـه، وقـال
 .<كذب:  فقال٣٠٢: ٢الذهبي يف ميزان اإلعتدال 

 .١٦سورة ق، اآلية .  ٢
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)٤٨( 

 .<السامء يف وميكائيل جربئيل
 جربئيـل ألنّ  فيـه، ينظـر أن جيـب أيـضاً  وهـذا: عليـه الـسالمأبو جعفـر  فقال
 دة،واحـ حلظـة طاعتـه يفارقـا ومل قـط، اهللا يعصيا مل مقربان هللا ملكان وميكائيل

 ،باهللا الرشك أيامهام أكثر فكان ،الرشك بعد أسلام وإن وجّل  عزّ  باهللا أرشكا قد ومها
 .هبام يشبههام أن فمحال
 فيه؟ تقول فام ١<اجلنة أهل كهول سيدا أهنام> أيضا روي وقد: حييى قال
 اً ناشـبّ  يكونـون هملّ كُ  اجلنة أهل ألنّ  ،أيضاً  حمال اخلرب وهذا: الـسالم عليه فقال

 رسـول هقال الذي اخلرب ملضادة أمية بنو وضعه اخلرب وهذا كهل، فيهم يكون وال
 .اجلنة أهل شباب سيدا بأهنام السالم عليهام نيواحلس احلسن يف وآله عليه اهللا صىل اهللا

 .<اجلنة أهل رساج اخلطاب بن عمر أنّ > وروي: حييى فقال
 وآدم املقـربني، اهللا كـةمالئ اجلنـة يف ألنّ  حمـال، أيـضاً  وهذا: السالم عليه فقال
 بنـور تـيضء حتـى بـأنوارهم اجلنـة تيضء ال واملرسلني، األنبياء ومجيع ،اً وحممد
 !؟عمر

 .<عمر لسان عىل تنطق السكينة أنّ > روي وقد: حييى فقال
  فقال عمر من أفضل بكر أبا ولكن عمر، فضل بمنكر لست: السالم عليه فقال

 .<فسددوين ملت فإذا يني،يعرت شيطاناً  يل نّ إ>: املنرب رأس عىل
                                                 

 فقـال ٢٧٦: ٥ذكر الشيخ األميني قّدس ّرسه هذا اخلرب يف سلسلة املوضوعات يف كتاب الغدير .  ١
هو من موضوعات حييى بن عنبسة وهو ذلك الوضـاع الـدجال، واستـشهد بكـالم الـذهبي يف 

 .امليزان وغريه عىل كذبه ووضعه لألحاديث
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)٤٩( 

 .<عمر  لبعث  أبعث  مل  لو>:  قال  وآله عليه  اهللا  صّىل  النبي أنّ  روي قدو: حييى فقال
ْ {: كتابـه يف اهللا يقول احلديث، هذا من أصدق اهللا كتاب: السالم عليه فقال  وَإِذ

َا َ  أَخَذْن َ  مِن ِي ين ْ  الن ب ْ  وَمِنْكَ  مِيثاقَهُم  فكيـف ،النبيـني ميثـاق اهللا أخـذ فقد ١}نُوحٍ  وَمِن
 عـني، طرفـة بـاهللا يـرشكوا مل الـسالم علـيهم األنبيـاء وكّل  ؟ميثاقه يبدل أن يمكن
 اهللا رسـول وقال باهللا، الرشك مع أيامه أكثر وكان أرشك من بالنبوة يبعث فكيف

 .<واجلسد الروح بني وآدم ئتبِّ نُ >: وآله عليه اهللا صّىل 
 الـوحي عني احتبس ما>: قال وآله عليه اهللا صّىل  النبي أنّ  أيضاً  روي وقد: فقال

 .<اخلطاب آل عىل نزل قد ظننته إّال  قط
 وآله عليه اهللا صّىل  النبي يشك أن جيوز ال ألنه ،أيضاً  حمال وهذا: السالم عليه فقال

ُ {: تعاىل اهللا قال ،نبوته يف طَفِي اهللا َ  يَصْ ِ  مِن  قلتنت أن يمكن فكيف ٢}رُسُالً  الْمال ِكَة
 .به أرشك من إىل تعاىل اهللا اصطفاه نمم النبوة
 إّال  منه نجا ملا العذاب نزل لو>: قال وآلـه عليه اهللا صّىل  النبي أنّ  روي: حييى قال
 .<عمر

َ  وَمَا{: يقول تعاىل اهللا ألنّ  ،أيضاً  حمال وهذا: السالم عليه فقال ُ   ن ْ  اهللا بَهُم ِيُعَـذ   ل
َنْتَ  َأ ْ  و ِيهِم َ  وَمَا ف ُ   َن ْ مُعَذ   اهللا ْ  بَهُم َ  وَهُم  أحداً  يعذب ال أنه سبحانه فأخرب ،٣}يَسْتَغْفِرُون

                                                 
 .٧، اآلية سورة األحزاب.  ١

 .٧٧سورة النساء، اآلية .  ٢
 .٣٨سورة األنفال، اآلية .  ٣
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)٥٠( 

 .١يستغفرون داموا وما وآله عليه اهللا صّىل  اهللا رسول فيهم دام ما
 :٧القصة 

 عليه الـسالمقّصة حّرة بنت حليمة السعدية مع احلجاج يف تفضيل أمرياملؤمنني 
دافعات عـن أمرياملـؤمنني عىل بعض األنبياء، وهي من املؤمنات املجاهدات املـ

 .عليه السالم
قـّدس  أبوالفضل سديد الدين شاذان بن جربائيل بن أيب طالـب القمـي اهارو

 عن مجاعـة قـّدس ّرسه، ورواها الشيخ الصدوق ٢ يف الفضائل عن مجاعة ثقاتّرسه
 عـىل الـسعدية حليمـة بنـت حرة وردت ملا: ثقات ـ كام يف األنوار النعامنية ـ قال

 حليمـة تبنـ ةحـرّ أنِت : هلا فقال ،يديه بني جلستو الثقفي يوسف بن احلجاج
 .مؤمن غري من فراسة : له قالت ؟السعدية
 وعثامن؟ وعمر بكر أيب عىل علياً  تفضلني نكإ قيل قدف بك، جاء اهللا: هلا فقال
 .خاصة هؤالء عىل لهأفّض  إين قال الذي كذب لقد: قالت
 هؤالء؟ غري وعىل :قال

 وسـليامن وداود وموسـى وإبـراهيم ولـوط ونـوح آدم عـىل لهأفـّض  :قالـت
                                                 

 مع اختصار وإضافة توضيحية وترصف غري خمـل وتعليقـات ٤٤٩ ـ ٤٤٦: ٢كام يف االحتجاج .  ١
 .رضورية

، ٥ ح١٩٠: ورويت القصة يف كتب العامة واخلاصـة منهـا الـصواعق املحرقـة للهيتمـي املكـي.  ٢
صحاح الستة للفريوزآبادي قّدس ّرسه، والغدير، واألنوار النعامنية للسيد وفضائل اخلمسة من ال

 .، وأنقلها عنه٢٥: ١نعمة اهللا اجلزائرّي قّدس ّرسه 
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)٥١( 

 .مريم بن وعيسى
 ثامنيـة عليهم تزيدينف الصحابة، عىل تفضلينه إنك لك أقول ويلِك : هلا فقال

 .عنقك رضبت وإّال  قلت ما ببيان ينتأت مل فإن ؟العزم أوىل من األنبياء من
القـرآن يف  لهفـّض  وجـّل  عـزّ  اهللا بـل األنبيـاء، هؤالء عىل لتهفّض  أنا ما: قالتف

ُ   وَعَ {: آدم حـق يف قولهعليهم يف  ُ  آدَم عليـه  عـيلحـّق  يف وقـال ،١} فَغَوى رَب ه
َ {: السالم ْ  وَ ن  .٢}مَشْكُوراً  سَعْيُكُم
 ولوط؟ نوح عىل هنليتفّض  مبف ،حرة يا أحسنت: قالف

ُ  ضَرَبَ {: بقولـهعليهم  لهفّض  تعـاىل اهللا: قالت َ  مَثَالً  اهللا  ِل ذين َأَتَ  كَفَرُوا ل  نُوحٍ  امْر
َأَتَ  َامْر َتا لُوطٍ  و ِ  تَحْتَ   ن َبْدَيْن ْ   ع ِنا  مِن ِ   عِباد َتاهُما  صالِحَيْن بن أيب طالب   وعيل    ،٣} فَخان

 فاطمـة صّىل اهللا عليه وآله كان مّلكه حتت سدرة املنتهى زوجته بنت حمّمد عليه السالم
 .لسخطها طويسخ لرضاها اهللا يرىض التي ،عليها السالمالزهراء 

 خليـل إبـراهيم األنبياء أب عىل هنتفضلي فبم حرة، يا أحسنت: احلجاج قالف
 اهللا؟
ْ {: تعاىل بقوله لهفّض  وجّل  عزّ  اهللا: قالتف َ  وَإِذ ُ  قال ِبْراهيم َيْـفَ   أَرِ  رَب   إ  تُـْ ِ  ك
َ   الْمَوْ  َ  قال ْ  أَو ْ  لَم َ  تُؤْمِن َلى قال ْ   ب ِيَطْمَ ِن   وَلكِن ْبي ل َل  قال الـسالم عليهأمرياملؤمنني و ،٤} ق

                                                 
 .١٢١سورة طه، اآلية .  ١
 .٢٢سورة اإلنسان، اآلية .  ٢
 .١٠سورة التحريم، اآلية .  ٣
 .٢٦٠سورة البقرة، اآلية .  ٤



 ملعارف القدسيةلقطات من ا

)٥٢( 

 ،<يقينـا ازددت مـا الغطـاءيل  كـشف لـو>: املسلمني من أحد فيه خيتلف مل قوالً 
 .أحد بعده وال قبله مل يقلها كلمة هذهو

 اهللا؟  نجّي عليه السالم موسى عىل هنتفضلي فبم حرة، يا أحسنت: قال
َ {: وجـّل  عزّ  اهللا قولي : قالت َ  خا ِفاً  مِنْها فَخَرَج َت َ  رَق بُ ي ني رَب   قال َ   نَج  ِ  مِن  الْقَـوْم
 َ الِمين  عليه اهللا صّىل  رسول اهللا فراش عىل بات السالم عليهبن أيب طالب  وعيل ،١}الظ 

َ {: حقـه يف اهللا أنزل حتىمل خيف  وآله ْ  الن اسِ  وَمِن ُ  يَشْري مَن َ  نَفْسَه ْتِغاء  مَرْضـاتِ  اب
 ِ  .٢}اهللا 

 داود؟ عىل هنيتفضل فبم حرة، يا أحسنت: قال
ُ  يا{: بقوله عليه لهفّض  اهللا: قالت ِن ا داوُد ْناكَ  إ ْ  اْألَرْضِ  يفِ  خَليفَةً  جَعَل َاحْكُم َ  ف َيْن  ب

ِالْحَق   الن اسِ  َت بِعِ  وَال ب  يف: قالـت حكومتـه؟ كانـت يشء أّي  يف: هلا قال ،٣} الْهَوى ت
 إىل كامتحافـ عته،فر الكرم يف الغنم نفشتف ،غنم ولآلخر كرم له أحدمها رجلني
 فقال عليه، كان ما ىلع عودي حتى الكرم، عىل ثمنها وينفق الغنم تباع: فقال داود
مْناهـا{: وجـّل  عـزّ  اهللا قـالف وصـوفها، لبنهـامـن  خـذبل يأ ،هأب يا: ولده له  فَفَه 

 َ َيْمان عـّام فـوق الـسامء،  سـلوين: قـال عليه الـسالمأمرياملؤمنني  موالنا ، وإنّ ٤}سُل
 النبّي  عىل دخل السالم عليه إنهو ،سلوين قبل أن تفقدوين العرش، حتت امعسلوين 

                                                 
 .٢١سورة القصص، اآلية .  ١
 .٢٠٧سورة البقرة، اآلية  . ٢

 .٢٦سورة ص، اآلية .  ٣

 .٧٩، اآلية ،سورة األنبيا.  ٤



 يةقصص ظريفة فيها نكت عقائد: السابعالفصل 

)٥٣( 

 أفـضلكم: للحـارضين وآلـه عليه اهللا صّىل  النبي فقاليوم فتح خيرب  وآله عليه اهللا صّىل 
 .عيل وأعلمكم
 ؟عليه السالم سليامن عىل هنتفضلي فبم ة،حرّ  يا أحسنت: هلا فقال

ْ   رَب  { :  تعاىل بقوله عليه فضله اهللا: فقالت ْبَغي  ال  مُلْ ً    لي  وَهَبْ    لي  اغْفِر َن  ِألَحَدٍ    ي
 ْ  ال ثالثـاً  طلقتـكقـد  دنيا يا>: قال الـسالم عليه أمرياملؤمنني موالناو ،١}بَعْدي  مِن

َ {: وآلـه عليه اهللا صّىل  رسوله عىل هحقّ  يف اهللا أنزل ذلك فعند ،<فيك يل رجعة  تِـْ 
ارُ  ُ  الد  ِ  نَجْعَلُها اْآلخِرَة َ ل َ  ال ل ذين ُ  فَساداً  وَال اْألَرْضِ  يفِ  عُلُو ا يُريدُون ِبَة َالْعاق َ  و ِلْمُت قين  .٢} ل

 .السالم عليه مريم بن عيسى عىل هنتفضلي فبم حرة، يا أحسنت: قال
ْ {: تعاىل بقولهعليه  هفضلّ  وجّل  عزّ  اهللا: قالت َ  وَإِذ ُ  قال َ  عيَ   يا اهللا  َ   ابْن َنْتَ   مَرْيَم َأ  أ

ُلْتَ  ِ  ق َ   ات خِذُو  لن اسِ ل ي َأُم  ِ  و ِلهَيْن ْ  إ ِ  مِن ِ  دُون َ  اهللا    بـن وعـيل ،٣ }...سُـبْحانََك  قـال
عليـه ـ وهم كّل من قال بربوبيـة عـّيل   فيهالنصريية واعادّ  ملا السالم عليهأيب طالب 

 .سبحانهمل يعاتبه اهللا  ادعوا، ما  ـ ٤السالم
 ثـمّ  ،ذلـك كـانا ملـ ذلك ولوال جوابك من خرجت حرة، يا أحسنت: قالف

 .حسناً  رساحاً  حهاوّرس  أعطاها،و أجازها

                                                 
 .٣٥سورة ص، اآلية .  ١

 .٨٣سورة القصص، اآلية .  ٢

 .١١٦سورة املائدة، اآلية .  ٣
 .٨٦: ٢، مقباس اهلداية ١٩٥: ٣تنقيح املقال .  ٤



)٥٤( 

 
 
 

  عليهم الصالة والسالميف تفضيل أهل البيت : الفصل الثامن
  على مجيع األنبياء

 ما ذكره العلـامء ومـا أفادتـه الروايـات مـن تفـضيل يف هذا الفصلوأضيف 
صّىل بياء قبل النبي حمّمد ن عىل مجيع األعليهم السالمأمرياملؤمنني واألئمة الطاهرين 

لم أّنه دّلت النصوص الكثرية عىل أّن كّل ما ثبت ع وإليك أمهها مع ال،اهللا عليه وآله
 :عليهم السالم من الفضائل واملقامات يثبت لألئمة الطاهرين عليه السالمألمرياملؤمنني 

ْ {: آية املباهلة، قوله تعـاىل. ١ ْا فَقُل ُ  تَعالَو َنا نَدْع ْناء َب َ  أ ْ و ْناءَكُم َب َنا أ َنِساء ْ  و  وَنِـساءَكُم
َنْفُسَنا َأ َنْفُسَكُمْ  و َأ  عليـه الـسالم فقد دّلت برصاحة عىل املساواة بني أمرياملؤمنني ،١}...و

 أفـضل مـن مجيـع صّىل اهللا عليـه وآلـه، وملا كان النبي صّىل اهللا عليه وآلهوالنبي األكرم 
 الكثـرية،  بإمجـاع املـسلمني للروايـات وهذا ثابت،األنبياء بالكتاب والسنة واإلمجاع

أنـا سـيد >: صّىل اهللا عليه وآله، وقوله ٢<أنا سيد ولد آدم>: صّىل اهللا عليه وآله منها قوله
 .٤ أيضًا كذلكعليه السالم، فيكون عّيل ، وأدلة أخرى من الكتاب والسنة٣<البرش

                                                 
 .٦١سورة آل عمران، اآلية .  ١

 . باب تفضيل نبينا عىل مجيع اخلالئقصحيح مسلم، كتاب الفضائل،.  ٢

 .٢٢٣: ٦صحيح البخاري .  ٣

 .تفضيل األئمة عليهم السالم عىل األنبياء للسيد عيل امليالين: راجع.  ٤



 يةقصص ظريفة فيها نكت عقائد: السابعالفصل 

)٥٥( 

، صّىل اهللا عليه وآلـه  للنبّي عليه السالمالروايات الدالة عىل مساواة أمرياملؤمنني . ٢
 وإّن اهللا ،خلقـت أنـا وعـيل مـن نـور واحـد>: صّىل اهللا عليه وآلهمنها ما روي عنه 

 .١< فنصف أنا ونصف عيلّ ، قّسم ذلك النور نصفنيسبحانه وتعاىل
 وهي معتربة عنـد ، بأويل العزمعليه السالمشّبه أمرياملؤمنني ت التي تُ االرواي. ٣

مـن أراد أن يـرى آدم يف >: صـّىل اهللا عليـه وآلـه منهـا قولـه الفريقني كام يف املصدر،
علمه، ونوحـًا يف طاعتـه، وإبـراهيم يف خلتـه، وموسـى يف هيبتـه، وعيـسى يف 

وهـذه الروايـة تـدّل عـىل أفـضلية . ٢<صفوته، فلينظـر إىل عـيل بـن أيب طالـب
ألولويـة،  من مجيع األنبياء، أويل العزم بالنص وغـريهم باعليه السالمأمرياملؤمنني 

 قد اجتمعت فيه ما تفّرق فيهم من الصفات احلميدة فيكون عليه السالمباعتبار أّنه 
أفضل من مجيعهم، وهذا االستدالل واضح ومقبول عند الفريقني، كام هو مبّني 

 .يف املصدر املذكور
اللهّم ائتني بأحب اخللـق >: صّىل اهللا عليه وآلهرواية الطائر املشوي عن النبي . ٤
اللهّم ائتني بأحب خلقك إليـك >: ، ويف أخرى<ك يأكل معي من هذا الطائرإلي

 وأكل معه يف قّصة معروفة، عليه السالم ثّم حرض عيل ،<...من األولني واآلخرين 
، فيكون أفـضل مـن سـبحانه أفضل اخللق إىل اهللا عليه السالمفهي تدّل عىل أّن عليًا 

 .٣مجيع االنبياء
                                                 

 .تفضيل األئمة عليهم السالم عىل األنبياء للسيد عيل امليالين: راجع.  ١

 . امليالينتفضيل األئمة عليهم السالم عىل األنبياء للسيد عيل: راجع.  ٢

 .تفضيل األئمة عليهم السالم عىل األنبياء للسيد عيل امليالين: راجع.  ٣



 ملعارف القدسيةلقطات من ا

)٥٦( 

 عليـه الـسالمصحيحة عند الفريقني من صالة عيـسى ما ورد باألحاديث ال. ٥
 مـنليه الـسالم ع مما يدّل بوضوح عىل أفضليته ،عليهم السالمخلف مهدي آل حمّمد 

، بضميمة مـا دّل عـىل أّن  من غري أويل العزماألنبياء السابقنيو عليه السالمعيسى 
 . فهو ثابت جلميعهمعليهم السالمكّل ما ثبت ألحد األئمة الطاهرين 

لوال عيل مل يكن لفاطمـة كفـٌؤ >: صّىل اهللا عليه وآلـه النبّي عنما روي معتربًا . ٦
عـىل عليـه الـسالم ، فهو واضح الداللة عىل أفضلية أمرياملـؤمنني ١<آدم فمن دونه

 .عليهم السالمن ونبياء واملرسلمجيع اخللق ومنهم األ
عـّز يـوم القيامـة أقـام اهللا إذا كان >: صّىل اهللا عليه وآلهما روي مستفيضًا عنه . ٧
 عىل الرصاط، ال جيوز أحد إّال من صّىل اهللا عليه وآله اً وحمّمد عليه السالم جربئيل وجل

 وإّال عليـه الـسالمكان معه براءة ـ أي صّك براءة من النار ـ من عيل بن أيب طالب 
 ال يـدخل أنه>: صّىل اهللا عليه وآله، وما روي عنه <هلك، وأنزله اهللا الدرك األسفل

 .٢<اجلنة أحٌد إّال من كان معه براءة من عيل بن أيب طالب
ما روي أّن اهللا تعاىل يبعث يوم القيامة رضـواَن بمفـاتيح اجلنـة، ومالكـًا . ٨

، ، ويـأتى شـفري جـنهمعليـه الـسالم فيدفعها إىل عيل بن أيب طالب ،بمفاتيح النار
هـذا يا نار >:  فيقولعندهفيقف واملالئكة تسوق الناس إىل الرصاط، وهو واقف 

 هـو عليه الـسالم، وهذا معنى ما تواترت عليه الروايات من أّن عليًا <يل وهذا لك

                                                 
 .٢١: ١األنوار النعامنية .  ١

 . وما بعدها١٥٨: ٢، مناقب آل أيب طالب ٢١: ١األنوار النعامنية .  ٢



 يةقصص ظريفة فيها نكت عقائد: السابعالفصل 

)٥٧( 

 .١قسيم اجلنة والنار
 أكمل من علوم كّل األنبياء، عليهم السالمما روي مستفيضًا أّن علم األئمة . ٩

 منهـا حرفوذلك أّن من مجلته علم االسم األعظم، وهو ثالثة وسبعون حرفًا، 
واثنان وسبعون عّلمها لرسوله، وأمره أن يعّلمها أهل بيته، ، سـبحانهاهللا به استأثر 

 عليه الـسالمأّن عيسى بن مريم >: عليه السالموأّما باقي األنبياء فروي عن الصادق 
أربعة أحـرف، وأعطـي  عليه السالمأعطي حرفني كان يعمل هبام، وأعطي موسى 

مخـسة عـرش حرفـًا،  عليـه الـسالم أحرف، وأعطـي نـوح ثامنية عليه السالمإبراهيم 
ن حرفًا، وقـد مجـع كـّل ذلـك ملحّمـد وآلـه يمخسة وعرش عليه السالموأعطي آدم 

 .٢<سوى حرف واحد استأثر به اهللا
منرب يؤتى به > أّنه صّىل اهللا عليه وآلهما روي يف صفة منرب الوسيلة عن النبي . ١٠

، ثّم يرقى من صّىل اهللا عليه وآلـه فريقاه النبي ،يوم القيامة، فيوضع عن يمني العرش
 يف عليـه الـسالم فيجلس يف مرقاة دونـه، ثـّم احلـسن ،عليه السالمبعده أمرياملؤمنني 

علـيهم مرقاة دونه إىل آخر األئمة، ثّم يؤتى بإبراهيم وموسـى وعيـسى واألنبيـاء 
أيضًا داللة عـىل ، ويف هذا ٣< فيجلس كّل واحد عىل مرقاة من دون املراقيالسالم

 .ترتيب الفضل والرشف
هذا املوضـوع بـام روي يف كتـاب يف أختم حديثي و .وأدلة أخرى كثرية. ١١

                                                 
 .٢٢: ١األنوار النعامنية .  ١

 .٢٣: ١األنوار النعامنية .  ٢

 .٢٤ :١األنوار النعامنية .  ٣



 ملعارف القدسيةلقطات من ا

)٥٨( 

 ملـا عليه الـسالماملناقب مسندًا إىل صعصعة بن صوحان أنه دخل عىل أمرياملؤمنني 
 يا أمرياملؤمنني أنت أفضل أم آدم أبوالبرش؟: ُرضب فقال
ُ  يـا{:  آلدمتعـاىل املرء نفسه قبيح، لكن قال اهللا تزكية: عليه السالمقال عّيل   آدَم

 ْ َنْتَ  اسْكُن َ  وَزَوْجُكَ  أ ِ   تَقْرَبا وَال شِئْتُما حَيْثُ  رَغَداً  مِنْها وَ ُ  الْجَن ة َ   هذِه جَرَة َتَكُونا  الش   ف
 َ َ  مِن الِمين  . وأنا أكثر األشياء أباحها يل وتركتها وما قاربتها،١}الظ 

 ل يا أمرياملؤمنني أم نوح؟أنت أفض: ثّم قال
إّن نوحًا دعا عىل قومه وأنا ما دعوت عىل ظـاملي حقـي، : عليه السالمقال عّيل 

 .وابن نوح كان كافرًا، وابناي سّيدا شباب أهل اجلنة
 أنت أفضل أم موسى؟: قال

إين أخـاف أن :  أرسـل موسـى إىل فرعـون فقـالتعـاىلإّن اهللا : عليه السالمقال 
َ  لَدَي   يَخافُ  ال إِ    تَخَفْ  ال{: ال اهللا تعاىليقتلوين، حتى ق َ {، و٢}الْمُرْسَلُون  قـال

َلْتُ  إِ    رَب   َت ْ  ق َأَخافُ  نَفْساً  مِنْهُم ْ  ف ِ  أَن ُلُون ، وأنا ما خفت حني أرسلني رسول ٣}يَقْت
 بتبليغ سورة براءة أن أقرأها عىل قريش يف املوسم مع أين كنت صّىل اهللا عليه وآلهاهللا 
 .تلت كثريًا من صناديدهم، فذهبت هبا إليهم وقرأهتا عليهم وما خفتهمق

 أنت أفضل أم عيسى بن مريم؟: ثّم قال
عيسى كانت أّمه يف بيت املقدس، فلام جاء وقت والدهتا سـمعت قـائًال : قال

                                                 
 .٣٥سورة البقرة، اآلية .  ١

 .١٠سورة النمل، اآلية .  ٢
 .٣٣سورة القصص، اآلية .  ٣



 يةقصص ظريفة فيها نكت عقائد: السابعالفصل 

)٥٩( 

خرجي، هذا بيت العبادة ال بيت الوالدة، وأنا أمي فاطمة بنت أسـد ملـا ا: يقول
: نت يف احلرم، فانشّق حائط الكعبة، وسـمعت قـائًال يقـولقرب وضع محلها كا

 فدخلت يف وسط البيت، وأنا ولدت به، وليس ألحـد هـذه الفـضيلة ال ،دخيلا
 .١قبيل وال بعدي

                                                 
 ).باب نور علوي (٢٧: ١األنوار النعامنية .  ١



)٦٠( 

 
 
 

روايات عظمة الكون وخلق العوامل : تاسع الالفصل
  ١وتوضيحها وكيفية اجلمع بينها

ِ { اآلية الـرشيفة سري يف تفيف كتاب بينات من القرآن الكريمذكرت  الْحَمْدُ ِهللا 
 ،من سـورة الفاحتـة أّن هنـاك عـوامل كثـرية جـّدًا يف هـذا الكـون}  رَب  الْعالَمين

 وأبّني كيفّية اجلمع بني تلك ، من هذا الكتابووعدت أن أوردها يف هذا الفصل
 :يات وإليك أّوالً الروا،الروايات والعوامل التي تتحّدث عنها عىل ما ذكره العلامء

 يف اخلصال بإسـناده قّدس ّرسهما روي عن الشيخ الصدوق : الرواية األوىلـ ١
، كّل عامل إّن هللا عّزوجّل اثني عرش ألف عاملَ «:  قالعليه السالمالصادق اإلمام عن 

منهم أكرب من سبع ساموات وسبع أرضني، ما يرى عاملٌ منهم أن هللا عاملًا غريهم، 
 .٢»وإّين احلّجة عليهم

عليـه سـمت أبـا جعفـر : ما روي عن حممد بن مـسلم قـال: لرواية الثانيةاـ ٢
لقد خلق اهللا يف ا ألرض منذ خلقها سبعة عاملني، ليـسوا هـم مـن «:  يقولالسالم

 خلقهم من أديم األرض، فأسكنهم فيها واحدًا بعد واحد مع عليه السالمولد آدم 
                                                 

 اجلـزء قـدس رسهراجع كتاب مصابيح األنوار يف حّل مشكالت األخبار للـسيد عبـد اهللا شـّرب . ١
 .صار وإضافة توضيح، احلديث اخلامس والثامنون، مع اخت٤٣٦األول ص 

 .، مع اختصار وإضافة توضيح٨٥، ح٤٣٦: ١مصابيح األنوار يف حّل مشكالت األخبار . ٢



 روايات عظمة الكون وخلق العوامل وتوضيحها وكيفية اجلمع بينها: الفصل التاسع

)٦١( 

 .١»احلديث ... عامله، ثم خلق اهللا آدم أبا البرش، وخلق ذّريته منه
 يف اخلـصال والتوحيـد قدس رسهروي عن الشيخ الصدوق : الرواية الثالثةـ ٣

 : عّزوجّل  عن قول اهللا عليه السالمسألت أبا جعفر «: عن جابر بن يزيد اجلعفي قال
لِ بَلْ هُمْ يف{ ِالْخَلْقِ اْألَو  َفَعَيينا ب َبٍْس مِنْ خَلٍْق جَديد أ ذلك يا جابر، تأويل : ، قال٢} ل

 إذا أفنى هذا اخللق، و هذا العاَمل، وأسكن أهل اجلنّة اجلنّة، وأهـل عّزوجـّل أّن اهللا 
ولـة وال  العامل، وجّدد عاملًَا مـن غـري خم عاملًَا غري هذاعّزوجّل  جّدد اهللا ،النار النار

إناث، يعبدونه ويوّحدونه، وخلق هلم أرضًا غري هـذه األرض حتملهـم، وسـامًء 
هم، لعّلك ترى غري هذه السامء   إّنام خلق هـذا العـامل الواحـد، عّزوجـّل اهللا أّن ُتظِلُّ

 ألـف الـف تبارك وتعـاىلوترى أّن اهللا مل خيلق برشًا غريكم، بىل واهللا، لقد خلق اهللا 
 .٣»عاَمل، وألف ألف آدم، أنت يف آخر تلك العوامل، وأولئك اآلدمّيني

 يف قـّدس رسهاحلـسن الـصّفار الشيخ حممد بن عن ما روي : الرواية الرابعةـ ٤
 تعـاىلإّن هللا «:  قـال الـسالمامعلـيهبصائر الدرجات بإسناده عـن احلـسن بـن عـيل 

مدينتني أحدامها باملرشق واألخرى باملغرب، عليهام سور من حديد، وعـىل كـّل 
مدينة منهام سبعون ألف ألف مرصاع من ذهب، وفيها سبعون ألف ألـف لغـة، 

لغة صاحبه، وأنا أعرف مجيـع اللغـات، ومـا فـيهام ومـا يتكّلم كلٌّ لغًة بخالف 
 .٤» وما عليهام حّجة غريي وغري احلسني أخي،بينهام

                                                 
 .، مع اختصار وإضافة توضيح٨٥، ح٤٣٦: ١مصابيح األنوار يف حّل مشكالت األخبار . ١
 .١٥سورة ق، اآلية . ٢
 .وإضافة توضيح، مع اختصار ٨٥، ح٤٣٦: ١مصابيح األنوار يف حّل مشكالت األخبار . ٣
 .١١ ح٥١٣: بصائر الدرجات. ٤
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 عليـه الـسالم بإسناده عن أيب عبد اهللا قّدس رسهما روي عنه : الرواية اخلامسةـ ٥
 مـن أّن هللا عليـه الـسالم، عن أمرياملـؤمنني عليهام السالمعن أبيه عن عيل بن احلسني 

جابلقا، ويف جابلقا سبعون ألف أّمة ليس منهـا أّمـة : خلف املغرب ُيقال هلابلدة 
إّال مثل هذه األّمة، فام عصوا اهللا طرفة عني، وما يعملون من عمل، وال يقولـون 

، والـدعاء عـىل أعـدائهم صّىل اهللا عليـه وآلـهقوالً إّال الوالية ألهل بيت رسول اهللا 
 . ١والرباءة منهم

 وهلـا ،جابرسـا: ت إّن هللا بلدة أخرى خلف املرشق يقال هلاويف بعض الروايا
 .٢أوصاف شبيهة ألوصاف مدينة جابلقا

 عليه الـسالم بإسناده عن أيب عبد اهللا قّدس رسهما روي عنه : الرواية السادسةـ ٦
ها منها، فيها خلـق يعبـدون اهللا ال ؤإّن من وراء أرضكم أرضًا بيضاء ضو«: قال

 .٣»حلديثا... يرشكون به شيئاً 
 عليـه الـسالم بإسناده عـن أيب جعفـر قّدس رسهما روي عنه : الرواية السابعةـ ٧
هللا خلق جبًال حميطًا بالدنيا من زبرجد أخرض، وإن خرضة الـسامء مـن اإّن «: قال

خرضة ذلك اجلبل، وخلق اهللا خلقًا مل يفرتض عليهم شيئًا ممّا افرتض عىل خلقـه 
 .٤»احلديث... من زكاة وصالة 

                                                 
 .١ ح٥١٠: بصائر الدرجات. ١
 .١٩ ح٣٣٤: ٥٤بحار األنوار . ٢
 .٢ ح٥١٠: بصائر الدرجات. ٣
 .٦ ح٥١٣: بصائر الدرجات. ٤
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 اجلبل باخلرضة لتوّسطه بني ذلـك العـامل الروحـاين عليه السالمقيل إّنام وصف 
املوصوف بالنور والبياض، وهذا العامل اجلسامين املوصـوف بالظلمـة والـسواد، 
ولعّل املقصود بالعامل الروحاين هو عامل اجلربوت، وبالعامل اجلسامين عـامل امللـك، 

لكوت، املسّمى بعامل املثال، وسيأيت بيان مفصل وبالعامل املتوّسط بينهام هو عامل امل
 .لعامل املثال يف اجلواب الثالث اآليت بعد ذكر الروايات

 عليـه الـسالم بإسناده عن أيب عبـد اهللا قـّدس رسهما روي عنه : الرواية الثامنةـ ٨
إّن وراء عني شمسكم هذه أربعني عني شمس، فيها خلٌق كثـري، وإّن مـن «: قال

ذا أربعني قمرًا فيها خلـق كثـري، ال يـدرون أّن اهللا خلـق آدم أم مل وراء قمركم ه
 .١»احلديث... خيلقه
ما روي عن عبيد اهللا بن عبد اهللا الدهقان عن أيب احلـسن : الرواية التاسعةـ ٩

إّن هللا خلف هذا النطاق زبرجدة خـرضاء، فمـن : سمعته يقول«:  قالعليه السالم
احلجـاب، وهللا وراء : ومـا النطـاق؟ قـال: قلت: خرضهتا اخّرضت السامء، قال

 .٢»ذلك سبعون ألف عامل، أكثر من عدد اإلنس واجلنّ 
دخل رجٌل عىل «: ما روي عن عبد الصمد بن عيل قال: الرواية العارشةـ ١٠

 ؟فأنـت عـّراف: منّجم، قال: من أنت؟ قال:  فقال له السالمامعليهعيل بن احلسني 
ك عىل رجٍل قد مّر منـذ دخلـَت علينـا يف أربعـة هل أّدل: فنظر إليه ثم قال: قال

مـن : عرش عاملًا، كل عامل أكرب من الدنيا ثالث مرات، مل يتحّرك من مكانه؟ قـال
                                                 

 .٣ ح٥١٠: بصائر الدرجات. ١
 .٧ ح٥١٢: بصائر الدرجات. ٢
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 .٢» عرش عاملاً اثني«: ويف رواية أخرى. ١»أنا: هو؟ قال
ما روي عن القّمـي يف تفـسريه عـن عبـد اهللا بـن : الرواية احلادية عرشةـ ١١

إّن اهللا خلق ثالثامئة عاملـًا، وبـضعة «: قال}  رَب  الْعالَمين{: تعـاىلعباس، يف قوله 
 مل يعـصوا اهللا طرفـة عـني، ومل ،، وخلف البحار الـسبعة٣عرش عاملًا، خلف قاف

 .٤»احلديث... يعرفوا آدم وال ولده 
 يف قـّدس ّرسهمـا روي عـن ثقـة اإلسـالم الكلينـي : الرواية الثانية عرشةـ ١٢

 فقـال عليه السالمدخل رجل عىل أيب عبد اهللا «: صالح قالالكايف عن عجالن بن 
 كثـرية، إّال أن نعـم، وهللا قبـاٌب : ؟ قـالعليه السالمُجعلت فداك، هذه قّبة آدم : له

 تسعة وثالثني مغربًا، أرضًا بيضاء مملـّوة خلقـًا، يستـضيئون خلف مغربكم هذا
ق آدم أم مل  .٥»احلديث...  خيلق بنوره، مل يعصوا اهللا طرفة عني، ما يدرون ُخلِ

قـام أبـو جعفـر «: ما روي عن أيب محزة الثاميل قال: الرواية الثالثة عرشةـ ١٣
يا أبا محـزة، هـذه قّبـة أبينـا آدم، :  ليلة وأنا عنده، ونظر إىل السامء فقالعليه السالم

 . ٦» سواها تسعًة وثالثني قّبة، فيها خلق ما عصوا اهللا طرفة عنيتعاىلوإّن هللا 
                                                 

 .١٣ ح٤٢٠: بصائر الدرجات. ١
 .٣١٨: االختصاص. ٢
إّن هللا جـبًال حميطـًا «:  يف هذه الرواية هو نفس اجلبل الـوارد ذكـره يف الروايـة الـسابعة)ق(لعّل . ٣

 . أي حميطًا بالعامل الدنيوي، وهو عامل الطبيعة املاّدي»بالدنيا
 .٤٠٩: ٢تفسري القمي . ٤
 .٣٠١ ح٢٣١: ٨الكايف . ٥
 .٣٠٠ ح٢٣١: ٨الكايف . ٦
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 أعـدادًا كبـرية مـن  وهي تذكر،هي الروايات املذكورة يف املصدر وغريههذه 
، وأوصـافها وأوصـاف اختالف فيام بينها يف أعـدادها ومـضامينهالعوامل مع اال

 :وأّما تفسريها ووجه اجلمع فيام بينها فيتخّلص بام يأيت. خملوقاهتا
ال ُبعـَد >: قّدس ّرسهما يقوله مؤّلف الكتاب املزبور السيد عبد اهللا شّرب : أّوالً 

 .<يف محل هذه األخبار عىل ظواهرها، من دون التزام تأويل فيها
 عامل املُلك، وهو يف العددولعّل مراد كالمه أّنه ال مانع من وجود عوامل كثرية 

عامل الطبيعة وعامل الكريس، ويف كلٍّ من هذه العوامل خملوقـات جـسامنّية تناسـب 
 وجود عوامل كثرية العدد يف عامل امللكـوت املـسّمى ذلك العامل اجلسامين، وكذلك

 وعـامل ،بعامل العرش، وعامل املالئكـة الكـروبّيني، وعـامل األضـّلة، وعـامل املثـال
ية كاملالئكة الكروبّيني، وأشباهها، بحاألشباح، ويف كلٍّ منها خملوقات صورّية ش

لعـدد يف عـوامل تناسب ذلك العامل الصوري املثايل، وكذلك وجود عوامل كثـرية ا
اجلربوت، ويف كلٍّ منها خملوقات روحانّية جمّردة عن املاّدة والصورة تناسب تلك 

، املـذكورة الالهـوتالعوامل التي تسمى أيضًا بعوامل املالئكة الروحانّيني وعـوامل 
وهذا التوجيه لكالمه هو املـستفاد مـن تعليقاتـه عـىل . إشارات هلا يف الروايات

 . تيةاألجوبة األخرى اآل
لـف عـامل أ عـرش يثنبأّن حديث اال: حاول بعض املحّققني اجلمع بينها: ثانياً 

يدّل عىل عدد العوامل املتعاقبة املتجّددة يف حمل هذا العامل املحسوس الـذي نحـن 
فيه، وكذلك حديث األلف األلف عامل يف الروايتني األوىل والثالثة، وهذا املعنى 
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حمل السبعة عاملني يف الرواية الثانيـة عـىل األنـواع، ظاهٌر من الرواية الثالثة، وب
فتكون سبعة أنواع من العوامل، ويكون لكل منها عدٌة كثريٌة مـن األفـراد بحيـث 
يبلغ املجموع ألف ألف عامل، وبحمل الـسبعني ألـف عـامل يف الروايـة التاسـعة، 

الـشائع  عـىل العـدد الكثـري، كـام هـو عليه الـسالمرواية الدهقان عن أبى احلسن 
أكثـر :  بعد ذكر السبعني ألف عامل قالعليه السالماملعروف، ولذلك أردف اإلمام 

من عدد اإلنس واجلن، وعددهم ـ كام هو واضح ـ أكثر من هذا العدد بأضعاف 
كثرية جّدًا ال يعلم عددها اهلائل الكبري إّال اهللا عّزوجّل، فال ينايف ما تقـدمها مـن 

 املجاز، أما إذا اً  هذا إن أريد بعدد السبعني ألف.ف ألفاالثني عرش ألفًا ومن األل
أريد به احلقيقة فيحمل هذا العدد عىل األفراد، وغريها عـىل األنـواع، نظـري مـا 

 .تقّدم من محل السبعة عاملني عىل األنواع
 اثني عّزوجـّل إّن هللا : عليه السالمالصادق اإلمام فيكون معنى الرواية األوىل عن 

عليـه من العوامل، ويكون معنى الروايـة التاسـعة عـن أيب احلـسن  عرش ألف نوع
 من العوامل، ويمكن أن ك النطاق واحلجاب سبعني ألف فرداً إّن خلف ذل: السالم

 عىل وجه آخر، وهو أن يكون املراد من هذا العدد هو األمـم اً نحمل السبعني ألف
 .قا الكائنة خلف املغربابلج الواردة يف الرواية اخلامسة يف مدينة اً السبعون ألف

وحينئذ نحمل الثالثامئة وبضعة عرش يف الرواية احلادية عرشة روايـة القّمـي 
عىل األجناس، أي أن اهللا عّزوجّل خلق ثالثامئة وبضعة عرش جنسًا من العـوامل، 

لف نوع من العوامل، وخلـق سـبعني ألـف فـرد مـن العـوامل، أوخلق اثني عرش 



 روايات عظمة الكون وخلق العوامل وتوضيحها وكيفية اجلمع بينها: الفصل التاسع

)٦٧( 

 .اتفريتفع التنايف بني الرواي
أو نحمل الثالثامئة وبضعة عرش عاملًا عىل العـوامل التـي خلـف جبـل قـاف، 

 هذا بناء عىل التعويـل .والبحار السبعة، واألعداد البواقي يف غريها من األماكن
عىل رواية ابن عباس باعتبار أّنه ال يروي إّال عن املعصوم، وإّال فال يعـّول عليـه 

، وحينئـذ ال نحتـاج إىل احلمـل عليهم الـسالميف الروايات الواردة عن املعصومني 
 . األخري للعدد الوارد يف رواية ابن عباس
ثني عرش عاملـًا التـي تنّقـل فيهـا اإلمـام ويف حديث األربعة عرش عاملًا أو اال

 يف الرواية العارشة، فليس فيه داللة عـىل انحـصار العـوامل يف عليه السالمالسّجاد 
لـك الـساعة يف ت يف عليـه الـسالمرد مرور وتنقل اإلمام الكون هبذا العدد، وإّنام جمّ 

 . العوامل وهو يف مكانهمنهذا العدد 
 ،عليـه الـسالمالبـاقر اإلمـام وكون القباب أربعني يف الرواية الثالثة عرشة عـن 

عليـه الصادق اإلمام وكذلك القباب الكثرية املذكورة يف الرواية الثانية عرشة عن 
العوامل أكثر من ذلك، الحتامل كون الزيادة عـىل غـري هـذه اهليئـة ال ينايف كون  ،السالم

 .األصولالكروية، هذا كلة إضافة إىل أّن مفهوم العدد ليس بحّجة كام حقق يف علم 
إّن طائفة من اإلرشاقيني أّولوا الرويات املذكورة بام أثبتـوه مـن النـشأة : ثالثاً 

 يف ضمن اجلواب اي أرشت هلتس، الاملثالية املتوسطة بني عاملي املعقول واملحسو
 عليه السالمالصادق اإلمام األول، وقالوا إّنه عامل نوراين من نفسه، ولذا روي عن 

إّال أن خلـف مغـربكم هـذا تـسعة «: يف رواية الكايف وهي الرواية الثانية عـرشة
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وثالثني مغربًا أرضًا بيضاء، مملوة خلقًا يستـضيئون بنـوره، مل يعـصوا اهللا طرفـة 
أي يستضيئون بنور ذلك العامل، ويف الرواية السادسة رواية الـصّفار عـن . »نيع

ها منها، ؤإّن من وراء أرضكم هذه أرضًا بيضاء ضو«: عليه السالمالصادق اإلمام 
 .»فيها خلق يعبدون اهللا ال يرشكون به شيئاً 

هللا خلـق إّن ا«: عليه الـسالمالباقر اإلمام ويف الرواية السابعة رواية الصفار عن 
جبًال حميطًا بالدنيا من زبرجـد أخـرض، وإن خـرضة الـسامء مـن خـرضة ذلـك 

إّنام وصف اجلبل باخلـرضة لتوسـطه بـني ذلـك : ، وبعد ذكر الرواية قيل<اجلبل
العامل الروحاين املوصوف بـالنور والبيـاض، وهـذا العـامل اجلـسامين املوصـوف 

 .بالظلمة والسواد
إّن هللا خلـف «: عليـه الـسالمهقان عن أيب احلسن ويف الرواية التاسعة رواية الد

 .»هذا النطاق زبرجدة خرضاء، من خرضهتا اخّرضت السامء
إىل أّنه ذهب بعـض املتـأّهلني املقاصد من ونقل عن املحّقق التفتازاين يف رشح 

أّن بني عاملي املحـسوس واملعقـول واسـطة تـسّمى عـامل املثـال، لـيس يف جتـّرد 
 وال يف خمالطـة ،ربوت ـ عامل املعقـول املـسّمى بعـامل اجلـ يفاملجّردات ـ التي هي

وفيه لكّل موجود : املادّيات ـ التي هي يف عامل الطبيعة املادي املحسوس ـ ثم قال
مــن املجــّردات، واألجــسام واألعــراض واحلركــات والــسكنات واألوضــاع 

هـره،  مثاٌل قائم بذاته، يظهـر للحـس بمعونـة مظ،واهليئات والطعوم والروائح
كاملرآة واخليال واملاء ونحو ذلك، وقد ينتقل من مظهر إىل مظهر، وقد يبطل كـام 
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 .إذا فسدت املرآة واخليال أو زالت املقابلة أو التخيل
وإىل عاملي احلس املظلم واخليال امليضء يشري ما ورد يف أعـامل ليلـة النـصف 

سـجد لـك سـوادي «: ه وقوله فيصىل اهللا عليه وآلهمن شعبان يف بيان سجود النبي 
 الناطقة، سجد بدين و نفيس: ، والظاهر أّن املراد بذلك»وخيايل وآمن بك فؤادي

 شـبحيةألّن البدن هو من عامل املاّدة املظلم، والنفس الناطقة هي نفـس صـورّية 
هي من متعّلقات عامل اخليال واملثال، وهو عامل الربزخ وعـامل املالئكـة، وعبـارة 

 .ارة إىل عامل األرواح املجّردة والعقل إش»وآمن بك فؤادي«
 يف دوام لعـامل احلـيس احيذو حذووباجلملة هو عامل عظيم الفسحة غري متناٍه، 

 املثالية، وقبول عنارصه ومركباته وإرشاقات العامل العقيل، وهذا حركات أفالكه
 ىتتنـاهإّن من الوجود عاملًا مقداريًا غري العامل احلـّيس، ال : هو ما قاله األقدمون

عجائبه، وال ُحتىص ُمُدُنه، ومن مجلة تلك املـدن جابلقـا وجابرسـا املتقـّدمتان يف 
الروايتني الرابعة واخلامسة، ومها مدينتان عظيمتـان، لكـّل مـنهام ألـف بـاب ال 

 ويف بعض الروايات كام تقّدم يف الرواية الرابعـة قـال ،حيىص ما فيهام من اخلالئق
ينة منهام سبعون ألف ألف مرصاع مـن ذهـب، وفيهـا وعىل كّل مد«: عليه الـسالم

، ويف الروايـة » يـتكّلم كـلٌّ لغـة بخـالف لغـة صـاحبه،سبعون ألف ألـف لغـة
 .»يف مدينة جابلقا سبعون ألف أّمة«: اخلامسة

، لكوهنا من قبيـل ١ومن هذا العامل تكون املالئكة واجلن والشياطني والغيالن
                                                 

 اجلّن والشياطني وهم سحرهتم ـ جممع البحرين يف مجع غول بضّم الغاء، وهو جنس من: الغيالن. ١
 غول ـ
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ها، وبه تظهر املجـردات يف الـصور املختلفـة، املثال والنفوس الناطقة الظاهرة في
باحلسن والقـبح، واللطافـة والكثافـة وغـري ذلـك، بحـسب اسـتعداد الفاعـل 

 ه أمر املعاد اجلسامين، فـإّن البـدن املثـايل الـذي تتـّرصف فيـي بنهوالقابل، وعلي
النفس حكمه حكم البدن احلّيس، يف أّن لـه مجيـع احلـواس الظـاهرة والباطنـة، 

واآلالم اجلسامنّية، وأيضًا يكون البدن املثـايل مـن الـصور باللذات ويتأّمل فيتلّذذ 
املعّلقة، منها نورانّية فيها نعيم السعداء، ومنهـا ظلامنّيـة فيهـا عـذاب األشـقياء، 

 فإّن مجيع ما ُيرى يف املنام، أو ُيتخّيـل يف وكذا أمر املنامات وكثٍري من اإلدراكات،
اض وعنـد غلبـة اخلـوف ونحـو ذلـك مـن الـصور  يشاهد يف األمراليقظة، أو

املقدارية، التي ال حتّقق هلا يف عامل احلّس، كّلها من عـامل املثـال، وكـذا كثـري مـن 
الغرائب وخوارق العادات، كام حيكى عن بعض األولياء أّنه مـع إقامتـه ببلدتـه 

 وأّنه ظهر من بعض جدران البيـت، ، املسجد احلرام أّيام احلجمن حارضيكان 
ت مسدود األبواب والكوات، وأّنه أحرض بعض األشـخاص أو يأو خرج من ب

 .الثامر أو غري ذلك من مسافة بعيدة يف زمن قريب، إىل غري ذلك من اخلوارق
وقال الشيخ البهائي يف األربعني حديثًا بعـد حتقيـق أن األرواح بعـد مفارقـة 

وهـذا : لعاملني ما لفظـهاألبدان تنقل إىل أبدان مثالية ذوات جهتني متوسطة بني ا
 من أّن يف الوجود عاملًا مقداريًا غري العـامل احلـّيس، العلامء طائفة من هيؤّيد ما قال

وهو واسطة بني عامل املجّردات وعامل املادّيات، ليس يف تلك اللطافة، وال يف هذه 
الكثافــة، فيــه لألجــسام واألعــراض مــن احلركــات والــسكنات واألصــوات 

ح وغريها ُمُثٌل قائمة فيه بذواهتا، معّلقة ال يف مـادة، وهـو عـاملٌ والطعوم والرواي
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عظيم الفسحة، وسّكانه عىل طبقات متفاوتة يف اللطافة، وقبح الصور وحسنها، 
وألبداهنم املثالية مجيع احلواّس الظاهرة والباطنة، فيتنّعمـون ويتـأملّون باللـّذات 

 .واآلالم النفسانّية واجلسامنّية
وهـو  ،مة القول بوجود هذا العامل إىل األنبياء واألولياء واملتأّهلـةونسب العّال 

ن مل يقم عىل وجوده يشء من الرباهني العقلّية، لكنّه قد تأّيد بالظواهر النقلّية، وإ
وَعَرفه املتأّهلون بمجاهداهتم الذوقّية، وحتّققـوه بمـشاهداهتم الكـشفّية، وأنـت 

عـىل قـدرًا، وأرفـع شـأنًا مـن أصـحاب رصـاد الروحانّيـة أتعلم أّن أربـاب األ
رصاد اجلسامنّية، فكام أّنك تصّدق هؤالء بام يلقونه إليك مـن خفايـا اهليئـات األ

الفلكّية، فحقيق أن تصّدق أولئك أيـضًا فـيام يتلونـه عليـك مـن خبابـا العـوامل 
 .انتهى كالمه. املََلكية

 عليهم الـسالم  جتد يف بعض الروايات الواردة عن أهل البيتأنكوأضيف هنا 
 أّنـه عليـه الـسالمما روي عـن أمرياملـؤمنني :  حول هذا العامل، منهااً إشارات وبيان

 عــن املــواد، عاليــة يف القــّوة صــوٌر عاريــةٌ «: ُســِئل عــن العــامل العلــوي فقــال
ستعداد، جتّىل هلا فأرشقـت، وطالعهـا فـتألألت، وألقـى يف هويتهـا مثالـه، واال

نسان ذا نفس ناطقة، إن زّكاها بالعلم والعمل فقـد فأظهر عنها أفعاله، وخلق اإل
شاهبت جواهر أوائل ِعَللِها، وإذا اعتدل مزاجها وفارقت األضداد فقـد شـارك 

 .١»هبا السبع الشداد

                                                 
  .٤٥٩: ١كتاب قّرة العني للفيض الكاشاين امللحق بكتاب احلقائق عن الغرر . ١
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   والقدر حول القضاء: عاشر الالفصل
  والفرقة القدرية الضالّة

ايات من السنّة ذهبت بعض الفرق الضاّلة استنادًا إىل ظواهر آيات قرآنية ورو
الرشيفة إىل أّن اهللا هو الذي قّدر لإلنسان مجيع أعامله وشـؤونه وقـضاها علـيهم 
بحيث ال يقدرون عىل غري ذلك، فهم جمربون عىل القيام بجميـع تلـك األعـامل 

 صىل اهللا عليه وآلـهالصاحلة والطاحلة، وهم الفرقة القدرية املذمومة عىل لسان النّبي 
 فعــل القبــائح ســبحانه وتعــاىل ســيأيت، وقــد نــسبوا إىل اهللا يف كتــب الفــريقني كــام

 . ١واملنكرات
وال مانع عندهم أّن اهللا يعاقب امليسء وُيثيب املحسن وإن كـان العمـل غـري 

 وُيثيـب ، بل ال مانع عنـدهم أّن اهللا يعاقـب املحـسن ويدخلـه النـار،صادر منه
د ما ال يطيقـون باّدعـائهم أّن ويعتقدون أّن اهللا كّلف العبا. امليسء ويدخله اجلنّة

مل يفعلـوا  وال ُيقدرهم عىل اإليامن ثّم يأمرهم به، فـإذا ،اهللا خلق الكفر يف الكّفار
هم عليه، وفعلـوا الكفـر الـذي خلقـه فـيهم، وأراده مـنهم اإليامن الذي مل ُيقِدر

                                                 
وهذا املوضوع مستخرج من كتب األحاديث كالبحار وغريه، ومن كتب العقائـد، كحـق اليقـني . ١

 . غريها مع الترصف واإلضافة و٣وعقائد اإلمامية، وامللل والنحل للشيخ السبحاين ج
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،  خالق الكفر وفاعُلهتعاىلوقضاه عليهم عاقبهم بعذاب دائم، وقد زعموا أّن اهللا 
 الزنا وخمرتُعه، ومبتدع الرسقة وحمدُثها، وكّل قبائح العباد فمن صـنعته، ومنشئ

 إىل غـري ذلـك مـن العقائـد ،ٍء فمـن تـدبريهاوكّل فساد فمن تقديره، وكّل خطـ
 .١الفاسدة

 أرادوا أن يصفوا اهللا بالعدل نهم املعتزلة الذيووقيل إّن القدرية هم املفوظة، 
خلق اإلنسان اإلرادة والقدرة عـىل أفعالـه، ب:  قالوافأخرجوه من سلطانه، ألّهنم

فرارًا عن القول باجلرب املنايف للعدل، فأخرجوا اهللا من سلطانه عىل أعـامل عبـاده 
َلـى{: ، وفيهم نزلت اآلية الـرشيفةتعاىلبقطع نسبتها عنه    يَوْمَ يُسْحَبُونَ ِيف الن ارِ ع

ِن ا  *وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَس  سَقَرَ  ْ إ أي كلَّ يشء خلقناه بمقدار   . ٢} ٍء خَلَقْناهُ بِقَدَر ُ   َ 
ْ {: ال يتعداه من جانبي الزيادة والنقيصة، قال تعاىل ِنُهُ  وَإِنْ مِنْ َ  ٍء إِال  عِنْدَنا خَزا 

لُهُ إِال  بِقَدٍَر مَعْلُوم ُنَز   .٣} وَما ن
ن بالقـدر وتـأمر بـه، واجلدير بالذكر أّن هناك روايات عن العاّمة متدح اإليام

حممولة عىل رأهيم الفاسد من عقيدة القدرية، من قبيل مـا روي عـن ربعـي بـن 
ال يـؤمن «: صّىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا :  قالعليه السالمعيل اإلمام خّراش عن 

، ومـا روي عـن أيب أمامـة »وحتى يؤمن بالقدر: منها... عبٌد حتى يؤمن بأربعة 
أربعة ال ينظـر اهللا إلـيهم يـوم «: صىل اهللا عليه وآلهعن رسول اهللا الصحايب املشهور 

                                                 
 .١٣٨ـ ١٣٢: ٣راجع امللل والنحل للشيخ السبحاين . ١
 .٤٩ و ٤٨سورة القمر، اآلية . ٢
 .٢١سورة احلجر، اآلية . ٣
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 .»القيامة عاٌق، ومنّان، ومكّذب بالقدر، ومدمن مخر
وأّن هناك روايات من طرقنا متـدح املـؤمن بالقـدر وتـذم مـن ال يـؤمن بـه، 
حممولة عىل عقيدة الشيعة اإلمامّية وتفسريهم للقدر الوارد عن األئّمـة األطهـار 

، من قبيل ما روي عن عبد اهللا بن ميمون عن جعفر بن حممد عن أبيه م السالمعليه
الزائـد يف : سّتٌة لعـنهم اهللا«: قال رسول اهللا:  قالعليهم السالمعن عيل بن احلسني 

 واملستحّل من عرتيت ما حـّرم اهللا ،كتاب اهللا، واملكّذب بقدر اهللا، والتارك لسنّتي
 .١ و غريها»الخ... 

 :نا األعالم عىل رأهيم بأمورؤعلاموقّد رّد 
 :أّن هذه الفرقة الضاّلة قد ورد ذّمها من كتب الفريقني: أوالً 

صـّىل اهللا روى أبو داود عن عبد اهللا بن عمر أّن رسول اهللا : فام عن كتب العاّمة
القدرّية جموس هذه األّمة، إن مرضوا فـال تعـودوهم، وإن مـاتوا «:  قالعليه وآله
 .٢»هدوهمشفال ت

ال جتالـسوا >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروى أيضًا عن عبد اهللا بن عباس أّن النبي 
 .٣<أهل القدر وال تفاحتوهم

: صـّىل اهللا عليـه وآلـهقال رسول اهللا : وروى الرتمذي عن عبد اهللا بن عباس قال
                                                 

 .٤ ح٨٨: ٥بحاراألنوار . ١
 .٤٦٩١ ح٤١٠: ٢سنن أيب داود . ٢
ة نفسها عن عمـر  عن جامع األصول، ولكن يف سنن أيب داود روى الرواي١٢٤: ٣امللل والنحل . ٣

 .ابن اخلطاب



 حول القضاء والقدر والفرقة القدرية الضالّة: الفصل العاشر

)٧٥( 

رجئة والقدرّيةصنفان من أّمتي ليس هلام«  .١» يف اإلسالم نصيب، املُ
 أّنه لعـن صّىل اهللا عليه وآلهبناء العاّمة عن أيب هريرة عن النبي وروي عن بعض أ
 .٢فرقة القدرّية كام سيأيت

: عليـه الـسالمقال أبو عبـد اهللا : ما روي عن عمر بن معّمر قال: وأّما عن كتبنا
رجئة «  .٣»احلديث... لعن اهللا القدرية، لعن اهللا احلرورية، لعن اهللا املُ

أّن مجيع الفـرق اإلسـالمية تتـّربأ منهـا، وهنـاك كلمـة ويكفي يف ذّم القدرّية 
:  قالقّدس رسه من تالميذ الشيخ املفيد قّدس رسهللعّالمة حممد بن عيل الكراجكي 

ومل نجد من أسامء الفرق ما ُينكره أصحابه ويتـّربأ منـه سـوى القدريـة، فأهـل «
 مأنـت: ل العدلأنتم القدرية، وأهل اجلرب يقولون أله: العدل يقولون ألهل اجلرب

القدرية، وإّنام تّربأ اجلميع من هذه الفرقة ألّهنم رووا عن طريـق أيب هريـرة عـن 
إّهنم جموس هذه األّمـة إن مرضـوا :  أّنه لعن القدرية، وقالصّىل اهللا عليه وآلـهالنبي 

 .٤»فال تعودوهم، وإن ماتوا فال تشهدوهم
 عىل إبطال ،لية، العقلّية والنقلّيةلقد دّلت األدّلة القطعّية، والرباهني اجل: ثانياً 

 من أّن الناس ُجمربون عىل أفعاهلم، وأّن الفاعـل ألفعـاهلم ،مقولة هؤالء القدرّية
 .سبحانه وتعاىلهو اهللا 

                                                 
  .٢٢٣٩ ح٣٠٨: ٣سنن الرتمذي . ١

 .٢٠٥: ٧جممع الزوائد للهيثمي . ٢
 .٢ ح٩٤: ٩٧بحاراألنوار . ٣
 . طبعة بريوت١٢٣: ١كنز الفوائد . ٤
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ستدالل عىل بطالن هذه العقيدة مفّصًال مهام كان املعتقد هبا، أهـم وقد تّم اال
سببّية يف األفعال وانحصار السبب القدرّية، أم األشاعرة الذين ذهبوا إىل إنكار ال

 من دون دخل للعباد فيهـا، تعاىل، وذهبوا إىل أّن أفعال العباد خملوقة له تعاىليف اهللا 
وذلك يف كتايب يف املناظرات العلمية والعقائدية، املناظرة الرابعة، اجلواب الثالث 

 . فراجع ذلك،تعاىلعن شبهة كون اهلداية واإلضالل من اهللا 
نا بعض التوضيحات والروايات، أّن الشيعة اإلمامّية تبعـًا ألئّمـتهم وأذكر ه
 قد أبطلوا اجلرب خالفًا لألشاعرة والقدرّية القائلني إّن الفاعل ألفعال عليهم السالم

 قـد تعـاىلاملخلوقني هو اهللا، كام أبطلوا التفويض خالفًا للمعتزلة القائلني بأّن اهللا 
ورفع قدرته وقضاءه وتقـديره عنهـا، واملخـرجني فّوض األفعال إىل املخلوقني، 

 من سلطانه، واملرشكني غريه معه يف اخللق حني سلبوا عنه خلـق القـدرة تعاىلاهللا 
ة يف اإلنسان، وجعالها من خلق اإلنسان نفسه، وجعلوه رشيكًا مـع اهللا دارواإل

 .ةداريف خلق هذه القدرة واإل
 أن ال جـرب وال علـيهم الـسالما األطهار وعقيدتنا يف ذلك تبعًا ملا جاء عن أئّمتن

 البـاطلني، القـولنيتفويض بل أمر بني األمرين، وهو الطريق الوسط بني هذين 
القائـل بـاجلرب كـافر، «:  قـالعليـه الـسالموتوضيحه فيام روي عن اإلمام الرضـا 

والقائل بالتفويض مرشك، واملراد باألمر بني األمرين هو وجود السبيل إىل إتيان 
ُة واملـشيئة مـن اهللا يف ذلـك بالنـسبة إىل دار عنـه، واإلاُأمـروا وتـرك مـا هنـوما 

الطاعات األمر هبا والرضا هلا، وبالنـسبة للمعـايص النهـي عنهـا والـسخط هلـا 
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 .١» ...واخلذالن عليها 
أّن الواسطة بـني قـويل «: عتقاد يف تصحيح االقّدس رسهوقد ذكر الشيخ املفيد 
 تعاىل أقدَر اخللق عىل أفعاهلم، ومّكنهم من أعامهلم، وحّد اجلرب والتفويض أّن اهللا

 وهناهم عن القبائح بالزجر والتخويف ،هلم احلدود يف ذلك، ورسم هلم الرسوم
ًا هلـم عليهـا، ومل يفـّوض والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من األعامل ُجمِرب 

وأمـرهم بَحـَسنها إليهم األعامل ملنعهم من أكثرها، ووضع احلـدود هلـم فيهـا، 
 .» فهذا هو الفاصل بني اجلرب والتفويض،وهناهم عن قبيحها

 : كام ييل مع األجوبة عليهاوأدلتهم ،اجلواب عىل أدّلة املجربة والقدرّية: ثالثاً 
رَ فَهَدى {: تعاىلـ قوله ١ َال ذي قَد  عىل هذه اآلية  ببيان التفـسري  واجلواب ،٢} و

جعـل األشـياء التـي : أي) ٢٦٥/ ٢٠( امليـزان ، وتفسريها كـام يفالصحيح هلا
خلقها عىل مقادير خمصوصة وحدود معّينة يف ذواهتا وصفاهتا وأفعاهلا، وجّهزها 
بام يناسب ما قّدر هلا، فهداها إىل مـا قـّدر باهلدايـة الرّبانّيـة التكوينّيـة، كالطفـل 

 .نثى وهكذاهيتدي إىل ثدي أّمه، والفرخ إىل ُزّق أّمه وأبيه، والذكر إىل األ
ْ {وهبذا يظهر جواب اآلية التي بعدها  ِن ا ُ   َ   وتفـسريها ،٣}ٍء خَلَقْناهُ بِقَدَر إ

كـّل يشء خلقنـاه بمقـدار، ال : أي) ٨٥/ ١٩(الصحيح كام عن تفـسري امليـزان 
ْ {: تعاىليتعّداه من جانبي الزيادة والنقيصة، قال  ُ  وَإِنْ مِنْ َ  ِنُه  وَما ٍء إِال  عِنْدَنا خَزا 

                                                 
 .١٨ ح١١: ٥بحاراألنوار . ١
 .٣سورة األعىل، اآلية . ٢
  .٤٩سورة القمر، اآلية . ٣
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لُهُ إِال  بِقَدٍَر مَعْلُوم ُنَز   . ١} ن
ْ {: وكذلك يظهر جواب اآليـة رَهُ تَقْـديرا وَخَلَقَ ُ   َ   وتفـسريها ،٢}ٍء فَقَـد 

 فهّيـأه ملـا يـصلح لـه يف الـدين ،الصحيح أي أوجد كّل يشء عىل تقدير وتسوية
 .والدنيا

ْ {: وكذلك يظهر جواب اآليـة  أي بقـدٍر وحـدٍّ ال ،٣}بِمِقْدارٍء عِنْدَهُ  وَُ   َ 
 .يتعدامها

رَهُ {: وكذلك يظهر جواب اآلية رَه *مِنْ نُطْفٍَة خَلَقَهُ فَقَد  بيلَ يَس   أي ،٤} ثُم  الس 
 حسب مـصلحته، ثـم يـرسَّ لـه  أو أعضاًء وحواّس ،خلقه أطوارًا حّتى تّم خلقه

 .إّما شاكرًا وإّما كفوراً يكون  له، فهو باختياره امنهري والرش بعد أن بيسبيل اخل
 .ختياروهذا يعني أّن التقدير يف اآلية وسابقاهتا ال ينايف اال

 فـاجلواب عليهـا أّن اآليـة قـد ،٥} وَما تَشاؤُنَ إِال  أَنْ يَشاءَ اهللا  {: تعاىلـ قوله ٢
 أّوالً اإلشاءة إىل العباد، وكذا يف اآليـة التـي ت عكس ما يّدعون، فقد أثبتتأثبت

ِلى {قبلها، : ، وتكّررت إشاءة العبـد يف قولـه تعـاىل٦} رَب هِ سَبيال فَمَنْ شاءَ ات خَذَ إ

                                                 
  .٢١ سورة احلجر، اآلية .١
 .٢ة الفرقان، اآلية سور. ٢
 .٨سورة الرعد، اآلية . ٣
  .٢٠ و ١٩سورة العبس، اآلية . ٤

 .٣٠سورة الدهر، اآلية . ٥
 .٢٩سورة الدهر، اآلية . ٦
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 فقـد وردت هـذه ،١} وَما تَشاؤُنَ إِال  أَنْ يَـشاءَ اهللا   *لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقيمَ {
 مـن تعـاىلاآليات يف اخلري دون الرش، فإّن أفعال اإلنسان اإلرادّية اخلّرية مرادة هللا 

 يريد اهللا أن يفعـل اإلنـسان فعـل كـذا وكـذا عـن إرادتـه طريق إرادته، وهو أن
واختياره، فال هو مستقّل استقالالً تاّمًا دون مـشّية اهللا وإرادتـه، وال هـو جمبـور 

 هو خـالق اإلرادة والقـدرة يف اإلنـسان، ومتـى شـاء عّزوجّل عىل أفعاله، فإّن اهللا 
بينه وبني فعل الرش، ومتى شاء تركه وشأنه، كـّل هداه ووّفقه لفعل اخلري، وحال 

 .ذلك عن استحقاٍق ومصالح وحكم
ُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُون{: تعاىلـ قوله ٣  واجلواب عليها أّهنم اقترصوا عىل ،} وَاهللا 

 ال حّجـة هلـم هعجز اآلية وذيلها، وتركوا ما قبلها الذي لو قرأوه تاّمًا لعلموا أّنـ
 أراد باألعامل هنا األصنام، وهي أجساد نحتوها من مواد خلقهـا ىلتعافيها، ألّنه 

َنْحِتُونَ {:  قال قبلهـاتعـاىل، أال ترى أّنه تعاىلاهللا  َ تَعْبُدُونَ ما ت ُ خَلَقَكُمْ وَمـا  *أ وَاهللا 
 ٢.٣} تَعْمَلُون
 ال حّجة  واجلواب عليها أّهنا كسابقتها،٤} قُلْ ُ   مِنْ عِنْدِ اهللا  {: تعاىلـ قوله ٤

ِ فَما لِهؤُالءِ الْقَوْمِ ال يَ دُونَ يَفْقَهُونَ {:  يقـولتعاىلهلم فيها، ألّنه  قُلْ ُ   مِنْ عِنْدِ اهللا 
صـّىل اهللا  فهذه اآلية إّنام هي يف الكّفار اليهود حيث تطّريوا بنبّي اهللا حممد ،}حَديثا

                                                 
 .٢٩ و ٢٨سورة التكوير، اآلية . ١
 .٩٦ و ٩٥سورة الصافات، اآلية . ٢
 .١٤٣: ٣راجع بحوث يف امللل والنحل للشيخ السبحاين . ٣
 .٧٨اآلية سورة النساء، . ٤
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د اهللا، وإذا أتاهم اجلـدُب هذا من عن: ، وكانوا إذا أتاهم اخلصُب يقولونعليه وآله
 أّن ذلك كّله من عنده، صادر عن حكمتـه تعاىلهذا من عندك، فبّني اهللا : يقولون

اهللا يف هنايـة اآليـة بحسب املصالح، وهذه ال عالقة هلا بأعامل العباد، كام وّبخهم 
: ستنكاري التعجبي عىل مجود فهمهم هلذه احلقيقة بقولهعىل سبيل االستفهام اال

 .١} لِهؤُالءِ الْقَوْمِ ال يَ دُونَ يَفْقَهُونَ حَديثافَما{
َ يَفْعَلُ ما يُريد{: تعـاىلـ قولـه ٥ َلُوا وَلكِن  اهللا  َت ْت ُ مَا اق َلَوْ شاءَ اهللا   واجلـواب ،٢}و

 عىل عـدم الكفـر  عبادهيلجئلو شاء اهللا أن : عليها ببيان تفسريها الصحيح، أي
ادر القـاهر الـذي ال ُيعجـزه يشء وال ُيعجـزه متثال فهو القوالعصيان وترك اال

هنم واختيارهم وال ُيلجئهم أأحد، ولكن اقتضت حكمته املتعالية أن يرتكهم وش
عىل ذلك، فقد خلقهم ومّيزهم عن سائر خلقه بالعقل، وجعلهم أحرارًا، وأنزل 
عليهم البّينات الواضحات، ولكنّهم اختلفوا بعد وضـوح احلـق وبيـان الرسـل 

ّحتـاد الـذي ة عليهم، فهم باختيارهم نبـذوا اال وبعد إمتام احلجّ ،هلداية هلمُسُبل ا
 .ها عّزوجّل هلمأ هلم، وطرحوا السعادة التي هيّ تعاىلأراده اهللا 

ُ ما أَشْرَكُوا{: وبذلك يظهر اجلواب عىل اآليات َلَوْ شاءَ اهللا  َلَوْ شاءَ رَب كَ { ، ٣} و و
 ُ  . ٤}مْ جَميعاَآلمَنَ مَنْ ِيف اْألَرِْض  ُ ه

                                                 
 .١٣٥: ٣راجع امليزان يف تفسري اآلية، وبحوث يف امللل والنحل . ١
 .٢٥٣سورة البقرة، اآلية . ٢
 .١٠٧سورة األنعام، اآلية . ٣
 .٩٩سورة يونس، اآلية . ٤
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ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُـسْئَلُون{: تعاىلـ قوله ٦  واجلـواب عليهـا ببيـان ،١} ال يُسْئَلُ عَم 
 ال ُيسَأل وال ُيعَرتض عىل أفعاله ألّنه حكيم ال يفعـل تعاىلتفسريها الصحيح بأّنه 

شيئًا إّال وفق احلكمة واملصلحة، فال ُيسأل عـن يشء يفعلـه وهـم ُيـسألون عـن 
 . ألّهنم خالف ذلكأفعاهلم
ِنَفْ {: تعـاىلـ قوله ٧ ا إِال  ما شاءَ اهللا   قُلْ ال أَمِْ ُ ل  واجلـواب ،٢}  نَفْعًا وَال ضَر 

عليها أيضًا أّهنا كسابقاهتا ليس هلم فيها حّجة وال مّؤيد، حيث إّن اآلية الـرشيفة 
ُ {: تعاىلمتعّلقة ومتفّرعة عىل اآلية السابقة عليها، قوله  انَ يَسْئَل َيـ  اعَةِ أ ونََك عَنِ الس 

ْتِها إِال  هُو َق ِن ما عِلْمُها عِنْدَ رَ   ال يُجَل يها لِو قُـلْ ال { فقال بعـدها ،٣}مُرْساها قُلْ إ
ِنَفْ  ا إِال  ما شاءَ اهللا   أَمِْ ُ ل صّىل ومعناها ملّا كان سؤاهلم الغيب منه ، }  نَفْعًا وَال ضَر 
امًا منهم أّن دعواه النّبّوة دعوًى لعلم الغيب، وال يعلم الغيب ذاتـًا  إهياهللا عليه وآله

: صـّىل اهللا عليـه وآلـه لنبّيـه تعـاىل، إّال بوحي وتعليم منه، كام قـال تعاىلوحقيقة غريه 
َيْك{ ِل ْباءِ الْغَيِْب نُوحيهِ إ َن َلى{ :  تعاىل، وقال ٤}  ذلَِك مِنْ أ َيِْب فَال يُظْهِرُ ع ْ  عالِمُ الْغ َي بِهِ  غ

 أن يتّربأ مـن دعـوى صّىل اهللا عليه وآله، فأمر نبّيه ٥}  مِنْ رَسُول إِال  مَنِ ارْتَ  *أَحَداً 
مثل هذا العلم بالغيب الذايت، وقـد روي يف تفـسري اآليـة األخـرية عـن اإلمـام 

                                                 
  .٢٣سورة األنبياء، اآلية . ١

 .١٨٨سورة األعراف، اآلية . ٢
 .١٨٧سورة األعراف، اآلية . ٣
 .١٠٢سورة يوسف، اآلية . ٤
 .٢٧ و ٢٦سورة اجلن، اآلية . ٥
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 عنـد اهللا ُمرتـىض، صـّىل اهللا عليـه وآلـهفرسول اهللا « : يف هذه اآليةعليه الـسالمالرضا 
ن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه اهللا عىل ما يشاء من غيبه، فَعلِمنا مـا كـان ونح

 ـ »فإّنه َيسُلك ِمن بـني يديـه«، وروي يف تكملة اآلية ١»وما يكون إىل يوم القيامة
ُخيـرب اهللا رسـوله الـذي «:  قـال»وِمن َخلِفِه َرَصـداً «املرتىض ـ الرسول أي أمام 
 عليـه الـسالم وما يكون بعده مـن أخبـار القـائم ،ه بام كان قبله من األخبارييرتض

 .٢»احلديث... والرجعة والقيامة 
ـ إذا تذّرعوا باآليات التي ظاهرها أّن اهلداية واإلضالل من اهللا، مـن قبيـل ٨
ُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكيم{: تعاىلقوله  َيُِضل  اهللا  ، وأمثاهلـا ٣} ف
رة يف كتايب يف املناظرات العلمّية والعقائدّية، املناظرة الرابعة التي ُيستـشم املذكو

 ال ُيضّل أحدًا جزافًا، وال هيدي تعاىل فجواهبا ما تقّدم هناك من أّن اهللا ،منها اجلرب
أحدًا جزافًا، وإّنام عن حكمة واستحقاق، وإّنه حيّب عباده، ويريد هلم اهلداية إىل 

لسعادة األبدّية، وقد وّفر هلم مجيعًا ُسُبل اهلداية، وحـّذرهم مـن اخلري وما حيّقق ا
 فيسّدون علـيهم ،ّال أن خيتاروا بسوء اختيارهم ُسُبل الغوايةإالضالل والغواية، 

 .فراجعه هناك. أبواب التوفيق والسعادة
ّن مثل هذه اآليات املتقّدمة تعترب من املتـشاهبات التـي جيـب أن تـرّد إىل إـ ٩

َيَْك الْكِتاَب {املحكامت، وتفّرس هبا تطبيقًا لآلية الرشيفة اآليات  َل َنْزَلَ ع هُوَ ال ذي أ
                                                 

 .٢٣٨: ٥تفسري الصايف . ١
 .٢٣٨: ٥تفسري الصايف . ٢
 .٤سورة إبراهيم، اآلية . ٣
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)٨٣( 

ا ال ذينَ يف َأَم  َأُخَرُ مُتَشابِهاٌت ف َت بِعُونَ  مِنْهُ آياٌت مُحْكَماٌت هُن  أُم  الْكِتاِب و َي ُلُوبِهِمْ زَيٌْغ ف  ق
 ِ ْت َاب ْنَةِ و ْتِغاءَ الْفِت اسِخُونَ ِيف الْعِلْمما تَشابَهَ مِنْهُ اب َالر  ُ و َأْويلَهُ إِال  اهللا  َأْويلِهِ وَما يَعْلَمُ ت  ١}  غاءَ ت

، يف كتايب يف املناظرات العلمية والعقائديـة وتفسريها يف املناظرة الرابعة املذكورة
 بعضها يف األجوبة عىل هـذه اآليـات يف املنـاظرة ُذكرفاآليات املحكامت هي ما 

كتاب، وجيب أن تفرسَّ تلك اآليات التي استند إليها القـدرّيون لذلك االرابعة يف 
 علـيهم الـسالمواملجربون باآليات املحكامت، وبالروايات الواردة عن أهل البيت 

 .الذين هم عدل القرآن، كام يف حديث الثقلني املشهور وغريه
 لقد ورد كّل مـن القـضاء: يف بيان معاين القضاء والقدر يف النصوص: خامتة

ّطالع ية واألحاديث الرشيفة، فينبغي االوالقدر يف معاٍن متعّددة يف اآليات القرآن
عليها فإّهنا ال ختلو من فوائد، وال ختلو من توضيح لبعض مـا تقـّدم مـن شـبهة 

 :٢ وإليك أهم هذه املعاين،القدرّية واملجربة
 ظ خـصوصّياهتاعتقاد بخالقّية اهللا لألشياء بلحارشعًا هو اال: إّن الَقَدر: منها

ْ {: تعاىلومقاديرها، وعليه قوله  ِن ا ُ   َ   .٣}ٍء خَلَقْناهُ بِقَدَر إ
 حتّقق األشـياء يـستند يف احلقيقـة إىل حتميةعتقاد بأّن رشعًا هو اال: والقضاء

، ومـا ورد يف } وَما تَشاؤُنَ إِال  أَنْ يَشاءَ اهللا  {: تعـاىلقدرة اهللا ومشيئته، وعليه قوله 
                                                 

 .٧سورة آل عمران، اآلية . ١
أنقلها من كتاب حق اليقني للسيد عبد اهللا شّرب قدس رسه، وكتـاب العقيـدة اإلسـالمّية للـشيخ . ٢

  .السبحاين وغريمها مع االختصار

 .٤٩ورة القمر، اآلية س. ٣
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)٨٤( 

 .يات أّن أفعال العباد واقعة بقضاء اهللا وقدرهالروا
فَقَضاهُن  سَبْعَ {: تعـاىلورد أيضًا بمعنى اخللق واإلمتام، وعليه قوله : والقضاء
 . ١}  يَوْمَيْن سَماواٍت يف

َ {: تعاىلوالقضاء ورد أيضًا بمعنى احلكم واإلجياب، وعليه قوله  َك  قَ و  رَبـ 
ِي    .٢} اهأَال  تَعْبُدُوا إِال  إ

ِلى{: تعاىلوالقضاء ورد أيضًا بمعنى اإلعالم واإلخبار، وعليه قوله  ْنا إ   وَ قَضَي
َني َتَعْلُن  عُلُو ا {أي أعلمناهم أّنه }   إِسْرائيلَ ِيف الْكِتاب ب َيْنِ وَ ل ت َتُفْسِدُن  ِيف اْألَرِْض مَر  ل

َبيرا  .٣}ك
َقْواتَها يف أَرْبَعَـةِ  {تعاىلوالقدر ورد أيضًا بمعنى اخللق، وعليه قوله  ِيها أ رَ ف وَقَد 

َي امٍ   .٤}أ
والَقَدر ورد أيضًا بمعنى الكتابة يف اللوح وعلم اهللا هبا، وبام يقع يف هذا العامل 

رْناها مِنَ الْغابِرين{: وعليه قوله تعاىل َتَهُ قَد  َأ  .٥} إِال  امْر
وَإِنْ {: تعـاىلعليـه قولـه والقدر ورد أيضًا لبيان مقادير األشياء وتفاصيلها، و

 ْ لُهُ إِال  بِقَدٍَر مَعْلُوم مِنْ َ  ُنَز  ِنُهُ وَما ن ْنـا مِـنَ {: تعاىل، وقوله ٦} ٍء إِال  عِنْدَنا خَزا  َل َنْز َأ و
                                                 

 .١٢سورة فصلت، اآلية . ١
 .٢٣سورة اإلرساء، اآلية . ٢
 .٤سورة اإلرساء، اآلية . ٣
  .١٠سورة فصلت، اآلية . ٤
 .٥٧سورة النمل، اآلية . ٥
  .٢١سورة احلجر، اآلية . ٦
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)٨٥( 

َن اهُ ِيف اْألَرْض َأَسْك ماءِ ماًء بِقَدٍَر ف  .١} الس 
ــرشعية، كــام روي ــان األحكــام ال ــضاء والقــدر يف بي ــري الق  عــن وورد تعب

إّننـا مل نـصعد جـبًال ومل هنـبط « : أّنه قال يف بعض حروبـهعليه السالمأمرياملؤمنني 
عليـه واديًا، ومل نضع شيئًا إّال بقضاء من اهللا وقدره، فُسِئل عن معنى ذلك، فقـال 

أي يف حكم اهللا، حيث إّن كّل عمل من أعامل العبـاد البـّد أن يكـون لـه : السالم
وما من فعل يفعله العباد ... «ويف رواية وفيها . ٢»اهللاأحد األحكام اخلمسة عند 

من خري أو ّرش إّال وهللا فيه قضاء، والقضاء هو احلكم عليهم بـام يـستحّقونه مـن 
 .٣»الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة

                                                 
 .١٨سورة املؤمنون، اآلية . ١
 . نقًال باملضمون واملعنى٢٨ ح٣٨٠: راجع التوحيد. ٢
 .١٥٨: ١ري مواهب الرمحن للسيد السبزواري قدس رسه تفس. ٣



)٨٦( 

 
 
 

   ١عّز وجّل  معرفة اهللا: عشرادي  احلالفصل
 بداللة اآليـة ، العبادة أّن علة خلق اإلنسان يف هذا الوجود هوتوضح لنالقد 
َ {: الرشيفة ِيَعْبُدُونوَما خَلَقُْت الْجِن  و أّن أهـّم  ُذكر يف معناهـا، وقد ٢} اْإلِنَْس إِال  ل

 يف عليـه الـسالممصاديق العبادة هو العلم واملعرفة، كام روي عن اإلمام الـصادق 
 هـي معرفـة اهللا  أفراد املعرفةأي ليعرفون، ومن املعلوم أّن أعىلتفسري هذه اآلية 

 .، كام سيأيت بيانهسبحانه وتعاىل
عـّز اسـمه وجـّل يتضح من ذلك أّن العّلة الرئيسّية خللق اإلنسان هي معرفة اهللا 

 واملنّزهـة ،، تلك الذات املقّدسة املستجمعة جلميع صفات الكامل واجلـاملجاللـه
 .عن مجيع صفات النقص واجلالل

فان بحسب رشف املعلوم، ولـذلك ام يرشوم أّن كّل علم ومعرفة إنّ علومن امل
 .، أرشف العلوم واملعارف وأجّلهاسبحانه وتعاىلأصبحت معرفة اهللا 

، ٣» أعـىل املعـارفسـبحانهمعرفـة اهللا «: عليه الـسالملذا روي عن أمرياملؤمنني 
                                                 

هذا املوضوع أنقله إليكم من أهم الكتب األخالقية والعقائدية، أمثـال جـامع الـسعادات وحـق . ١
  .اليقني وغريمها مع االختصار والتّرصف واإلضافة

  .٥٦سورة ذاريات، اآلية . ٢

 .١٢٧٠ ح٨١: غرر احلكم. ٣
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)٨٧( 

 .١»من عرف اهللا كملت معرفته«:  أيضاً عليه السالموروي عنه 
م واملعرفـة لـّذة عظيمـة ال تفوقهـا لـّذة، وقالوا إّن اإلنسان يكتسب من العل

نستنتج مـن ذلـك أّن أعظـم . وكّلام كان العلم أرشف وأعظم كانت اللّذة أعظم
، لـّذة ال تعـاىللّذة يكتسبها اإلنسان يف حياته هي اللـّذة املكتـسبة مـن معرفـة اهللا 

، تعـاىلتوصف بوصف وال حتّد بحّد، ال يعرفها وال يتـذوقها إّال العـارفون بـاهللا 
هم الذين عرفوا هذه اللّذة، وصارت قلوهبم مستغرقًة بنعيمهـا، فـال تـشغلهم ف

 لّذات الدنيا ونعيمها، ومكـّدرات األجـسام املاّدّيـة وظلمتهـا، بـل تعاىلعن اهللا 
تراهم يف مجيع أحواهلم مشغولني برّهبم، ومبتهجني بام خيلع موالهم علـيهم مـن 

 .خلعه القدسّية النورانّية
 يشري يف كتابه املجيد إىل أّنه يفتح عىل هؤالء منافذ الكشف بحانه وتعاىلسإّن اهللا 

ِنا ِيف اْآلفاقِ وَيف{: تعـاىلواملعرفة بقوله  َي   سَنُريهِمْ آيات َب َت َنْفُسِهِمْ حَت ى ي َن هُ الْحَق   أ نَ لَهُمْ أ
 َ َلىأ َن هُ ع َلَمْ يَكِْف بِرَب َك أ ْ  و ِ   * ٍء شَهيٌد   ُ   َ  ِن هُ بُِ    ن هُمْ يفأَال إ  مِرْيٍَة مِنْ لِقاءِ رَب هِمْ أَال إ

 ْ  . ٢}ٍء مُحيط َ 
روي  كام أّهنا أرشف العلوم هي أساس اإليامن وكامله، كـام جّل وعالمعرفة اهللا 

أّول الـدين «:  أنـه قـال يف أّول خطبة من هنج البالغةعليه السالم أمرياملؤمنني عن
لتصديق به، وكامل التصديق به توحيده، وكامل توحيـده معرفته، وكامل معرفته ا

 .تعاىلإذن بداية الكامالت معرفة اهللا . »اإلخالص له
                                                 

 .١٢٦٩ ح٨١: غرر احلكم. ١
 .٥٤ و ٥٣سورة فّصلت، اآلية . ٢
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)٨٨( 

 يف أعاملـه وأقوالـه وحركاتـه تعـاىلوهذه املعرفة تؤّدي بالعبـد إىل مراقبـة اهللا 
وسكناته، واإلخالص له يف عبادته، والتعّمق يف حمّبته، فإذا ارتقى العبد إىل تلك 

 إليــه، ويبادلــه املحّبــة، فــإذا كــان كــذلك ســبحانهل العاليــة فــسيجتبيه اهللا املنــاز
فسيكشف له من أرسار ملكوته ما ال يمكن أن يتصّوره عقل، كام يشري إىل ذلـك 

 يف احلـديث تعـاىل فيام روي عنه حاكيـًا عـن اهللا صّىل اهللا عليه وآلهسيد الرسل حممد 
لـصاحلني مـا ال عـني رأت، وال أذن أعددت لعبـادي ا«:  قالسبحانهالقديس أّنه 

وهذه اللـّذة مـن املعرفـة، كـام قـالوا، هـي . ١»سمعت، وال خطر عىل قلب برش
ْيُن{: تعاىلاملرادة من قوله  ةِ أَع  . ٢} فَال تَعْلَمُ نَفٌْس ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُر 

َب «:  يف حديث قديسعليه السالموقد روي عن أيب جعفر الباقر   عبٌد  إيلّ ما تقرَّ
 إّيل مما افرتضُت عليه، وإّنه يتقّرب إّيل بالنافلة حتى ُأحّبه، من عبادي بيشٍء أحّب 

فإذا أحببُته كنُت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي ُيبـرص بـه، ولـسانه الـذي 
وهـذه . ٣»ينطق به، ويده التي يبطش هبا، إن دعاين أجبتـه، وإن سـألني أعطيتـه

قة املعنى، تبّني لنا أّن مثـل هـذا العبـد ينظـر بنـور اهللا الرواية اجلليلة القدر العمي
، فيكون نظره ثاقبًا، خيرق احلجـب فيـصل إىل عـوامل الكـشف وامللكـوت، تعـاىل

فينظر ما ال ينظره غريه، ويسمع ما ال يسمعه غريه، فيكون نظره وسمعه مـسّددًا 
دًا يف مجيع أعامله من قبل رّبه، وجيري اهللا عىل لسانه احلكمة، ويكون مؤّيدًا ومسدّ 

                                                 
 .١٤٨ ح١٠١: ٤عوايل اللئايل . ١
 .١٧سورة السجدة، اآلية . ٢
 .٨ ح٣٥٢: ٢الكايف . ٣
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)٨٩( 

 للوصول إليهـا بمنّـه تعاىل فيا هلا من منزلة ما أعظمها وأجّلها، وّفقنا اهللا ،وأقواله
 .وجوده وكرمه

ماواِت {: تعـاىلوممّا يؤّيد هذه احلقيقة قوله  ِبْراهيمَ مَلَكُـوَت الـس  وَكَذلَِك نُري إ
ِنين ِيَكُونَ مِنَ الْمُوق َل َاْألَرِْض و عليـه رارة عن أيب جعفـر البـاقر  وقد روي عن ز،١} و

الـساموات ] فـذ خمـا ن[أّنه أعطي برصه من القوة ما يعـدو >:  يف تفسريهاالسالم
ويف . ٢< مـا يف األرض ومـا حتتهـاورأى العرش وما فوقـه، ورأى ما فيها، فرأى

روايات أخرى أّنه كشط له عن الساموات حتى نظر إىل من فيها، والعـرش ومـا 
تي حتمله والكريس، وكشط له األرض حتى رأي ما فيهـا ومـا عليه، واملالئكة ال

 .عليهم السالم واألئّمة من بعده صّىل اهللا عليه وآلهحتتها، وقد فعل ذلك بنبّيه حممد 
وال مانع ـ كام أثبته أهل العلم والتحقيق ـ أن يصل اإلنـسان إىل بعـض هـذه 

نـاس، وتظهـر عـىل يديـه املنازل، ويّطلع عىل ما ال يّطلع عليه غريه مـن عاّمـة ال
الكرامات واخلوارق، كام دّلت عليه عموم اآليات والروايات التـي منهـا مـا يف 

إّن هللا عبادًا أطـاعوه فـيام أراد فأطـاعهم فـيام أرادوا يقولـون >: احلديث القديس
 .٣<لليشء كن فيكون

جعلـك مـثيل، أنـا حـّي ال أعبدي أطعني >: وروي يف احلديث القديس أيضاً 
جعلـك غنّيـًا ال تفتقـر، أنـا مهـام ألك حّيًا ال متوت، أنا غنّي ال أفتقر جعأأموت 

                                                 
 .٧٥سورة األنعام، اآلية . ١
 . يف تفسري اآلية١٠٢: ٢تفسري العّيايش . ٢
  .٢٨٤اجلواهر السنّية يف األحاديث القدسّية الطبعة األوىل ص . ٣
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)٩٠( 

 .١<جعلك مهام تشاء يكونأأشاء يكون 
. ٢<العبودّية جوهرة كنهها الربوبّية>: عليه السالموما روي عن اإلمام الصادق 

ِنا ِيف اْآلفاقِ وَيف{: تعاىل بقوله عليه السالمثم استشهد  ُ  سَنُريهِمْ آيات َنْف  إىل آخر ٣} سِهِم أ
 .اآلية

 :  عّز وجّل ثمرات معرفة اهللا
 فمنهـا مـا ،عـّز وجـّل  لقد تضّمنت الروايات الرشيفة ثمرات كثرية ملعرفـة اهللا

 . ومنها ما تضّمنت عّدة ثمرات،تضّمنت ثمرة واحدة
عليـه فمن الروايات التي تضّمنت عّدة ثمرات ما روي عن اإلمـام الـصادق 

 ما مّدوا أعينهم إىل مـا عّزوجّل  الناس ما يف فضل معرفة اهللا لو يعلم>:  قولهالسالم
مّتع اهللا به األعداء من زهرة احلياة الدنيا ونعيمها، ولكانت دنياهم أقـّل عنـدهم 

تلّذذ من مل يزل يف تلذذوا هبا ، وجّل وعزّ ممّا يطؤونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة اهللا 
 أنـٌس مـن كـّل وحـشة، عّزوجـّل  اهللا إّن معرفـة. روضات اجلنان مـع أوليـاء اهللا

وصاحٌب من كّل وحدة، ونوٌر من كّل ظلمة، وقّوة من كّل ضعف، وشفاء مـن 
 .٤<كّل سقم

عليـه ومن الروايات التي تضّمنت ثمـرة واحـدة مـا روي عـن أمرياملـؤمنني 

                                                 
 .٢٨٤األحاديث القدسّية الطبعة األوىل ص اجلوهر السنّية يف . ١
 .٣٦٥: ٤التفسري الصايف . ٢
  .٥٣سورة فّصلت، اآلية . ٣

 .٣٤٧ ح ٢٤٧: ٨الكايف . ٤
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)٩١( 

 .١<من صّحت معرفته انرصفت عن العامل الفاين نفسه وّمهته>: السالم
مـن ذا يعـرف َقـدَرك > يف دعاء الصباح عليه السالمنني وما روي عن أمرياملؤم

 .٢<، ومن ذا يعلم ما أنت فال هيابككفال خياف] قدرتك خ[
 ومـن ،مـن عـرف اهللا خـاف اهللا>: عليـه الـسالمالصادق اإلمام وما روي عن 

 .٣<خاف اهللا سخت نفسه عن الدنيا
سّلم ملـا قـىض اهللا أحّق خلق اهللا أن يـ>: عليه السالمالباقر اإلمام وما روي عن 

 .٤<عّزوجّل  من عرف اهللا عّزوجّل 
ال ينبغـي ملـن عـرف عظمـة اهللا أن >: عليـه الـسالموما روي عن أمرياملؤمنني 

م، فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له  .٥<يتعظَّ
لو عرفتم اهللا حّق معرفتـه ملـشيتم عـىل >: صّىل اهللا عليه وآلـهوما روي عن النبي 

 .٦<، ولزالت بدعائكم اجلبالالبحور
سّكنوا يف أنفسكم معرفة مـا تعبـدون >: عليه السالموما روي عن أمرياملؤمنني 

 .٧<حّتى ينفعكم ما حتّركون من اجلوارح بعبادة ما تعرفون
                                                 

 .٢٣٨٨ ح١٣٦: غرر احلكم. ١
 . عن مصباح السيد ابن الباقي٨٢ باب ٣٤١: ٨٤بحاراألنوار . ٢
 .٤ ح٦٨: ٢الكايف . ٣
 .٩ باب الرضا بالقضاء ح ٦٢: ٢الكايف . ٤
 .١٤٧هنج البالغة خطبة . ٥
 .٤٣٠٠١كنز العامل، ح . ٦
 .١٥١ ح٦٣: ٧٥، بحاراألنوار ٢٢٣: حتف العقول. ٧
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)٩٢( 

 لـدار عجبت ملن عرف رّبه كيـف ال يـسعى>:  أيضاً عليه السالم هوما روي عن
 .١<املقام

من سّكن قلبه العلم باهللا َسـَكنه ا لغنـى عـن >: اً  أيضعليه السالم هوما روي عن
 .٢<خلق اهللا

يرغب فـيام أن سبحانه من عرف اهللا ـينبغي ل>:  أيضاً عليه السالم هوما روي عن
 .٣<لديه

ينبغي ملن عرف اهللا سبحانه أن ال خيلـو قلبـه >:  أيضاً عليه السالم هوما روي عن
 .٤<من رجائه وخوفه طرفة عني

عظم اخلالق يف >:  يف وصف املّتقنيعليه الـسالمأمرياملؤمنني وما روي يف خطبة 
 .٥<أنفسهم فصغر ما دون ذلك يف أعينهم

 .٦<من عرف اهللا توّحد>: عليه السالموما روي عن أمرياملؤمنني 
من عرف اهللا وعّظمه منع فاه من الكالم >: صّىل اهللا عليه وآلهوما روي عن النبي 
نفـسه ] وعنّـى خ[ وعّفـى ، الطعـام ـ كـذلك ـ وبطنه من،ـ أي فضول الكالم ـ

                                                 
 .٢٦١٥ ح١٤٥: غرر احلكم. ١
 .١٢٨٨ ح٨٢: غرر احلكم. ٢
 .١٢٩٢ ح٨٢: غرر احلكم. ٣
 .١٣٣٩ ح٨٣: غرر احلكم. ٤
 . يف وصف املتقني١٩٣هنج البالغة اخلطبة . ٥
 .١٣١٤ ح٨٣: غرر احلكم. ٦
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)٩٣( 

 .١<بالصيام والقيام
سـتقرار  أن اجلامع لثمرات املعرفة هـو االطمئنـان واالويظهر من الروايات

 .والسعادة القصوى يف الدنيا واآلخرة
 ال تنـال إّال عّزوجّل وخالصة القول أّن املنازل الرفيعة املستفادة من معرفة اهللا 

 اهللا ين، وبالتوّجـه الكامـل إىل مـا يـريض وعن العامل اجلسامباالنقطاع عن البدن
ّن املوصل إىل تلك الـدرجات العاليـة عمـل إوبعبارة خمترصة كام قالوا ـ . سبحانه

والتوجه إىل اهللا تعاىل، مركب من عنرصين متالزمني مها ترك ما سوى اهللا تعاىل، 
 . امللكوتّية القدسّيةجب الروح عن العروج إىل العواملحي حينئذ حاجب فال يبقى

 : عّزوجّل حدود معرفة اهللا 
، وما هو معناهـا، وكيـف عّزوجّل بقي علينا أن نعرف ما هي حدود معرفة اهللا 

هذا ما تّدلنا عليه آيات الكتـاب املجيـد، وأحاديـث أهـل بيـت . الوصول إليها
 .صلوات اهللا عليهم أمجعنيالعصمة والطهارة 

 سـبحانهاملقصود هبا معرفة صفات اهللا التي وصف ف: حدود املعرفة: أّما األّول
 :وهذه الصفات بصورة موجزة كام وردت يف كتب العقائد. هبا نفسه
 موجوٌد وواجب الوجود، يف قبال غريه الذي هـو سبحانهـ أن نعتقد بأّن اهللا ١

 .ممكن الوجود
 .ّنه واحد يف اإللوهّية بمعنى أّنه أحد فرد متفّرد ال شبيه لهأـ و٢

                                                 
 .٢٥ باب املؤمن وعالماته وصفاته ج ٢٣٧: ٢الكايف . ١
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)٩٤( 

منّزه عن شوائب الرتكيـب واجلـسمّية وعوارضـها، فـال ُيـرى، وال أّنه ـ و٣
 .  وال حيّد، وال ينقسم، وال يتجّزأ، وهكذا،حيتاج إىل حّيٍز ومكان، وال يشار إليه

 ،<ي ذات بسيطة ال تتجّزأ وال كثرة فيها وال تركيبأ أحٌد تعاىلبأّنه >لذا قالوا 
 .ديل، وال ثاين لهوأّنه واحٌد ليس له مثيل وال شبيه وال ع

 ذاته، ال كام يوصف غـريه بـأن تالحـظ الـذات نيـ وأّن وجوده وصفاته ع٤
وتالحظ الصفة وتالحظ العلقة بينهام ثم حتمل الصفة عـىل الـذات، تعـاىل عـن 

 .ذلك
ـ وأّنه متقّدم عىل الزمان واملكان، ومتعاٍل عنهام، ألّنه خالق الزمان واملكان، ٥

 .وغنّي عن احلاجة إليهام
.  بمعنى أّنه مقّوم للحياة وخالق احلياة، وليس حلياته هنايـة،ـ وأّنه حيٌّ قّيوم٦

 .فهو احلّي الذي ال يموت، وهو الذي ُحييي وُيميت
 بمعنى أّنه لـيس لـه ، بمعنى أّنه ليس له بداية، وباق أبدي،ـ وأّنه قديم أزيل٧
 .هناية

َاْآلخِر{: تعاىلوهذا معنى قوله  لُ و  األّول ال أّول قبلـه، واآلخـر ال ١}هُوَ اْألَو 
 . آخر بعده، وليس لوجوده بداية وهناية

 وال يقـف أمـام ،ـ وأّنه قادر عىل كّل يشء، وقدرته شاملة جلميع املمكنات٨
 .قدرته يشء، فال يعجز عن يشء من األشياء

                                                 
 .٣سورة احلديد، اآلية . ١
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)٩٥( 

ـ وأّنه مريٌد بحيث ال يكون يشء يف هذا الوجود إّال بإرادته ومـشّيته، فهـو ٩
 ومريد لطاعات عباده ،ختيارر عنه باإلرادة واالفتصدفعاله الصادرة عنه مريد أل

 .باختيارهم ال عىل سبيل اجلرب
 بمعنى علمه املوجب النتفاء الفعل ،ـ وأّنه كارٌه لألفعال غري الصادرة عنه١٠

جياده يف غري وقته، وكـارٌه ألفعـال غـريه إيف وقت معّني الشتامله عىل مفسدة يف 
 فكراهته هلا هنيه إّياهم عن املعايص املفـسدة هلـم ،ها منهم كاملعايصالتي ال يريد

 .ليس عىل وجه احلتم واجلرب بل باختيارهم
 ال يعزب عـن علمـه مثقـال ،ـ وأّنه عامل بجميع األشياء كبريها وصغريها١١

 يعلـم مـا ُتكـّن الـصدور، ، وال ختفى عليه خافيـة،ذّرة يف األرض وال يف السامء
 إجيادها كعلمه هبا قبل إجيادها، ألّنه سبحانه ال يطرأ عليـه التغيـري وعلمه هبا بعد

، وأّنـه ال يـزداد بإحـداث املخلوقـات  جديـديف الصفات، فال حيدث عنده علم
 .علامً 

 للمصلحة، ةـ وأّنه حكيم بمعنى أّنه دقيق يف صنعه، ومجيع خملوقاته موافق١٢
 .اهلّ اوأّنه يضع األمور يف مواضعها، واألشياء يف حم

ـ وأّنه خيلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وعندما خيلق ال يطرأ عليه أّي حركـة ١٣
 .نفسّية، مثلام حيدث للمخلوقني عند صنعهم بعض األشياء

ـ وأّنه عـدٌل يف حكمـه، يـستحيل أن ينـسب إليـه الظلـم، وال حيتـاج إىل ١٤
 . كبرياً  وتعاىل اهللا عن ذلك علّواً ،الظلم، إّنام حيتاج إىل الظلم الضعيف
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)٩٦( 

ـ وأّنه صادق يف وعـده بـاخلري والرمحـة، وال يمكـن أن ُيتـصّور يف حّقـه ١٥
 .الكذب وخلف الوعد

ـ وأّنه غنّي عن مجيع املخلوقني، وال يفتقر إىل أحـد، وال حيتـاج إىل يشء، ١٦
 . هو الكامل املطلق من مجيع الوجوهعّزوجّل ألّن احلاجة نقص، واهللا 

املراد أّنه سميع بجارحـة الـسمع وبـصري بآلـة  وليس ،ـ وأّنه سميع بصري١٧
، ألّنه يستلزم اجلزئّية تعاىلالبرص، فإّن ذلك من صفات املخلوقني، وممتنع عىل اهللا 

 عامل بجميع املـسموعات تعـاىل، وإّنام املراد أّنه تعاىل ومها حمال عىل اهللا ،حتياجواال
 قد وصف هبام نفـسه يف هسبحانواملبرصات، فيكون مرجعهام إىل العلم، ولكّن اهللا 

 .كثري من اآليات
ر و ولـيس بمقهـ،ـ وأّنه خمتاٌر يف أفعالـه إن شـاء فعـل وإن شـاء مل يفعـل١٨

لـشمس يف اإلرشاق، ألّن مضطر يف صدور األفعال عنه، كالنار يف اإلحـراق، وا
 .تعاىل اهللا الكامل من مجيع الوجوه عن ذلكعجز، ضطرار القهر واال

يشء، كمثله  مستجمع جلميع الصفات الكاملّية، وليس سمهجّل اوباجلملة فإّنه 
وال يتصّوره عقل، وال يمكن أن ُيتخّيل بوهم، أو يتّصور بـصورة، وأيُّ صـورة 

ّهنـا خملوقـة مـردودة إىل إ، فإّنـه أعـىل وأعظـم، وجّل وعالحتدث عند اإلنسان هللا 
 .اإلنسان نفسه

قـد ذكـروا لـه صـفات سـلبّية، ، وسبحانه وتعاىلهذه أهّم الصفات الثبوتّية هللا 
بجسم، وهو ما يقبل األبعاد الثالثة، ليس  تعاىلأّنه : مسلوبة ومنفّية عنه، من قبيل
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 . الفتقاده إىل املكان،عمقالطول والعرض وال
 .سواهليس حمتاجًا ل تعاىلوأّنه 
 . ألّهنا من املرئّيات، والحتياجها إىل املحّل ، ليس صورةتعاىلوأّنه 
ه إىل حمـّل ر الفتقـا، ألّن اجلـوهر جـسم، وال عرضـاً ،يس جـوهراً  لتعاىلوأّنه 

 .يعرض عليه
 فليس له ثقل، وال خّفة، وال حركة، وال ، ليس له حمل من احلوادثتعـاىلوأّنه 

سكون، وال مكان، وال زمان، وال يشار إليه، وال ُيرى، ألّن ذلك كّله من لـوازم 
 .م ـ فال يفتقر إىل يشء من ذلك هو الغنّي ـ كام تقدّ تعاىلاجلسمّية، واهللا 

 ال نّد له، وال شبه، وال ضّد، وال صاحبة له، وال ولد، وال رشيـك، تعاىلوأّنه 
 .ومل يكن له كفوًا أحد

 وهو يدرك األبصار كام تقّدم ، ال تدركه األبصار فيكون من املرئّياتتعاىلوأّنه 
 .يف الصفات الثبوتّية

 ألّن ،ه، كام زعمته بعض الفرق املضّلة املبتدعة ال حيلُّ وال يتحد بغريتعاىلوأّنه 
احلال يفتقر إىل املحّل الذي حيّل فيه وهو من صـفات املمكـن، وألّن احللـول يف 

نتقـال  موجود يف كّل مكان، وألّن االسـبحانهمكان يستلزم اخللو من مكان، وهو 
لزامه اجلسمّية  وال يزال، والستل مل يزتعاىلمن حاٍل إىل حال عالمة الزوال، واهللا 

ّحتـاد وهـو صـريورة  منّـزه عـن اجلميـع، وأّمـا االتعاىل وهو ،والَعَرضّية واملكان
 .هو حمال يف نفسه غري معقولفالشيئني شيئًا واحدًا بال زيادة وال نقصان، 
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، وإّمـا العجـز عـن  ألّنه يستلزم إّما اجلهـل بقبحـه، ال يفعل القبيحتعاىلوأّنه 
 . فعله، وإّما أن يفعله عبثًا، والكّل حماّل عىل اهللا عّزوجّل حتياج إىلتركه، وإّما اال

ستدالل عىل وجوب الواجب ومجيع صفاته الثبوتّيـة وقد ذكروا أّنه يمكن اال
والسلبّية، الكاملّية واجلاللّية، بـدليل واحـد قطعـي يقينـّي، تـذعن لـه العقـول 

 عـىل ،نعه هلـذا العـاملم صحكِ مُ ـالسليمة، واألفهام املستقيمة، وهو أّن الصانع ال
 جيب أن يكون يف ،هذا النظام العجيب والنسق الغريب الذي حتّريت فيه العقول

 ،غاية الكـامل مـن مجيـع الوجـوه، وأّن كامالتـه كّلهـا جيـب أن تكـون ذاتّيـة لـه
وموجودة بالفعل، إذا كان كذلك جيب أن يكون واحدًا بالّذات والصفات، ألّنه 

مجيع الكامالت، وال بّد من اتصافه بالـصفات املتقّدمـة غاية الكامل، وكامل فوق 
 . يف غاية الكامل ومتعال عن كّل نقصتعاىلمجيعها، ألّن نقائضها نقص، وهو 

 ، به نفسه يف كتابه املجيـدسـبحانهوعىل كّل حال جيب أن ال نخرج عّام وصف اهللا 
 . عن صفاتهيهمصلوات اهللا عل املروّية عن النبي وأهل البيت واألحاديث القدسّية

ونحن منهّيون أشّد النهي عن التعّمق فيام كتبـه الفالسـفة يف معرفـة ذات اهللا 
َمن فّكـر يف خلـق اهللا >:  أّنه قالعليه الـسالموحقيقته، فلقد روي عن أمرياملؤمنني 

 . كيف ُخلق وما هي ذاتهتعاىلأي من فّكر يف أّن اهللا . <كفر
، أفكر يف ١»ومن أفكر يف ذات اهللا تزندق «: أيضًا أنه قالعليه السالموروى عنه 

 .اليشء وفّكر وتفّكر بمعنًى واحد، وتزندق أي صار زنديقًا كافراً 

                                                 
  . يف ضمن خطبة الوسيلة٢٢: ٨الكايف . ١
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َمن زعم أّنـه يعـرف اهللا >:  يف حديث لهعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .١<بتوّهم القلوب فهو مرشك

كن للمخلـوق فإّن العقل والقلب والفكر كّلها خملوقات هللا عّزوجّل، وال يم
 عليه السالمأن حييط بخالقه العظيم، تعاىل اهللا عن ذلك، كام روي عن أمرياملؤمنني 

عظم عن أن ُتثبت ربوبّيتـه بإحاطـة >: عليه السالمأّنه قال يف وصّيته لولده احلسن 
إّن اهللا أعـىل وأجـلُّ >: عليـه الـسالم، وروي عـن اإلمـام الكـاظم ٢<قلب أو برص

كنُه صفته، فصفوه بام وصـف بـه نفـسه، وكّفـوا عـّام سـوى وأعظم من أن ُيبَلغ 
 .٣<ذلك

 : ابن أيب احلديد املعتزيلوإىل هذا املعنى يشري الشاعر 
  يا مبدع األكوان لست بـّرسك املكنـون أجحـد

 

  واهللا ال موســى وال عيــسى املــسيح وال حممــد
 

  طة ال وال العقـل املجـّرديال وال النفس البـسك
 

  و إىل حمّل القدس يـصعدعرفوا وال جربيل وه
 

  من كنه ذاتك غري أّنك أوحدّي الـذات رسمـد
 

  وجدوا إضافات وسلبًا واحلقيقة لـيس توجـد
 

                                                 
 . يف ضمن كالم اإلمام الصادق عليه السالم يف وصف املحبة٣٢٦: حتف العقول. ١
  .٣١الكتاب : هنج البالغة. ٢

 .٦ ح١٠٢: ١الكايف . ٣
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  دنفـي الزمان ولـيس دًا واجبًا يفنى وجوورأوا
 

   صاحي القوم عربـدكتاه األنام بسكرهم فلذا
 

  ونجا من الرشك الكثيف جمرد القـسامت مفـرد
 

   األمـالك ُسـّجدفليخسأ احلكامء عن حـرم لـه
 

  فالط قبلـك يـا مبّلـدإمن أنت يا رسطو ومن 
 

  ومن ابـن سـينا حـني قـّرر مـا بنـاه لـه وشـّيد
 

   الـرساج وقـد توقـدّ ما أنـتم إّال الفـراش رأى
 

  ١فدنا فأحرق نفـسه ولواهتـدى رشـدًا ألبعـد
 

 :وإىل ذلك يشري الشاعر اآلخر
  دراكإرك اإلدراك العجـــــــــز عـــــــــن دَ 

 

 

ــــّرس إرشاكوالفحــــص عــــن رسِّ     ٢ ذات ال
 

هذا كّله ما يتعّلق باألمر األّول الذي جيـب معرفتـه وهـو حـدود معرفـة اهللا 
عتقـاد هبـذه املعرفـة هللا  واجلدير بالذكر أّن الناس خمتلفـون يف كيفّيـة اال،عّزوجّل 

 فبعضهم فيها عىل يقني تام، بحيث لو كشف عنهم الغطاء مـا ،بأوصافه املتقّدمة
طمينان بعضهم عىل يقني دون ذلك، وبعضهم وصلوا إىل حّد االازدادوا يقينًا، و

الذي ال شّك فيه، وهي أقّل مراتب التوحيد واملعرفة التي جتزي عـن التكليـف 
                                                 

  .عن ابن أيب احلديد املعتزيل مع اختالف بسيطذكره عدة من العلامء . ١

  .٩٤: كام يف الديوان املنسوب ألمري املؤمنني عليه السالم. ٢
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 وهـو واجـب حتـصيله عـىل عاّمـة ،وتؤّمن من املؤاخـذة والعقـاب األخـروي
ن املتكّلفني، ودوهنا مرتبة جمّرد التـصديق الظنّـي الـذي ال جيـزي وال يـؤمن مـ

 .املؤاخذة والعقاب، ويتزلزل عند إلقاء الشبه من املضّلني
إّن املـؤمنني >: عليه الـسالمختالف يشري ما روي عن اإلمام الباقر وإىل هذا اال

منهم عىل واحدة، ومنهم عىل اثنني، ومنهم عىل ثالث، ومـنهم عـىل : عىل منازل
هبـت حتمـل  ومنهم عىل ست، ومنهم عىل سبع، فلـو ذ،أربع، ومنهم عىل مخس

 .١<الخ... عىل صاحب الواحدة ثنتني مل يقو، وعىل صاحب الثنتني ثالثًا مل يقو 
إّن لإليـامن حـاالت ودرجـات >: عليـه الـسالموما روي عن اإلمام الـصادق 

وطبقات ومنازل، فمنه التام املنتهي متامه، ومنـه النـاقص البـّني نقـصانه، ومنـه 
 .٢<جح الزائد رجحانهاالر

راتـب العاليـة مـن اإليـامن واملعرفـة التـي تثمـر النتـائج القّيمـة هذا وإّن امل
 وال يلّقاهـا إّال ذو ، ال يلقاها إّال الذين صـربوا،والدرجات الرفيعة صعبة املنال

 .حّظ عظيم
 هـو كيفّيـة الوصـول إىل تلـك الـدرجات العاليـة مـن اإليـامن :األمر الثـاين

 :  فتحصل بأمور،واملعرفة
 من بيشء إن شاءاهللا بحث جماهدة النفس وسأذكر لكم ،سجماهدة النف: أّوالً 
 وأّن مـن ثمراهتـا حتـصيل ، يف كتايب خمتارات من الـدروس األخالقيـةالتفصيل

                                                 
 .٣ ح٤٥: ٢الكايف . ١
 .١ ح٣٣: ٢الكايف . ٢
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 .عّزوجّل الدرجة العالية من معرفة اهللا 
 تعـاىل يف ذكـر اهللا وسـأتكلم يف الكتـاب املتقـّدم ،تعـاىلاستدامة ذكر اهللا : ثانياً 

 .تعاىلاهللا ونتائجه وفوائده إن شاء 
التفكر يف عظمة اهللا وخملوقاته، وعىل األخّص نفس اإلنـسان، وسـيأيت : ثالثاً 

وصـل تّن معرفتهـا أبحث النفس اإلنـسانّية واهللا  إن شاء بع عرشيف الفصل السا
 .سبحانه وتعاىلإىل معرفة اهللا 

 ، وخصوصاً عليهم الـسالم ومن أهل بيته عّزوجّل الدعاء والتوسل من اهللا : رابعاً 
نصوص األدعية واملناجـاة املـأثورة عـنهم، فإّهنـا أفـضل الـدروس يف هتـذيب 

 .جّل وجالله معرفة اهللا يف و،النفس
 ، وهـووإليك مثاالً من هذه األدعية املأثورة التي تعتـرب درسـًا يف معرفـة اهللا

إهلـي >:  أو املناجات املنسوبة إليه حيث يقول فيهاعليه السالمدعاء اإلمام السجاد 
 عن بلوغ ثنائك كام يليق بجاللك، وعجزت العقول عـن إدراك نسلت األقرص

كنه مجالك، وانحـرست األبـصار دون النظـر إىل ُسـُبحات وجهـك، ومل جتعـل 
للخلق طريقًا إىل معرفتك إّال بالعجز عن معرفتـك، إهلـي فاجعلنـا مـن الـذين 
خت أشجار الشوق إليـك يف حـدائق صـدورهم، وأخـذت لوعـة حمّبتـك  ترسَّ

جامع قلوهبم، فهم إىل أوكار األفكار يأوون، ويف ريـاض القـرب واملكاشـفة مب
يرتعون، ومن حيـاض املحّبـة بكـأس املالطفـة يكرعـون، ورشائـع املـصافات 

انجلت ظلمة الريـب عـن عقائـدهم و ،يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم
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 وضامئرهم، وانتفت خماجلة الشك عن قلوهبم ورسائرهم، وانـرشحت بتحقيـق
 .١<الخ... املعرفة صدورهم 

إهلـي وأحلقنـي >:  الشعبانّية فيقولته يف مناجاعليه السالمأّما جّده أمرياملؤمنني 
 ، فأكون لك عارفًا، وعن سواك منحرفًا، ومنك خائفًا مراقبـاً ،بنور عّزك األهبج

 .٢<يا ذا اجلالل واإلكرام
د العارفني واملوّحـدين وال نستغني يف املقام عن ذكر ما قاله أمرياملؤمنني وسيّ 

 وهي مشتملة عـىل مباحـث جليلـة ، يف هنج البالغة يف أّول خطبة منهعليه السالم
 :٣ونكت مجيلة

أي ال يبلــغ < حلمـد هللا الــذي ال يبلـغ مدحتـه القـائلونا>: عليـه الـسالمقولـه 
ل  ال يكـون إّال بتعقـسبحانه ألن الثناء الكامل عليه ، الالئق بهتعاىله ءاملادحون ثنا

ذاته وحقيقته، وما هلا من صفات اجلالل والكامل كام هي، وعقول البرش قـارصة 
عن هذا املقام، فكل ما صدر عن املادحني بصورة املدح املتعـارف بيـنهم فلـيس 

 هعدم اطالعهم عىل ما به يكون املدح احلـق يف حقـلبكامل مدحه يف نفس األمر، 
 .تعاىل

 بـتامم عـدد نعمتـه ال حيـيطأي <  العـاّدون نعامءهوال ُحييص>: عليه السالمقوله 
                                                 

 . مناجات العارفني والذاكرين١٢٧: مفاتيح اجلنان الطبعة احلجرية. ١
 .ن خالوية وعن السيد ابن طاووس يف اإلقبال عن اب١٥٩ ـ ١٥٦: مفاتيح اجلنان الطبعة احلجرّية. ٢
الرشوح التي أذكرها هي من رشح الـشيخ ابـن ميـثم البحـراين، وحممـد عبـده، والـسيد حممـد . ٣

  .الشريازي وغريها، مع اختصار وترصف
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ِ ال تُحْصُوها{:  لقوله تعـاىل،العاّدون وا نِعْمََت اهللا  عـّز ن نعـم اهللا أل، و١}وَإِنْ تَعُد 
 منها الظاهرة التي ال نقدر عىل إحصاء عددها، ومنها الباطنة التـي ال نقـدر وجّل 

َ {: تعاىلعىل إدراكها كام قال  َأَسْبَغ ْ  و َيْكُم َل ِ  ع ُ ن َاهِرَةً  عَمَه َاطِنَةً  ظ  .٢}وَب
أي ال يقابـل حـّق معرفتـه < وال يـؤّدي حّقـه املجتهـدون>: عليـه الـسالمقوله 

أنه ملا كـان أداء حـق : أحدمها: ، وذلك من وجهنيوإحسانه اخللُق مهام اجتهدوا
النعمة هو مقابلة اإلحسان بجزاء مثله، وقد ثبت فيام سبق أن نعم اهللا سبحانه ال 

أن كل مـا نتعاطـاه مـن : زم من ذلك عدم إمكان مقابلتها بمثل، والثاين ل،حتىص
أفعالنا االختيارية مستند إىل جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وسائر أسباب حركاتنـا، 
وهي بأرسها مستندة إىل جوده ومستفادة من نعمته، وكذلك ما يصدر عنـا مـن 

التي حتتـاج إىل أداء حقهـا الشكر واحلمد وسائر العبادات فهي من نعم اهللا تعاىل 
 .بالشكر، كام أفادت الروايات

صحاب النظر والفكـر أأي مهم < الذي ال يدركه بعُد اهلمم>: عليه السالمقوله 
 . فإّهنا ال ُتدِركه تعاىل وال حتيط به علامً ،وإن علت وبعدت

: مجـع فطنـة، وغوصـها: الفطـن< وال يناله غوص الِفَطـن>: عليه السالمقوله 
يف الغـوص ها يف بحر املعقوالت لتلتقط درر احلقيقة، وهي وإن أبعدت استغراق

 وإسـناد الغـوص هنـا إىل الفطـن عـىل سـبيل .ال تنال حقيقة الـذات األقـدس
االستعارة واملجاز، إذ احلقيقة إسناده إىل احليوان بالنسبة إىل املاء، وكذلك إضافة 

                                                 
 .٣٤سورة إبراهيم، اآلية . ١
 .٢٠سورة لقامن، اآلية .  ٢
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إىل املوصوف وهو < بعد>و البعد إىل اهلمم، إضافة ملعنى الصفة بلفظ املصدر وه
 أي أن حقيقـة ،اهلمم، والتقدير ال تناله الفطن الغائصة، وال تدركه اهلمم البعيدة

ة وإن نـمهـة وإن بعـدت، وال تنالـه فطواجب الوجود غري مدركة، فـال تدركـه 
اشتدت، فكل سائح يف بحار جالله غريق، وكل مّدع للوصول فبـأنوار كربيائـه 

 .بحانه وتعاىل عام يقولون علّوًا كبرياً حريق، ال إله إال هو س
أن صـفاته مقّدسـٌة أي » الـذي لـيس لـصفته حـدٌّ حمـدود«: عليه الـسالمقوله 

مكـن، املحـدودة بحـدٍّ تنقطـع إليـه، مومتعالية عن مشاهبة الصفات احلادثـة لل
 .فصفاته تعاىل ال حّد هلا وال هناية

ا يتغّري، فصفاتنا هلا نعـوت النعت يقال مل< وال نعٌت موجود>: عليه السالمقوله 
مـن هـاتني املـراد و .موجودة متغّرية األطوار واحلاالت، وتعـاىل اهللا عـن ذلـك

اجلملتني أنه ليس ملطلق ما تعتربه عقولنا له من الصفات اإلضافية والسلبية هناية 
معقولة تقف عندها فيكون حدًا له، وليس ملطلق مـا يوصـف بـه أيـضًا وصـف 

 . نعتًا له ومنحرصًا فيهموجود جيمعه فيكون
ألّن صفاته سبحانه أزلّية < وال وقت معدود وال أجٌل ممدود>: عليه السالمقوله 

 ومراده عليـه الـسالم .أبدّية، ال ُتعدُّ األوقات لوجودها، وال ُترضُب هلا اآلجال
كـون تمن هذين احلكمني نفي نسبة ذاته وما يلحقها إىل الكون يف الزمـان، وأن 

تهي إليه فينقطع وجودها بانتهائه، وذلك ألن الوقف واألجـل مـن نتذات أجل 
لواحق احلركة التي هي من لواحق اجلسم، فلام كان الباري سـبحانه منزهـًا عـن 
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 .اجلسمية استحال أن يكون يف وقت وله أجل
مجـع : ي ابتدعها بقدرته، واخلالئـقأ< فطر اخلالئق بقدرته>: عليه السالمقوله 

معنى املخلوق أي ابتدع خملوقاته، وإّمـا بمعنـى الطبيعـة، أي خليقة، وهي إّما ب
 فهو عليه السالم ملـا قـدم كالمـه يف الـصفات الـسلبية هللا .ابتدع الطبائع بقدرته

فطر اخلالئق >: تعاىل، رشع يف الصفات الثبوتية له سبحانه، فذكر اعتبارات ثالثة
، وهذه االعتبـارات <هبقدرته، ونرش الرياح برمحته، ووّتد بالصخور ميدان أرض

ذِي {: فقوله تعاىل: أما األول. الثالثة موجودة يف القرآن الكريم ـ  ْ  ال َ  فَطَـرَكُم ل  أَو 
ةٍ  َ {: فقوله تعاىل: وأما الثاين. ١}مَر  َ  ال ذِي  وَهُو َاحَ   أَرْسَل ي َ   بُشًْرا  الر  َيْن ْ   ب ِ   يَدَي . ٢} رَحْمَتِه

َ {: فقوله تعاىل: وأما الثالث َال َالْجِب َ  و َاًداأ  .٣}وْت
الفوائـد  ملا فيها من ،أي بسطها برمحته< ونرش الرياح برمحته>: عليه السالمقوله 

 .للبرش وبقّية املخلوقات
ّد بالصخور َمَيدان أرضه>: عليه السالمقوله   وهـي ،ت بالـصخورأي ثّبـ< ووتَّ

ت هبـا حركـة  وقيل هـي اجلبـال، ثّبـ،األحجار الضخمة التي خلقها يف األرض
َيداناألرض وا  .احلركة بتاميل، من ماد يميد ميداً : ضطراهبا، واملَ

 بأّنه صـانع ،أي أساس الدين معرفة اهللا< أّول الدين معرفته>: عليه السالمقوله 
 واعلـم أن .هذا العامل، وهي معرفة إمجالّية ناقـصة حتتـاج إىل توضـيح وتكميـل

                                                 
 .٥١سورة اإلرساء، اآلية .  ١

 .٤٨اآلية سورة الفرقان، .  ٢

 .٧سورة النبأ، اآلية .  ٣
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لعبـد أن للعـامل  فأوالها وأدناهـا أن يعـرف ا،معرفة الصانع سبحانه عىل مراتب
 .صانعاً 

 وهي املرتبة الثانية مـن مراتـب <وكامل معرفته التصديق به>:عليه الـسالمقوله 
معرفة الصانع، وهـي أن يـصّدق بوجـوده، ومـن الواضـح أن هـاتني املـرتبتني 

 لذا فإن األنبياء عليهم السالم مل يدعوا اخللـق إىل ،نسانيةمركوزتان يف الفطرة اإل
أي أّن كامل معرفة اهللا التصديق بـه ذاتـه، بـصفته . ن املعرفةحتصيل هذا القدر م

 وذلك أن التصّور ملعنى .اخلاّصة التي ال يرشكه فيها غريه، وهي وجوب الوجود
ة ناقصة متامها احلكم بوجوده ووجوبـه، إذ فرعكون الباري عّز وجل إله العامل م

 .من رضورة كونه موجدًا للعامل كونه موجوداً 
وهي املرتبة الثالثة من مراتـب < وكامل التصديق به توحيده>: سالمعليه القوله 

معرفة الصانع، وهي أن يرتقى بجذب العناية اإلهلية إىل توحيـده، وتنزهيـه عـن 
الرشكاء، وهي أول مرتبة دعا األنبياء إليها من املعرفة املشتمل عليها كلمة ال إله 

أي ال يكمـل هـذا التـصديق . ل اجلنـة لذا ورد من قال ال إله إّال اهللا دخ،إّال اهللا
 ثبـت يف  كـام، ألّن الواجـب ال يتعـّدد،حتى يكون معـه الزمـه وهـو التوحيـد

 وبيـان ذلـك . ال جيعل له رشيكًا حتى يكمل التصديق بهاإلهلّيات والكالم، بأن
أن من صّدق بوجود الواجب ثم جهل مع ذلك كونه واحـدًا كـان تـصديقه بـه 

 .ذ كانت الوحدة املطلقة الزمة لوجود الواجبناقصًا متامه توحيده، إ
وهـي املرتبـة الرابعـة مـن < وكامل توحيده اإلخـالص لـه>: عليه السالمقوله 
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 له، فبعد أن استعدت أذهان اخللق صمراتب معرفة الصانع، وهي مرتبة اإلخال
بام نطقت من كلمة التوحيد نبههم عليهم السالم عىل أن فيها قوة إعداد لتوحيـد 

.  لذا ورد من قال ال إله إّال اهللا خالصًا خملصًا دخل اجلنة،وأخفى من األولأعىل 
وهي املرتبة الثانية من مراتب التوحيد، وذلـك إشـارة إىل حـذف كـّل قيـد مـن 
درجة االعتبار مع الوحدة املطلقة، فإذن التوحيد املطلق هو أن ال يعترب معه غريه 

 دون مالحظـة ،ّال بأن يتمّحض الرس لـهوجّل إ وال يكمل توحيد اهللا عزّ . مطلقاً 
 .يشء من شؤون احلوادث يف التوجه إليه واسترشاق نوره

وهـي املرتبـة < وكـامل اإلخـالص لـه نفـي الـصفات عنـه>: عليه السالمقوله 
 وهي نفي الصفات التي تعتربها األذهان لـه ،اخلامسة من مراتب معرفة الصانع

نسان، وهي املرتبة الثالثـة مـن مراتـب عنه، وهي غاية العرفان، ومنتهى قّوة اإل
 بـأن ال جيعـل ،أن جيعل صفاته عني ذاتهإّال وهذا اإلخالص ال يكمل التوحيد، 

 وبكـامل هـذه . كام هو كذلك يف اإلنسان وصـفاته،اإلله شيئًا وصفاته شيئًا آخر
وبيـان ذلـك أن املعرفـة . املعرفة حتصل املعرفة التامة التي هي كامل الدين ومتامه

لتامة التي هي غاية سعي العـارف غـري حاصـلة مـن بدايـة األمـر، بـل حيتـاج ا
اإلنسان يف كامل ما حصل له مـن مراتـب املعرفـة، وحتـصيل املعرفـة التامـة إىل 
الرياضة بالزهد والعبادة وتلقي األوامر اإلهلية بـالقبول التـي هـي سـبب إمتـام 

ده يقينًا، ثـم لتوحيـده، الدين، فيستعد أوالً بسبب هذه الرياضة للتصديق بوجو
ثم لإلخالص له، ثم لنفي كل ما عداه عنه، وكل مرتبـة متـأخرة فهـي كـامل ملـا 
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قبلها، وكل مرتبة متقدمة فهي مقدمة ملا بعدها، إىل أن تـتم املعرفـة املطلوبـة لـه 
 وبكامل املعرفة يتم الـدين وينتهـي الـسفر إىل اهللا عـّز وجـل، ،بحسب ما وسعه

عرفة اهللا تعاىل يف مجيع مراتبها مقولة مـشككة قابلـة للزيـادة وُيعلم من هذا أن م
 .والنقصان، ومتفاوتة بحسب زيادهتا ونقصاهنا وخفائها وجالئها

هذا بيان لعّلة التالزم < لشهادة كّل صفة أّهنا غري املوصوف>: عليه السالمقوله 
رض هناك ذات وصفة غري الـذات تعـ: بني التوحيد ونفي الصفات، ألّنه لوقال

 .ّلت الصفة عىل أّهنا غري املوصوفعىل الذات د
فإّن كّل يشء يف عـامل < وشهادة كّل موصوف أّنه غري الصفة>: عليه السالمقوله 

 .اإلمكان يشهد شهادة تكوينّية عىل أّنه غري الصفة التي عرضت عليه
 مـن اإلمـام هذا تفريـع< فمن وصف اهللا سبحانه فقد َقَرَنه>: عليه السالمقوله 

 بصفة مغايرة للّذات، بأن جعـل سبحانه عىل ما سبق بأّن من وصف اهللا ليه السالمع
 . فقد قرنه بيشء آخر وهو الصفة،الصفة تعرض عىل الذات

أي مـن قـرن ذات اهللا بأوصـافه فقـد < ومن َقَرَنه فقد ثنـاه>: عليه السالمقوله 
حـدمها الـذات  ألنـه اعتـرب يف مفهومـه أمـرين أ،جعله اثنني ومل جيعله متوّحـداً 

 فكان واجب الوجود عبارة عـن شـيئني أو أشـياء فكانـت فيـه ،واآلخر الصفة
 .كثرة

 أجـزاء ومن جعله اثنني فقـد جعلـه ذا< ومن ثنّاه فقد جّزأه>: عليه السالمقوله 
 وهذا واضح ألن الذات إذا كانت عبارة عن جممـوع أمـور .أي مرّكبًا من أجزاء
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ثرة من حيث هي كثرة وهي مبادئ هلـا، وإذا كانت تلك األمور أجزاء لتلك الك
ضممنا هذه املقدمة إىل نتيجة الرتكيب األول ينتج أن من وصف اهللا سبحانه فقد 

 .جّزأه
مـن جعلـه مرّكبـًا ذا أجـزاء فقـد و< ومن جّزأه فقد جهلـه>: عليه السالمقوله 
 جـزء  ألّن كل ذي، ومل يعرفه حّق معرفته بأّنه إله واحد بسيط غري مرّكب،جهله

فهو يفتقر إىل جزء، وجزؤه غريه، فكل ذي جزء فهو مفتقر إىل غريه، واملفتقر إىل 
. الغري ممكن، وليس هو الواجب الوجود بذاته، فيكون الـذي جـّزأه جـاهًال بـه

وإذا ضممنا هذه املقدمة إىل نتيجة ما قبلها ينتج أن من وصف اهللا سـبحانه فقـد 
 كامل اإلخالص له نفي الـصفات عنـه إذ جهله، وحينئذ يتبني املطلوب، وهو أن
وبذلك يظهـر املطلـوب األول وهـو أن . اإلخالص له واجلهل به مما ال جيتمعان

كامل معرفته نفي الصفات عنه، وذلك هو التوحيد املطلق واإلخـالص املحقـق 
 .الذي هو هناية املعرفة

أن الكتـب الـساموية والـسنن : أحـدمها: هذا يشكل مـن وجهـني: فإن قلت
بوية مشحونة بوصفه تعـاىل باألوصـاف املـشهورة كـالعلم والقـدرة واحليـاة نلا

. والسمع والبرص وغريها، وعىل ما قلتم يلزم أن ال يوصف سبحانه بـيشء منهـا
ليس لصفته حد حمـدود، : أنه عليه السالم ّرصح بإثبات الصفة له يف قوله: الثاين

 .عليه السالمقض يف كالمه ولو كان املقصود بنفي الصفات ما ذكرتم لزم التنا
األوىل أن خيص قوله نفي الصفات عنه بنفي املعاين، كـام ذهـب إليـه إن : قلنا
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بعضهم، ونفي األحوال، كـام ذهـب إليـه آخـرون، ليبقـى للـصفات املـشهورة 
اجلارية عليه تعاىل، وإلثباته الصفة هللا تعاىل يف موضع آخر حممل، أو خيتص بنفي 

 صـفات هال جيرون علي>ار عليه السالم يف آخر اخلطبة صفات املخلوقني، كام أش
  .<املصنوعني

ألّن هذا اجلهـل يـستلزم القـول < ومن جهله فقد أشار إليه>: عليه السالمقوله 
 .بالتشخيص اجلسامين الذي يستلزم صّحة اإلشارة إليه

 فقـد جعلـه تعاىلأي من أشار إليه < ومن أشار إليه فقد حّده>: عليه السالمقوله 
دودًا، إذ اإلشارة تستلزم التوجه إىل ناحيـة خاّصـة، ومـن كـان يف جهـة فهـو حم

 . فيكون حمدودًا يف تلك اجلهة التي يشار إليه فيها،منقطع عن غريها
 إذ يكون ،أدخله حتت التعداد وأحصاه< ومن حّده فقد عّده>: عليه السالمقوله 

ثة ثالث، وهكذا، واهللا منـّزه املشار إليه واحدًا، واجلهة األخرى ثان، واجلهة الثال
 وبضّم هذه املقدمـة إىل سـابقتها .عن الدخول حتت العد، إذ هو واحد ال ثاين له

ينتج أن من أشار إليه فقد عّده، وأما استحالة كونه سبحانه معدودًا فلام سـبق أن 
وحيتمـل أن يكـون مـراده عليـه الـسالم أيـضًا نفـي . الكثرة مستلزمة لإلمكان

ية الظاهرة والباطنة إليه، ألّن من حّده باإلشارة احلسّية فقد جعلـه اإلشارة احلس
مبدأ كثرة يصلح أن يعد هبا، ويكون معـدودًا بالنـسبة إليهـا، فيكـون جمتمعـًا يف 

 .أمرين أو أمور فيكون مركبًا، وكل مركب ممكن
يف أي يشء هـو؟ : أي من قـال<  فقد ضّمنه؟ومن قال فيم>: عليه الـسالمقوله 
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  تعـاىل، واملظروف حماط بالظرف حمـدود،ه ضمن يشء، فيكون مظروفاً فقد جعل
 . عن احلّد واملحدودّيةاهللا

عـىل : أي من قال عـن اهللا< عالَم؟ فقد أخىل منه: ومن قال>: عليه السالمقوله 
< فـيم> وأصـل .أي يشء هو؟ فقد أخىل منه، ألّن األسفل منه يكون خاليـًا عنـه

 ألفهـا ت فحـذف،دخـال عـىل مـا االسـتفهامية حرفـان ،فيام وعىل مـا< عالم>و
التصاهلا هبام ختفيفًا يف االستفهام خاصة، وهاتان القـضيتان يف تقـدير رشطيتـني 
متصلتني يراد منهام تأديب اخللـق عـن أن يـستفهموا عنـه سـبحانه عـىل هـذين 

لو صـح الـسؤال عنـه بفـيم : واعلم أن تقدير الرشطية املتصلة األوىل. الوجهني
 فيمتنـع ،ل يتضمنه ويصدق عليه أنه فيه، لكنـه يمتنـع كونـه يف حمـللكان له حم

السؤال عنه بفيم، وال يصح االستفهام عن املحل ليشء إّال إذا صـح كونـه فيـه، 
وأما تقدير الـرشطية . وإذا استحال أن يكون يف حمل كان السؤال عنه بفيم جهالً 

ز خلـّو بعـض اجلهـات انية فهو أنه لو جـاز الـسؤال عنـه بعـالم جلـاثاملتصلة ال
  .واألماكن عنه، لكنه ال جيوز خلو مكان عنه، فامتنع االستفهام عنه بعالم

 موجـود ال تعاىلأي أّنه < كائٌن ال عن حدث>: وصفه تعاىليف ثم يقول اإلمام 
 أي أن وجـوده لـيس .شـأن املمكنـاتهو  كام ،عن حدوث، بأن مل يكن ثم كان

 ، ولو كان ممكنًا ملا كـان واجـب الوجـود،كناً بحادث، ألنه لو كان حمدثًا لكان مم
 فينـتج أنـه ،فينتج أنه لو كان حمدثًا ملا كان واجب الوجود، لكنه واجب الوجـود

 .ليس بمحدث
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ًا ثم وجد، بل مأي مل يكن سابقًا معدو< موجود ال عن عدم>: عليه السالمقوله 
 .َدها ال مثل املمكنات التي سبق العدُم وجو،إّنه سبق وجوُده عدَمه

 مع كّل يشء ال بمعنـى عّزوجّل اهللا < مع كل يشٍء ال بمقارنة>: عليه السالمقوله 
زيٌد مع عمرو كـان :  كام هو حال األمور اجلسامنّية، كام إذا قلت،اقرتانه باألشياء

 ، وال خيلو منـه مكـان، مع كّل يشءاً  مع كونه موجودعّزوجّل معناه اقرتاهنام، فاهللا 
أي أنه ملا كانت املعية أعم مـن املقارنـة قرتان اجلسامين، ى االلكنّه متعاٍل عن معن

العتبار الزمان واملكان يف مفهومها املتعارف مل تكن معيتـه لألشـياء عـىل سـبيل 
ال :  لرباءة ذاته املقدسة عـن الزمـان واملكـان، فلـذلك احـرتز بقولـه،املقارنة هلا
 .ه عاملٌ هبا قادر عليها مع كّل يشء بمعنى أنّ تعاىل إّن كونه وقيل. بمقارنة

 مغاير لألشياء، لكن تعاىلأي أّنه < وغري كل يشٍء ال بمزايلة>: عليه السالمقوله 
أّن له ليست املغايرة بمعنى أّنه زائل عنها غري مرتبط هبا، بل أّن مغايرته هلا بمعنى 

ــًا وصــفات ــهذات ــشبه ذات وصــفات خملوقات ــه لألشــياء ال . ال ت  أي أن مغايرت
و مبـاين هلـا هف.  ذايت أو عريض، بل مغايرة ومباينة ذاتية بينه وبني خلقهبانفصال

واعلم أن هذين القيـدين كـارسان لألحكـام الومهيـة باعتبـار . بذاته ال بمزايلة
الزمان واملكان واألوصاف املخلوقة املتعارفة بني اخللق املعتربة بينهم يف مفهـوم 

وراء حكم الوهم من عظمـة اهللا سـبحانه املعّية والغريية، منبهان للعقول عىل ما 
كائن ال عـن حـدث، > وكذلك قوله املتقدم ،وتقدس ذاته عن صفات املمكنات

 .فإنه رد للوهم احلاكم بمامثلته تعاىل للمحدثات< موجود ال عن عدم
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صانع لألشياء بـدون أي < فاعٌل ال بمعنى احلركات واآللة>: عليه الـسالمقوله 
 كام ،إلنسان، وبدون حاجة إىل آلة يستعني هبا عىل صنعهاحاجة إىل حركة كام يف ا

هي حصول : احلركةف . صنعه لألشياءل البرش ال يستغني عن اآلالت عندهو حا
. ، أو انتقال املتحّيز من حّيز إىل حّيز آخـراملتحّيز يف حّيز بعد أن كان يف حّيز آخر

ة، واملراد بيان أنه فاعـل هي ما يؤّثر الفاعل يف منفعله القريب منه بواسط: واآللة
إّال أن ما صدر عنه تعاىل من اآلثار ليس بحسب حركة وال بتوسط آلة، كام يفتقر 

أما كونه ال يفتقـر إىل احلركـة فـألن معنـى . غريه يف نسبة صدور الفعل عنه إليه
احلركة إنام يعرض للجسم، والباري تعاىل منّزه عن اجلسمية، فيـستحيل صـدق 

: وأما كون فعلـه لـيس بتوسـط آلـة فبيانـه مـن وجهـني. حقهمسّمى احلركة يف 
اآللة إن كانـت مـن فعلـه فإمـا بتوسـط آلـة تلك أحدمها لو كان كذلك لكانت 

فإن كانت بدوهنا فقد صدق أنه فاعل ال بمعنى اآللة، وإن كان أخرى أو بدوهنا، 
ض، وأمـا فعله هلا بتوسط آلة أخرى فالكالم فيها كالكالم يف األوىل ويلزم التناق

إن مل تكن تلك اآللة من فعله ومل يمكنه الفعل بدوهنا كان الباري تعاىل مفتقرًا يف 
 فيكـون الواجـب بالـذات ،حتقق فعله إىل الغري، واملفتقر إىل الغري ممكن بالـذات

أنه تعاىل لو فعل باآللـة لكـان بـدوهنا غـري : والثاين.  بالذات، وهذا خلفاً ممكن
ان ناقصًا بذاته مستكمًال باآللة، والنقص عىل اهللا تعـاىل  فك،مستقل بإجياد الفعل

 وحمـض بـداعحمال، فإذن هـو الفاعـل املطلـق باإلحمال، فتوقف فعله عىل اآللة 
 . املنّزه عن احلاجة إىل احلركات واآللة، املّربء عن نقصان الذات،االخرتاع
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فعيـل بمعنـى : البـصري< بصٌري إذ ال منظوَر إليه مـن خلقـه>: عليه السالمقوله 
الفاعل من البرص، والبرص حقيقة يف حاّسة العني، جماز يف القوة التي هبـا العلـم، 

 املبـرصات، إذ لـيس كونـه عـدم وجـودواملراد وصفه تعاىل بكونه بصريًا حـال 
بصريًا بمعنى أنه له آلة البرص، لتنزهه عن احلواس، فوجب العـدول إىل املجـاز، 

 يف زمـان ال وجـود باملبـرصاتأي عـارٌف عنى أنه عامل، وهو أن يكون بصريًا بم
ليشء ُيبرص، فهو بصري أي عارف بخلقه قبل وجودهم، بخالف اإلنسان الـذي 

 .ال يبرص إّال ما هو موجود
اهللا < متوّحٌد إذ ال َسَكَن يستأنس بـه وال يـستوحش لفقـده>: عليه السالمقوله 

 أّن هناك سكنًا يدتنا، فوحدتنا تعن متوّحٌد متفّرٌد لكن ليست وحدته كوحعّزوجّل 
 فنحن إذا اقرتب منّا نأنس، وإذا ابتعد عنّا نستوحش، فابتعد عنّا وانفردنـا ،غرينا

، إذ ال جـنس لـه حتـى يـأنس  متوّحد مع التنّزه عن السكنسبحانهعنه، لكن اهللا 
 :، فاملراد وصفه تعاىل بالتفّرد بالوحدانية، وأشـار بقولـهبقربه ويستوحش لبعده

إىل اعتبار كون تفرده بالوحدانية لذاته، فهو من تلك احليثية متفرد < إذ ال سكن>
 .بالوحدانية ال عىل وجه االنفراد عن مثل له

أي إبداعًا بدون احتـذاء مثـال واقتـداٍء < أنشأ اخللق إنشاءً >: عليه السالمقوله 
ي ذواالبتـداء الـمل أجد ألهل اللغة فرقًا بني اإلنشاء :  ويف رشح ابن ميثم.بالغري

يفّرق بينهام هاهنـا، أن بعده، الذي هو اإلجياد الذي مل يسبق بمثله، إّال أنه يمكن 
املفهوم من اإلنشاء هو اإلجيـاد : صونًا لكالمه عليه السالم عن التكرار بأن يقال
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الذي مل يسبق غري املوِجد إليه، واملفهوم من االبتداء هو اإلجياد الذي مل يقـع مـن 
 .بلاملوجد ق
هو األول يف اخللـق ال ابتدأ اهللا اخللق فكان < وابتدأه ابتداءً >: عليه السالمقوله 

 .سابق عليه
هـو بال فكر أداره وردده عند خلقـه، كـام < ة أجاهلايّ وبال ر>: عليه السالمقوله 

حال اإلنسان إذا أراد أن يعمل شيئًا قّلب وجوه الرأي يف ذهنه حتى يستقّر عـىل 
أن القوة املفكرة من : أحدمها: وهذا حمال يف حق اهللا تعاىل لوجهني، كيفّية خاّصة

أن فائدهتا حتـصيل املطالـب املجهولـة، واجلهـل : خواص نوع اإلنسان، والثاين
 .حمال عىل اهللا تعاىل

ه وال استفاد مـن جتربـة قـام هبـا غـري< وال جتربة استفادها>: عليه الـسالمقوله 
متعال عن ذلك، ألن التجربة ملّا كانت عبـارة عـن فاهللا أو قام هو هبا فاقتدى به، 
ل بواسطة مشاهدات متكـّررة يتوقـف الفعـل عليهـا كانـت عـىل اهللا قحكم الع

ل، ومعلـوم قـأّهنا مركبة من مقتىض احلّس والع: حدمهاأ:  لوجهنيسبحانه حماالً 
أن التجربة إنام تفيـد : أن اجتامع احلّس والعقل من خواص نوع اإلنسان، والثاين

 فاملحتاج إىل التجربة الستفادة العلم هبا ناقص بذاته مستكمٌل هبـا، ،علًام مل يكن
 .واملستكمل بالغري حمتاج إليه، فيكون ممكنًا وذلك عىل اهللا حمال

، كام هو مل حيرك شيئًا عند خلقه لألشياء< وال حركة أحدثها>: عليه السالمقوله 
، ألن احلركـة مـن خـواص نعهله من حركة أعضائه عنـد صـ بدّ حال اإلنسان ال
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 . والباري سبحانه منّزه عن اجلسمية فيمتنع صدق املتحرك عليه،األجسام
مل حيـتج يف صـنعه لألشـياء < وال مهامة نفٍس اضطرب فيها>: عليه السالمقوله 

شأن من يريد هو اهتامم نفسه باملصنوع والقصد إليه، بحيث يضطرب لصنعه كام 
، فإن اهلاممة واهلّمة ملّا كانـت مـأخوذة  ويضطرب بشأنهأن يفعل شيئًا عظيًام هيتمّ 

من االهتامم وحقيقة امليل النفساين اجلازم إىل فعل اليشء مع التأمل والغـم بفقـده 
أن امليـل النفـساين مـن : أحـدمها:  لـوجهنيكان ذلك يف حق اهللا سبحانه حمـاالً 

امليـول النفـسانية خواص اإلنسان طلبًا جللب املنفعة، والباري سبحانه منّزه عن 
وملـا كانـت . أنه مستلزم للتأمل بفقده، والتأمل عىل اهللا حمال: وجلب املنافع، والثاين

هذه الكيفيات األربع التي هي الروّية والتجربـة واحلركـة ومهامـة الـنفس مـن 
رشائط علوم الناس وأفعاهلم التي ال يمكن حـصوهلا إّال هبـا أراد عليـه الـسالم 

 عن أن يكـون إجيـاد العـامل موقوفـًا عـىل يشء منهـا، فهـو إذن تنزيه اهللا سبحانه
 .بمحض االخرتاع واإلبداع

حّول األشياء التي يريـد < األشياء ألوقاهتا] أجال خ[أحال >: عليه السالمقوله 
لفـصل الـصيفية  فمـثًال أحـال الفواكـه ،خلقها من العدم إىل الوجود يف أوقاهتا

 جعـل لكـّل يشء وقتـًا تعـاىلا، أي أّنـه الصيف، واألمطار لفصل الشتاء وهكـذ
إشـارة إىل ربـط كـل ذي .  يظهر يف ذلك الوقت حسب حكمته البالغة،خاّصًا به

وقت بوقته، بحسب ما ُكتب يف اللوح املحفـوظ، بحيـث ال يتـأخر متقـّدم، وال 
 ومعنى اإلحالة أو اإلجالة نقل كل منهـا إىل وقتـه املـرضوب .يتقّدم متأخر منها
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 .الم يف ألوقاهتا الم التعليل، أي ألجل أوقاهتالوجوده، وال
ئـتالف بـني أي جعـل االلتئـام واال< وَألََم بـني خمتلفاهتـا>: عليـه الـسالمقوله 

 منبهًا بـذلك ،األشياء املختلفة املتضاّدة، كام قرن النفس اللطيفة باجلسم الكثيف
 كيفيـة عىل كامل قدرة اهللا تعاىل وحكمتـه يف اجلمـع بـني املتـضادات، وحـصول

متوسطة بني األضداد، كـامتزاج اللطيـف بـالكثيف عـىل مـا بيـنهام مـن تـضاد 
وكمالءمتـه بـني األرواح . الكيفيات وغاية البعد بقدرته التامة وحكمته البالغـة

 .املجردة عن احلاجة إىل املادة وبني األبدان املظلمة الكثيفة
َز غرائزها>: عليه السالمقوله   هـذا ، طبيعـة خاّصـةأي جعل لكـّل يشء< وَغرَّ

 أي . والغرائز مجع غريزة وهي الطبيعة، وهذا أسود وهذا أبيض،بارد وذاك حار
خلق كل ذي طبيعة عىل مقتىض قواه التي غّرزت فيه من لوازمه وخواصه، كقوة 
التعّجب والضحك لإلنسان، وقّوة الشجاعة لألسد، واجلـبن لألرنـب، واملكـر 

جيادها بالغرز وهو الركز استعارة ملا إالم عن  وعّرب عليه الس.للثعلب وغري ذلك
يعقل من املشاهبة بينه وبني العود الذي يركز يف األرض لغاية معينـة، وذلـك أن 

 وكانـت الغايـة مـن ذلـك مـا ،اهللا سبحانه ملا غّرز هذه الغرائز يف حماهلا وأصوهلا
 العـود يف  أشبه ذلك غـرز اإلنـسان،ل منها من اآلثار املوافقة ملصلحة العاملصحي

 .األرض لغاية أن يثمر ثمرة ينتفع هبا
 الغرائز أشخاصها، فكّل سـبحانهأي ألزم < هاحابوألزمها أش>: عليه السالمقوله 

إشـارة إىل أن مـا غـّرز يف . مطبوع عىل غريـزة الزمتـه غريزتـه بـإذن اهللا وأمـره
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لـوازم األشخاص من اللوازم والغرائز ال تفارقها، سواء أكانت تلك الغرائز من 
بالدة والغفلـة بالنـسبة لـالشخص كالذكاء والفطنة بالنسبة إىل بعض النـاس، وا

 .آلخرين، أو من لوازم املاهيات وطباعها لوجود املاهيات يف أشخاصها
 عاملـًا باألشـياء قبـل سـبحانهأي كـان < عاملًا هبا قبل ابتدائها>: عليه السالمقوله 

 .التي يريد خلقها قبل خلقها يعرف مزايا األشياء سبحانهخلقها، فكان 
 حميطًا إحاطة علٍم سبحانهأي كان < حميطًا بحدودها وانتهائها>: عليه السالمقوله 

وهلا، وسائر األمور املرتبطة هبا، وعاملًا بوقـت صفوبحقائق األشياء من أجناسها 
 .انتهاء وجودها وانقضاء أمدها وحتّوهلا إىل العدم

 عارفًا بام يمكن أن سـبحانهأي كان < ائهانائنها وأحعارفًا بقر>: عليه السالمقوله 
 . ومـا جيانبهـا مـن حـاالت،يقرتن باألشياء املخلوقة ومـا ال يمكـن اقرتانـه بـه

املنصوبات الثالثة وهي قوله عاملـًا و .مجع ِحنو بالكرس بمعني اجلانب: فاألحناء
الً لألقرب مـن  والعامل فيها قوله ألزمها إعام،وحميطًا وعارفًا منصوبة عىل احلال

 إذ كانت صـاحلة ألن تكـون أحـواالً ،األفعال الثالثة املتقدمة أحال وألم وغّرز
إثبات األفعـال األربعـة لـه < عاملًا قبل ابتدائها>: واملراد يف القضية األوىل. عنها

جيادها، حـارضة يف علمـه بالفعـل كّليهـا إسبحانه حال كونه عاملًا باألشياء قبل 
نـسبة تلـك < حميطـًا بحـدودها وانتهائهـا>: د يف القـضية الثانيـةواملرا. وجزئّيها

األفعال إليه حال إحاطة علمه بحدودها وحقائقها املميزة لبعـضها عـن بعـض، 
: واملـراد يف القـضية الثالثـة. وأن كًال منتٍه بحّده واقف عنده، وهو هنايته وغايته
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 علمه بام يقرتن باألشـياء نسبة األفعال إىل قدرته حال< عارفًا بقرائنها وأحنائها>
من لوازمها وعوارضها، وعلمه بكّل يشء مقرتن بيشء آخر عىل وجـه الرتكيـب 

ة، وعلمه بأحنائها وجوانبها التي هبا تنتهي وتقارن غريها، وبيان هذه رأو املجاو
 ،األحكام له تعاىل ببيان أنه سبحانه عامل بكل املعلومات من الكليات واجلزئيات

 .ثابت يف العلم اإلهليوواضح أن ذلك 
 .صلوات اهللا عليهالبليغة إىل آخر خطبته 

 



)١٢١( 

 
 
 

  التفكّر يف عظمة اهللا تعاىل:  عشريناالث الفصل
ويلحقهـا وهو من املواضيع املهّمة واملرتبطة باملواضيع املتقّدمة يف معرفـة اهللا 

 .١ واملكملة هلا واملتداخلة معهاوجّل  عزّ ذكر اهللا 
 يعتـرب تعاىلاملعرفة وحيصل الذكر، والتفّكر يف عظمة اهللا فبدوام التفّكر حتصل 

وتقّدم أن املواضيع املتعّلقـة .  عنهاً  متفّرعاً  وفرعتعـاىلمن ناحية جزءًا من ذكر اهللا 
 بحر عميق ال يمكن ا لوصول إىل أعامقه وسـواحله، باإلضـافة سبحانه وتعاىلباهللا 

 ال حّد هلام نِ ذيلف اهللا وعظمته الإىل أّهنا يف غاية الرشف والعظمة، بام يناسب رش
 . ال حّد هلا وال انتهاءسبحانهإضافة إىل أّن كلامت اهللا . وال حرص

َنْفَـدَ {: تعاىلكام قال  َبْـلَ أَنْ ت ْبَحْرُ ق َنَفِدَ ال ْبَحْرُ مِداداً لِ َِماِت رَ   ل قُلْ لَوْ  نَ ال
َلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَدا   .٢} َِماُت رَ   و

ونحن ال يسعنا إّال أن نغرتف من هذا البحر العميق ما يذّكرنا بـاهللا عّزوجـّل 
ويقّربنا منه، وجيعلنا دائًام متعّلقني به، ومتوّجهني إليه، وخائفني منـه، ومتـذّللني 

 .له، وهذه هي أسمى غاية توصلنا إىل أعىل الدرجات
                                                 

هذا املوضوع أنقله إليكم من أهم الكتب األخالقية أمثال جامع السعادات وغريه مـع التـرصف . ١
  .واالختصار واإلضافة

 .١٠٩سورة الكهف، اآلية . ٢
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م املعـروف  كّلـام عظـم املـذكور عظـم الـذكر، وكّلـام عظـمن الواضح أنهو
واملعلوم عظمت املعرفة، فهنا أيضًا نقول كّلام عظم من نتفّكر فيه عظـم التفّكـر، 

 .فالتفّكر باهللا وبعظمته يزيدنا رشفًا وعّزًا وكرامة
فكرة ساعة خٌري من عبادة سـنة، وال >: صّىل اهللا عليه وآلـهلذلك روي عن النبي 

 .١<ملعرفة والتوحيدينال منزلة التفّكر إّال من قد خّصه اهللا بنور ا
أفـضل العبـادة إدمـان التفّكـر يف اهللا >: عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٢<ويف قدرته
واملراد من التفّكر يف اهللا ويف عظمتـه وقدرتـه التفّكـر يف عجائـب خملوقاتـه، 
وغرائب آثاره، ال التفّكر يف ذاته املقّدسة، الذي هنينا عنه أشّد النهـي، كـام تقـّدم 

 .بقاً سا
إّيـاكم والتفّكـر يف اهللا، ولكـن إذا أردتـم أن >: فمّام روي يف هذا اخلـصوص

 .٣<تنظروا إىل عظمته فانظروا إىل عظيم خلقه
 جعـل الطريـق إىل معرفتـه هـو العجـز عـن سبحانه وتعاىلّن اهللا أوتقّدم سابقًا 

 .معرفته، وجعل االعرتاف بالعجز عن معرفته معرفًة وعلامً 
كـام يف الـديوان املنـسوب إليـه  عليه الصالة والـسالمرياملؤمنني وقد نسب إىل أم

 : قوله
                                                 

 . عن مصباح الرشيعة٢٠ باب التفكر واالعتبار ح ٣٢٦: ٧١ أو ٦٨بحار األنوار . ١
 .٣ باب التفكر ح ٥٥: ٢عن الكايف . ٣ باب التفّكر واالعتبار ح٣٢١: ٧١ أو ٦٨ر بحار األنوا. ٢
 .٧ ح٩٣: ١الكايف . ٣
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  العجــــُز عــــن َدَرِك اإلدراِك إدراكُ 
 

  والفحُص عن ّرس ذات الّرس إرشاكُ  
 

 أّن القلـب وقـّوة املخّيلـة مـن نعـم اهللا العظيمـة، واهلبـات اجلدير بالـذكرو
ني إذا اسـتعملها ملـا خلقـت اجلسمّية التي هبا ينال العبد درجات العلّيني واملقّرب

ألجله، ونّزهها عن الوساوس الشيطانّية واألفكار اجلسامنّية، وغري خاف عليكم 
إّن هذا القلب وهذه القّوة ال تنفّك عـن واردات اخلـواطر، وهـي دائـًام مـرسح 

 .لتطارد األفكار املختلفة، وميدانًا ملعارك اخلواطر املتخالفة
أسباب، فإن كان سببها الشياطني فهي الوسوسة، وإّن هلذه األفكار منّا يشء و

واستعداد القلب لقبـول الوسوسـة يـسّمى . وإن كان سببها املالئكة فهي اإلهلام
هكذا قال علـامء ول اإلهلام يسّمى لطفًا وتوفيقًا، إغواًء وخذالنًا، واستعداده لقب

 .األخالق
، ومتعـّددة وهذه اخلواطر التي تتـوارد عـىل القلـب والفكـر كثـرية األنـواع

 .املشارب، منها احلميدة ومنها الذميمة
فباملجاهدة واملراقبة وسد األبواب التي يـدخل منهـا الـشياطني إىل القلـب، 
كالشهوة والغضب، واحلرص واحلسد، والعـداوة واحلقـد، والعجـب والكـرب، 
والطمع والبخل، وحّب السمعة واجلاه، والركون إىل الدنيا، وطول األمل فيها، 

ري ذلك من الصفات الذميمة، وحماولة غـسل القلـب مـن أدراهنـا، وإزالـة إىل غ
الظلامت واحلجب املسّببة عنها، وبعامرة القلب بأضداد هذه الصفات من فضائل 
األخالق، وحماسـن الـصفات، وباالسـتمرار عـىل ذكـر اهللا بالقلـب واللـسان، 
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النقيــاد إليــه،  واســبحانهومالزمــة الــورع والتقــوى، واملواظبــة عــىل عبــادة اهللا 
وبالتوّسل إليه وإىل سفرائه وخلفائـه، وبالـدعاء واالبتهـال، وطلـب املـساعدة 
والتأييد والتسديد، بكّل ذلك سنطرد بـإذن اهللا الوسـاوس الـشيطانّية الذميمـة، 

 .فكار واخلواطر الرمحانّية احلميدةونجلب بقّوة اهللا وتوفيقه إىل قلوبنا األ
 الباطن من املبادئ إىل املقاصد، واملـراد باملبـادئ هو سري: كام عّرفوه: التفّكر

هي آيات اآلفاق واألنفس، واملراد باملقاصد هـو الوصـول إىل معرفـة موجـدها 
 .ومبدعها، والعلم بقدرته القاهرة وعظمته الباهرة

وقالوا إّنه ال يمكن ألحد أن يّرتقى من حضيض النقصان إىل أوج الكامل إّال 
يخنا اجلليل حممد مهدي النراقي قـّدس ّرسه يف كتابـه وقد وصف ش. هبذا السري

القّيم جامع السعادات هذا السري مـن املبـادئ إىل املقاصـد بوصـف رائـع، بأّنـه 
مفتاح األرسار، ومشكاة األنوار، ومنشأ االعتبار، ومبـدأ االستبـصار، وشـبكة 

 .إىل آخر كالمه... املعارف احلقيقّية، ومصيدة احلقائق 
ِنا ِيف اْآلفـاقِ وَيف{: تعـاىلللتفّكر هو مصداق قوله وهذا التعريف    سَنُريهِمْ آيات

َن هُ الْحَق َي نَ لَهُمْ أ َب َت َنْفُسِهِمْ حَت ى ي  يساعد الـذين يفّكـرون فيـه عّزوجّل ، أي أّن اهللا } أ
دائًام، ويكشف هلم األرسار حّتى يصلوا إىل درجة اليقني، وحّتـى يتبـّني هلـم أّنـه 

َ {: سبحانهقول احلّق، ثم ي َ أ َلى و َن هُ ع ْ  لَمْ يَكِْف بِرَب َك أ  .١}ٍء شَهيد  ُ   َ 
فقد ورد يف تفسري هذه اجلملة كام عن السيد الطباطبائي صاحب امليـزان أّهنـا 

                                                 
 .٥٣سورة فّصلت، اآلية . ١
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َ  {، تعـاىلرّد عىل منكري مرتبة الكشف واملشاهدة، فيقول هلـم  َ أ لَمْ يَكِْف بِرَب َك  و
َلى َن هُ ع ْ  أ ، أي حاٌرض عند كّل يشء، ومشاهٌد لكّل يشء، يشاهده  }ٍء شَهيد  ُ   َ 

ــه  ــشاهدة أرسار عوامل ــوب، أو م ــشاهدة القل ــشف بم ــتجّيل والك أصــحاب ال
 .امللكوتّية

، علـيهم الـسالمكام ورد يف تفسري معنى الرؤية الوارد ضمن أدعية أهل البيـت 
ِ  {: تعاىلوضمن بعض اآليات البّينات كقوله  ِلـى *ٍذ ناضِـرٌَة وُجُوٌه يَوْمَ   رَب هـا  إ

، أو مـا ال  وأسـامئهتعـاىل الذي هو مظهر مجاله  أي ينظرون إىل وجه اهللا،١}ناظِرَة
 .نعلم من أرسار الكشف ودرجاته

ِن هُمْ يف{: سـبحانه وتعـاىلثّم يقول  ْ  أَال إ هُ بِـُ   َ  ـ  ِن ٍء   مِرْيٍَة مِنْ لِقاءِ رَب هِـمْ أَال إ
 حميط بنا، مشاهد لنا، مّطلع عىل أرسارنا، مراقب ألعاملنـا وجّل عزّ فاهللا . ٢}مُحيط

وتّرصفاتنا ومجيع حركاتنا وسكناتنا، فام الذي ينبغي لنا مـن مراقبتـه يف سـلوكنا 
 ؟وتّرصفاتنا

 عىل ما هو عليه من العظمة والرفعة سبحانه وتعـاىل هذا التفّكر نرى اهللا بسببو
 ورمحتـه الـشاملة لنـا، وحمّبتـه إّيانـا نـراه والكربياء واجلربوت، وبسبب لطفه بنا

يتنازل إىل مستوانا فيتحّبـب إلينـا نحـن الغـافلني عنـه واملتمـّردين يف املعـايص 
والذنوب، ويتوّدد لنا، وخياطبنـا بمختلـف األسـاليب جلـذبنا إىل سـاحته، عـن 

ه، فنـراه حيّثنـا عـىل التفكـري يف ئه وأوصـيائـطريق كتبه املنزلة وعـىل لـسان أنبيا
                                                 

 .٢٣ ـ ٢٢سورة القيامة، اآلية . ١
 .٥٤سورة فّصلت، اآلية . ٢
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عجائب آياته، وأرسار خملوقاته وغرائب آثاره بآيات متعّددة مـن كتابـه املجيـد، 
 . وأخرى يمدح املتفّكرين حيّثنا عىل التفّكرفتارة

َ {: تعـاىلمنها قوله  َ سَخ  و ماواِت و   ما ِيف اْألَرِْض جَميعًا مِنْـهُ إِن  يفرَ لَكُمْ ما ِيف الس 
رُون َتَفَك   .١} ذلَِك َآلياٍت لِقَوٍْم ي

َالن هارِ َآلياٍت  إِن  يف{: تعـاىلومنها قوله  َاخْتِالفِ الل يْلِ و َاْألَرِْض و ماواِت و  خَلْقِ الس 
ْباِب  َل َلى *ِألُولِي اْأل ِيامًا وَقُعُوداً وَع َ ق رُونَ يف ال ذينَ يَذْكُرُونَ اهللا  َتَفَك   خَلْقِ   جُنُوبِهِمْ وَي

َاْألَرِْض رَب نا ماواِت و  . ٢} ما خَلَقَْت هذا باطِالً سُبْحانََك فَقِنا عَذاَب الن ارالس 
َ {: تعـاىلومنها قوله  َ أ رُوا يف و َتَفَك  َنْفُسِهِمْ م لَمْ ي َ  أ ماواِت و ُ الس  اْألَرَْض وَما ا خَلَقَ اهللا 
ِالْحَق ْنَهُما إِال  ب َي  .٣} ب

 ، بعـضهاوكذلك ما ورد عن خلفائه وسـفرائه يف مـدح التفّكـر، وقـد تقـّدم
الفكـر ] الفكـرة[>:  أّنه قـالعليه الـسالمونضيف هنا ما روي عن اإلمام الصادق 

للخلـق، ] اخللـق[مرآة احلسنات وكّفارة السّيئات، وضـياء القلـوب، وفـسحٌة 
وإصابة يف إصالح املعاد، واّطـالع عـىل العواقـب، واسـتزادة يف العلـم، وهـي 

 .٤<خصلة ال ُيعَبد اهللا بمثلها
ليس العبادة كثرة الصالة والـصوم، >: عليه الـسالماإلمام الرضا وما روي عن 

                                                 
 .١٣سورة اجلاثية، اآلية . ١
 .١٩١ ـ ١٩٠سورة آل عمران، اآلية . ٢
 .٨ية سورة الروم، اآل. ٣
 .٢٠ باب التفّكر واالعتبار ح ٣٢٦: ٧١ أو ٦٨ عنه بحار األنوار ١١٤: مصباح الرشيعة. ٤
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 .١<عّزوجّل إّنام العبادة التفّكر يف أمر اهللا 
 .٢ قريب منهعليه السالموعن اإلمام العسكري 

ــؤمنني  ــه الــسالمومــا روي عــن أمريامل التفّكــر يف ملكــوت الــساموات >: علي
 .٣<واألرض عبادة املخلصني

 .٤<فكر ساعة قصرية خري من عبادة طويلة>:  أيضاً معليه السالوما روي عنه 
وغريها من الروايات الكثرية يف احلّث عىل التفّكر، ومدح التفّكر واملتفّكرين 

 .والتدّبر واملتدّبرين
أّما جماري وجماالت التفّكر فهي كثرية جّدًا، فكّل ما يف الوجود هو مـن آثـار 

 ذّرات هـذا العـامل إّال وفيهـا مـن فيضه وجوده، وفعله وصنعه، وما من ذّرة من
عجائب حكمته وغرائب عظمته ما حّريت األلباب والعقـول، ومل يـدركوا مـن 

 . أرسارها إّال القليل
َليال{: تعاىلقال   .٥}وَما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِال  ق

ونحن هبذه العقول القارصة واحلـواّس املحـدودة ال يـسعنا التفّكـر إّال فـيام 

                                                 
 .٥ باب التفّكر واالعتبار ح ٣٢٢: ٧١ أو ٦٨ عنه بحار األنوار ٥٥: ٢الكايف . ١
: ، وفيـه٤١٨:  عـن حتـف العقـول١٧ باب التفكر واالعتبـار، ح٣٢٥: ٧١ أو ٦٨بحاراألنوار . ٢

 .» كثرة التفكر يف أمر اهللاوإنام العبادة«
 .٥٤٥ ح٥٦: غرر احلكم. ٣
 .٥٤٩ ح٥٧: غرر احلكم. ٤
 .٨٥اآلية : سورة اإلرساء. ٥
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أّما تفاصيل ذلك فموكـول إىل تـدّبر .  عليه بصورة جمملةسبحانه وتعاىلهللا طلعنا اأ
ارة دفائنها ودقائقهـا، وقـد نـصل إىل حقائقهـا ثالعقل، وإجالة الفكر فيها، واست

 .وقد ال نصل
 وحّثنا عىل النظر والتدّبر، واالستفادة من ،وقد أمرنا اهللا عّزوجّل بالتفّكر فيها

ام ال تدركـه احلـواس، كاملالئكـة واجلـن والـشياطني عربها ومواعظها، سواء في
و فيام تدركه احلواس من العوامل املاّدية كعـامل أوعوامل العقول والنفوس ا ملجّردة، 

الساموات املشاهدة بكواكبها وجمّراهتا، وما فيهـا مـن دوران وطلـوع وغـروب، 
نا إذا نظرنا فمّجرة درب التبانة أو التبانات التي فيها كوكب األرض وفيها شمس

 مـن إليها باألجهزة املتطورة رأينا يف مركزها كتلة كبرية من النجوم، ورأينا سيالً 
 حوهلا، وإّن شمسنا هي أحد نجومها العادية فلتفاالنجوم يسري إليها بطريقة اال

 كيلـومرت، وحجمهـا أكـرب مـن ٠٠٠/٣٩٢/١املتوّسطة احلجم مع أن قطرهـا 
قالوا منذ مخسة آالف مليون سنة تقريبًا، وتبلـغ األرض مليون مّرة، وعمرها كام 

 درجـة ٠٠٠/٠٠٠/١٥ أّما جوفها فيبلـغ ، درجة مئوية٥٦٦٠حرارة سطحها 
 .مئوية

حسوسة وما فيها من جبال وسهول ووديان وبحار وأهنـار، املوعامل األرض 
ونبــات وأشــجار، وحيوانــات ومجــادات، ومــا بيــنهام عــامل األجــواء املدركــة 

 .فيها من سحب ورياح وأمطار وثلوج وبروق ورعوداملحسوسة بام 
وكّل واحد من هذه األجناس املذكورة يتـشّعب إىل أنـواع وأصـناف خمتلفـة 
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الصفات واهليئات واخلواص، قد أوجدها اخلالق املبدع، كلٌّ بقدر، ووفق ِحَكـم 
، وعلمـه وحكمتـه، وهـو العـاِملُ بحركاهتـا هومصالح ناجتـة مـن لطفـه وجـود

وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيِْب ال يَعْلَمُها إِال  هُـوَ {: تعاىلقائقها وجزئّياهتا، قال وسكناهتا ود
َقٍَة إِال  يَعْلَمُها وَال حَب ٍة يف ْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَر َال ْبَر  و ُلُماِت اْألَرِْض وَال  وَيَعْلَمُ ما ِيف ال  ظ

 .١}  كِتاٍب مُبين رَطٍْب وَال يابٍِس إِال  يف
 بالتوّجه إليه بالتفّكر هو أنفسنا التي هي َأقرب يشٍء لنـا، سبحانهأّول ما حّثنا و

رُوا يف{: تعـاىلودعانا إىل التفّكر يف عجائبها وغرائبها بقوله  َتَفَك  َلَمْ ي َ و َنْفُسِهِم أ . ٢}  أ
ِنينَ {: تعـاىلويف آية أخرى يقول  ِلْمُـوق َنْفُـ وَيف *وَِيف اْألَرِْض آياٌت ل سِكُمْ أَ فَـال  أ

ُبِْصرُون أي فيام تضمنته من األجهـزة الدقيقـة العجيبـة، املؤديـة للوظـائف ، ٣} ت
اجلليلة، وما فيها من أعضاء وأجزاء، ودماء وعظـام، ومـا يكـسوها مـن حلـوم 
وشحوم، وما فيها من عروق وأعصاب، وأوردة ورشايني، وألياف وغضاريف، 

 عقول العلامء والعباقرة، حّتـى قيـل وما يف الدماغ من أعاجيب وغرائب حّريت
ليكرتونيًا يؤّدي نفس ما يؤّديه الدماغ من أعامل ووظائف، الحتاج ألو أّن جهازًا 

 .فقط إىل جهاز تربيد بحجم كبري جّداً 
 ونموها وتطورها، فقـال هذه النفس إىل التفّكر يف كيفية نشوء سبحانه ناثّم ندب

ِ {: تعاىل َنْظُر ْي َل ُ  ف ِ  اْإلِنْسان َ  م  م َ * خُلِق ْ   خُلِق ُ * دافِقٍ  ماءٍ  مِن ْ   يَخْرُج ِ  مِن لْبِ  بَـيْن  الـص 
                                                 

 .٥٩سورة األنعام، اآلية . ١
 .٨سورة الروم، اآلية . ٢
 .٢١ و٢٠سورة الذاريات، اآلية . ٣
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َالت را ِبِ  ْ {: تعاىلويف آية أخرى يقول  .١}و ُ  نُطْفَةٍ  مِن ُ  خَلَقَه رَه  .٢}فَقَد 
، كيـف تـّم  التي تكون نـشأهتا وبـدايتها نطفـةهذه األجهزة العجيبة الغريبة

، بتلـك الـصورة العجيبـة التـي ال ث وتركيبها يف ظلامت الرحم الـثالتصويرها
 ؟يشوهبا النقصان

عـداد الـضخمة أيُّ قدرة تلك القدرة العظيمة التي صورت ورّكبت تلك األ
خـر يف أغلـب أجزائهـا ا اآل تلـك الظلـامت، دون أن يـشابه أحـدهمن البرش يف

وأعضائها، ودون أن يتشابه اثنان منها يف األلوان واألشـكال والطبـائع، ومـا ال 
 .من األرسارنعلم 

 إىل هذه احلقيقة إشارة لنتوجه إىل دقائقها وخفاياها، عّز وجّل ويشري لنا الباري 
ْ {: تعاىلكام يشري لنا إىل بعض أحواهلا العجيبة فيقول  ِ  وَمِن ماواتِ  خَلْـقُ  آياتِه  الـس 

َاْألَرْضِ  َاخْتِالفُ  و ْ  و َتِكُم َلْسِن ْ  أ َلْوانِكُم َأ ْ  َآلياٍت  ذلِكَ   يف إِن   و ِل َ ل  .٣}عالِمين
ْ {:  أيـضاً تعاىلويقول  ِ  وَمِن ْ  آياتِه َ  أَن ْ  خَلَق ْ  لَكُم ْ  مِن َنْفُسِكُم ِتَسْكُنُوا أَزْواجاً  أ َيْهـا ل ِل  إ

 َ ْ  وَجَعَل ْنَكُم َي ةً  ب َ  لِقَوْمٍ  َآلياٍت  ذلِكَ   يف إِن   وَرَحْمَةً  مَوَد  رُون َتَفَك   .٤}ي
ْ {:  أيضاً تعاىلويقول  ِ  وَمِن ْ  آياتِه ِ  مَنامُكُم ِ ب ِ  الل يْل َالن هار ْ  و ْتِغاؤُكُم َاب ْ  و ِ  مِن   يف إِن   فَـضْلِه

 .٥} يَسْمَعُون لِقَوْمٍ  َآلياٍت  ذلِكَ 
                                                 

 .٧ ـ ٥سورة الطارق، اآلية . ١
 .١٩سورة عبس، اآلية . ٢
 .٢٢سورة الروم، اآلية . ٣
 .٢١سورة الروم، اآلية . ٤
 .٢٣سورة الروم، اآلية . ٥
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اإلنسانية والتوجه إليها هي طريـق معرفـة اهللا النفس وعىل كّل حال فمعرفة 
 يف الفـصل الـسابع عـرش بـيشء مـن  يف بحث النفس اإلنـسانيةسيأيت، كام تعـاىل

يف هذا املجال أن نتكّلم عن هذا املخلـوق العجيـب الـذي ، وما يسعنا التفصيل
 : أنه قال فيهعليه السالميروى عن أمرياملؤمنني 

  نك ُجـرٌم صـغريأأحتسُب 
 

  وفيك انطوى العامل األكربُ  
 

  نت الكتاُب املبُني الـذيأو
 

  بأحرفـــه يظهـــر املـــضمرُ  
 

ــشُعرُ  ــا ت ــك وم   دواؤك في
 

ــِرصُ   ــا تب ــك وم   وداؤك من
 

إّن الـصورة اإلنـسانية أكـرب >:  أنه قـالعليه السالممام الصادق وروي عن اإل
حجٍة له عىل خلقه، وهي الكتـاب الـذي كتبـه بيـده، وهـي اهليكـل الـذي بنـاه 
بحكمته، وهي جممـوع صـور العـاملني، وهـي املختـرص مـن العلـوم يف اللـوح 
املحفوظ، وهي الشاهد عىل كّل غائب، وهـي احلجـة عـىل كـّل جاحـد، وهـي 

 .١< املستقيم إىل كّل خري، وهي الرصاط املمدود بني اجلنّة والنارالطريق
 اإلنصاف والعـدل أن يمـر عـىل أبـصارنا وحواسـنا العـدد اهلائـل منفهل 

الضخم من هذا املخلوق العجيب وال ُحيدث فينا نوعًا من اإلعجاب واإلجالل 
 كـّل ا نـراهم ضخامة عدد هذا املخلوق تخلالقه العظيم القدير احلكيم، فإذا كان

شغلنا عـن التفكـر بعظمـة تـي تـ الييوم يف الصباح واملساء، ويف كّل مكان، هـ

                                                 
 الطبعة النجفية، وراجع تفسري الروايـة يف كتـايب شـذرات مـن الـسنة ١٨٩: ١جامع السعادات . ١

 .١١٣الرشيفة، احلديث 
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اخلالق، فينبغي أن نلفت انتباهنا إىل أّن ضخامة هـذا العـدد مـن دواعـي زيـادة 
التعظيم واإلجالل، ألّن ضخامة العدد مع منتهى الدقة وعدم التشابه دليل عـىل 

 يف اآليـة املتقدمـة سبحانه وتعاىلشري لنا املوىل منتهى القدرة واحلكمة والعلم، لذا ي
ْ {: إىل هذه احلقيقة بقولـه ِ  وَمِن ماواتِ  خَلْقُ  آياتِه َاْألَرْضِ  الس  َاخْـتِالفُ  و ْ  و َتِكُم َلْـسِن  أ

 ْ َلْوانِكُم َأ َ  َآلياٍت  ذلِكَ   يف إِن   و ِلْعالِمين ليوجهنا إىل رضورة التوجـه والتـدبر إىل أّن } ل
لضخم من النـاس ال يـشبه بعـضهم بعـضًا يف اللـسان وال يف هذا العدد اهلائل ا

 والكّل لوهنم متقارب وأعـضاء ، مع أّن الكّل ينطقون بقطعة من اللحم،األلوان
وجوههم يف مجيعهم بنفس النسق والرتتيب، وهذا ينبغي أن يكون سـببًا لزيـادة 

 .اإلعجاب
انية هي الطريق ومن الروايات التي تشري إىل ظاهرة كون معرفة النفس اإلنس

 رجـل صّىل اهللا عليه وآله ما روي أّنه دخل عىل رسول اهللا سبحانه وتعاىلإىل معرفة اهللا 
  كيف الطريق إىل معرفة احلق؟،يا رسول اهللا: فقال) جماشع(اسمه 

 .معرفة النفس: صّىل اهللا عليه وآلهقال 
  فكيف الطريق إىل موافقة احلق؟،فقال يا رسول اهللا

 .خمالفة النفس:  عليه وآلهصّىل اهللافقال 
  فكيف الطريق إىل رضا احلق؟،يا رسول اهللا: فقال
 .سخط النفس: صّىل اهللا عليه وآلهقال 
  فكيف الطريق إىل وصل احلق؟،يا رسول اهللا: فقال
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 .هجر النفس: صّىل اهللا عليه وآلهقال 
  فكيف الطريق إىل طاعة احلق؟،يا رسول اهللا: فقال
 .عصيان النفس: ه وآلهصّىل اهللا عليقال 
  فكيف الطريق إىل ذكر احلق؟،يا رسول اهللا: فقال

 .نسيان النفس: صّىل اهللا عليه وآلهفقال 
  فكيف الطريق إىل قرب احلق؟،يا رسول اهللا: فقال
 .التباعد عن النفس: صّىل اهللا عليه وآلهقال 
  فكيف الطريق إىل ُأنس احلق؟،يا رسول اهللا: فقال
 .الوحشة من النفس: عليه وآلهصّىل اهللا قال 
  فكيف الطريق إىل ذلك؟،يا رسول اهللا: فقال
 .١<االستعانة باحلق عىل النفس: صّىل اهللا عليه وآلهقال 

 إىل التوجه إىل ما يف الساموات واألرض ومـا بيـنهام مـن سبحانه وتعاىلثّم ندبنا 
 من الكواكـب عجائب خملوقاته وبدائع مصنوعاته، كيف أّن هذا البحر املتالطم

مُْس {:  قال تعـاىل؟سري بذلك النظام الدقيقيواملجرات الكوكبية   تَجْـري وَالـش 
ُ   ذلِكَ   لَها  لِمُسْتَقَر   ِ   تَقْدير ِ   الْعَزيز َ *   الْعَليم َالْقَمَر ُ    و رْناه َ   قَد  َ   حَت ى  مَنازِل ِ   عاد ِ    َلْعُرْجُون  الْقَديم

  * َ مُْس   ال ْبَغي  الش  َن ْ   لَها   ي َ   أَن َ   تُدْرِك َ   الْقَمَر ُ   وَال ِ   سابِقُ   الل يْل  . ٢}يَسْبَحُون  فََ ٍ    يف  وَُ     الن هار
نظام عجيب دقيق ثابت ال يتغري قيد شعرة، ودوراهنـا وسـريها وفـق ِحَكـٍم 

                                                 
 . باب مراتب النفس عن عوايل اللئايل٢٣ ح٧٢: ٦٧بحار األنوار . ١
 .٤٠ ـ ٣٨سورة يس، اآلية . ٢
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ومصالح، الشمس تسري برسعة هائلة، وبصورة مستقيمة، كأهنا تسري نحو هدف 
 ،فة إىل دوراهنا حول نفـسهامعني، وكواكب املنظومة الشمسية تدور حوهلا، إضا

وذلك لتتكون هبذا الدوران الفصول األربعة والليل والنهار، بام فيها مـن ِحَكـم 
وهكذا باقي املجاميع الشمسية السابحة يف هذا . ومصالح مهمة يف حياة اإلنسان

البحر اِخلضم من الكواكب، واملجاميع الكوكبية، كيف ال يصطدم كوكـب مـع 
 .ُن اخلالقنيآخر تبارك اهللا أحس

َ  ال ذي {: قال تعـاىل َ  خَلَق ِ   يف  تَرى ما طِباقاً  سَماواٍت  سَبْع ِ  خَلْق حْمن ْ  الر   تَفاوٍُت  مِن
َارْجِعِ  َ  ف ْبَصَر ْ  ال ْ   تَرى هَل  متأّمًال يف تناسـقها واتأي أعد البرص يف السام} فُطُورٍ  مِن

ْ   ارْجِعِ   ثُم  {ودقة ترتيبها، هل ترى فيها من خلل وتفاوت  َ ال ِ   بَصَر َيْن ت َنْقَلِبْ   كَر  َيْكَ   ي ِل  إ
 ُ ْبَصَر َ  خاسِئاً  ال  املـراد، وهـو  أي ينقلب برصك إليك ذليًال لبعده عن١}حَسيرٌ  وَهُو

 . كليٌل من كثرة املعاودة والفحص والتدقيقالتفاوت، وهو حسٌري،
ِ   يف  تَرى ما{:  ينبهنا بقولـهسبحانهثّم إنه  ِ  خَلْق حْمن ْ  الر  ومل يقـل مـا } تَفاوٍُت  مِن

فيها كلهـا ُخلقـت ما ترى يف خلق اهللا من تفاوت، ينبهنا إىل أّن هذه الساموات و
 .ألجلنا، ملنافعنا ومصاحلنا، بسبب لطفه ورمحته

، وأّي  وأّي رمحة هذه الرمحة،فأّي قدرة هذه القدرة، وأّي عظمة هذه العظمة
رؤوف الـودود، غفلة نحن غارقون هبا ونائمون فيها، غافلون عن هذا الرب الـ

  ضـنا أنفـسنا هلـا، الكبري املتعـال، العلـيم القـدير احلكـيم، وأّي خـسارٍة قـد عرّ 
فوا خجلتاه من هذا الرب الودود، وواحرستاه عىل أنفسنا الغافلـة البعيـدة عـن 

                                                 
 .٤ ـ ٣مللك، اآلية سورة ا. ١
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 .رهبا العطوف الرؤوف
ْ {: تعـاىلفهو تارة يأمرنا بالتفكر والنظر بقوله  َلَم َنْظُرُوا أَو ماواتِ  مَلَكُوتِ   يف ي  الس 

َاْألَرْضِ  َ  وَما و ُ  خَلَق ْ  اهللا  ْ  مِـن ، وتـارة يوجهنـا بأسـلوب مـدح املتفكـرين ١}ءٍ  َ 
ِ   يف إِن  {: واملتدبرين بقوله عّز اسمه ماواتِ  خَلْق َاْألَرْضِ  الس  َاخْتِالفِ  و ِ  و ِ  الل يْل َالن هار  و

ْبابِ  ِألُولِي َآلياٍت  َل َ *  اْأل َ  ال ذين َ  يَذْكُرُون ِياماً  اهللا  َلى وَقُعُوداً  ق ْ   وَع َ  جُنُوبِهِم رُون َتَفَك    يف وَي
 ِ ماواتِ  خَلْق َاْألَرْضِ  الس  ِ  عَذابَ  فَقِنا سُبْحانَكَ  باطِالً  هذا خَلَقْتَ  ما رَب نا و ار  ،٢}النـ 

 أي يقَينا عذاب النـار ومـا فيهـا تعاىلفيجّرنا التفكر إىل االعتبار والسؤال من اهللا 
 .ال واهلوان والشقاءمن الوبال والنك

 آياته ويبّني لنا أهنـا آيـات جـديرة باالعتبـار سـبحانهويف آيات أخرى يعّدد لنا 
ُ {: تعـاىل اسـمهوالتفكر ويستفيد منها املعتربون هبا، فيقول  َ  ال ذي  اهللا  ماواتِ  رَفَع  الس 

 ِ ْنَها عَمَدٍ  بِغَيْر َلَى  اسْتَوى ثُم   تَرَو َ   الْعَرِْش   ع َ   مَْس الش    وَسَخ ر َالْقَمَر ى  ِألَجَلٍ   يَجْري  ُ     و  مُسَم 
 ُ َ  يُدَب ر ُ  اْألَمْر ل ْ  اْآلياتِ  يُفَص  ِ  لَعَل كُم ِلِقاء ْ  ب َ  رَب كُم ِنُون  .٣}تُوق

َ {: ويف آية أخرى يقـول َ  اْألَرْضَ  مَد   ال ذي  وَهُو َ  فيها وَجَعَل َنْهاراً  رَواِ  َأ ْ  و  ُ    وَمِن
مَراتِ  َ  الث  َ  فيها جَعَل ِ ز ِ  وْجَيْن َيْن ْن َ  يُغْ ِ اث  لِقَـوْمٍ  َآليـاٍت  ذلِـكَ   يف إِن   الن هـارَ  الل يْـل

 َ رُون َتَفَك   .٤}ي
                                                 

 .١٨٥سورة األعراف، اآلية . ١
 .١٩١ ـ ١٩٠سورة آل عمران، اآلية . ٢
 .٢سورة الرعد، اآلية . ٣
 .٣سورة الرعد، اآلية . ٤
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ْ {: ويف آية أخرى يقول ِ  وَمِن ُ  آياتِه َ  يُريكُم ْبَرْق ْفاً  ال ُ   وَطَمَعاً  خَو ل ُنَز  َ   وَي ِ   مِن ماء  ماءً   الس 
َيُحْيي ِ   ف َ  اْألَرْضَ  بِه ْتِها بَعْد ِ   يف إِن   مَو  .١} يَعْقِلُون لِقَوْمٍ  َآلياٍت  كَ ذل

ويف آيات أخرى يذّكرنا اهللا تعاىل بنعمه اجلسيمة العظيمة، ولـو أّن كـّل آياتـه 
هي من النعم العظيمة علينا، ويرشدنا إىل التفكر فيها، وذلك أدعى للتوجه إليه، 
والتعّلق به، وذلك من دواعي لطفه ورمحته بنا كي نتوجـه إىل شـكرها ليجازينـا 

 .ىل هذا الشكر بمنّه وجوده بام ال نستحّق عليه شيئاً ع
َ  {جّل اسـمهيذكرنا بعامل النباتات، فتارة يقول  َ  ال ذي  هُو َنْزَل َ  أ ِ  مِن ماء ْ  ماءً  الس   لَكُم

 ُ ُ  شَرابٌ  مِنْه ِ  شَجَرٌ  وَمِنْه َ  فيه ْبِتُ *  تُسيمُون ُن ْ  ي ِ  لَكُم َ  بِه رْع َ  الز  ْتُون ي َالز  َ  و َالن خيل ْ   و َاْألَع  نابَ و
 ْ مَراتِ  ُ    وَمِن َ  لِقَوْمٍ  َآليَةً  ذلِكَ   يف إِن   الث  رُون َتَفَك   .٢}ي

ْ  وَجَن اتٌ  مُتَجاوِراتٌ  قِطَعٌ  اْألَرْضِ  وَيفِ {: جّل وعـىلويف آية أخرى يقول   أَعْناٍب  مِن
ُ  صِنْوانٌ  وَنَخيلٌ  وَزَرْعٌ  ُ  واحِدٍ  بِماءٍ   يُسْقى صِنْوانٍ  وَغَيْر ل َنُفَض  َ  و َلى هابَعْض ِ  يفِ  بَعٍْض   ع  اْألُُ 

َ  لِقَوْمٍ  َآلياٍت  ذلِكَ   يف إِن    إىل آية عظيمة من آياتـه، سبحانه وتعـاىل يذكرنا هبا ٣}يَعْقِلُون
نواع كيف أّن هذه األرض اجلامدة التي نراها متكونة من طني وماء تنبت هذه األ

تلفـة، وختـرج ثـامرًا خالكثرية من النباتات، ذات األلوان املتعددة، واألشكال امل
 يف اللون والطعم واملذاق، كيف متتص تلك الشعريات اجلذريـة املتـشاهبة خمتلفة

بني شجرة وأخرى املواد الالزمة لشجرهتا وثامرها بنسٍب دقيقة متفاوتة بني ثمرة 
                                                 

 .٢٤سورة الروم، اآلية . ١
 .١١ ـ ١٠سورة النحل، اآلية . ٢
 .٤سورة الرعد، اآلية . ٣
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 نباتـات. يـد شـعرة أبـداً قوأخرى من املواد والعنـارص، بحيـث ال حتيـد عنهـا 
ة واحدة من األرض تسقى بامء واحـد، يرشـدنا اهللا متجاورات خمتلفات يف قطع

 .دعها العظيم احلكيمبتعاىل إىل التفّكر واإلعجاب بم
ْ  وَإِن  {:  بقولهعّز وجّل وما يتعّلق بعامل احليوان يشري لنا رّبنا  ِ  يفِ  لَكُم َنْعام  لَعِبْرَةً  اْأل

 ْ ا نُسْقيكُم ِ   يف مِم  ْ  بُطُونِه ِ  مِن َيْن َ  وَدَمٍ  فَرٍْث  ب َب َ   سا ِغاً  خالِصاً  ناً ل ِبين ار ِلش   سبحانه مجع اهللا ١} ل
لنا يف هذه اآلية التوجيه إىل النعمة العظيمة يف توفري هـذا الغـذاء اللذيـذ القـّيم، 
والتوجيه إىل دقة الصنع والتدبري واحلكمة والتقدير، فإّن صـنع احلليـب داخـل 

ل ذوي االختـصاص، البدن يعترب من املصانع العجيبة الدقيقة، التي حّريت عقو
وذوي العلم واملعرفة، كيف خيرج احلليب النقي اخلالص من بني الفـرث والـدم 
بتلك الكيفية العجيبة، وينتقل يف أنابيب دقيقة عجيبة ليخرج مـن خـالل ذلـك 

 إىل العامل اخلارجي ليستفيد منه اإلنسان براحة دون ، وهو الثدياجلهاز العجيب
 . عليهأن حيتاج إىل إجراء أي عمليات

 إىل مـصانع عجيبـة أخـرى يف عـامل سبحانه وتعاىلويف مكان آخر يوجهنا املوىل 
َأَوْ {: عّز اسمهاحليوان وهي مصانع العسل يف بطون النحل، فيقول  ِلَـى رَب كَ   و  إ

 ِ ِ  الن حْل َ  ات خِذي  أَن ِ  مِن ُيُوتاً  الْجِبال َ  ب ِ  وَمِن جَر ا الش  َ   وَمِم  ْ     ُي  ثُم    *    يَعْرِشُون  الث مَراتِ   ُ     مِن
َاسْلُ  َ   ف ُلُالً  رَب كِ  سُبُل ُ  ذ ْ  يَخْرُج َلٌِف  شَرابٌ  بُطُونِها مِن ُ  مُخْت َلْوانُه ِ  أ ِلن اسِ  شِفاءٌ  فيه   يف إِن   ل

َ  لِقَوْمٍ  َآليَةً  ذلِكَ  رُون َتَفَك   .٢}ي
                                                 

 .٦٦سورة النحل، اآلية . ١
 .٦٩ ـ ٦٨سورة النحل، اآلية . ٢
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فهل من العدل واإلنصاف أن نكـرع ذلـك احلليـب الـسائغ، ونلحـس هـذا 
ودع أى اللذيذ، وال نلتفت إىل عجيب صنع اهللا فيه، وال نـشكر مـا العسل املصفّ 

اهللا فيه من الفوائد والعنارص الرضورية املهمـة حلاجـة اإلنـسان، وال نلتفـت إىل 
كيفية صنعه وإىل عظيم القدرة واحلكمة، وال نتوجـه إىل عظمـة اخلـالق وقـدرة 

 ؟اجلسيمةالصانع املبدع، وال نشكره وال نثني عليه عىل تلك النعم 
فـيام يتعّلـق بالعـامل ـ ومل أذكر منه إّال اليسري القليل ـ هذا كّله حال، وعىل كّل 

املرئي بام يف الساموات واألرض من البحـار املتالطمـة مـن النجـوم واملجـرات 
أحجامها، واملسافات التي تفصل الكوكبية، التي ال يمكن للعقل واملخّيلة إدراك 

 .ا وسريها من القوانني والنُُّظم العجيبة الدقيقة بينها، وبام يف دوراهنفيام
 أّن عاملنـا املرئـي صـلوات اهللا علـيهممع ذلك كّله ورد عن أهل بيـت العـصمة 

 تعـاىلامللكوتيـة، التـي مل تـشأ مـشيئة اهللا العلويـة يذوب ويتالشى أمـام العـوامل 
ة، وحكمته أن تكون يف جمـال إدراك حـواس اجلميـع، إّال ذوي النفـوس العاليـ

 عـىل مـا يف جـّل اسـمهوالقلوب الصافية، واألرواح الطاهرة، هؤالء ُيطلعهم اهللا 
تلك العوامل التي يتعذر علينا وعىل أكثر اخللق إدراك كنهها وحقيقتها، فضًال عن 

 .مداها وسعتها
فيها إشارة إىل بعـض التي  عليهم السالمومن الروايات الواردة عن أئمة اهلدى 

 أنه سئل عام يروون من الرؤية عليه السالمالصادق اإلمام  عن تلك العوامل ما روي
الشمس جزء من سـبعني جـزء مـن نـور >: عليه السالم ـ فقال تعاىلـ أي رؤية اهللا 
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الكريس، والكريس جزء من سبعني جزء من نور العـرش، والعـرش جـزء مـن 
، سبعني جزء من نور احلجاب، واحلجاب جزء من سبعني جزء مـن نـور الـسرت

  .١<وا أعينهم من نور الشمس ليس دوهنا سحابإن كانوا صادقني فليملؤف

وقد قيل يف مقام التعليق عن هذه الرواية أّن ذلك ملجـرد التـصوير والتمثيـل 
ذه العوامل، وعبارة السبعني تستعمل لغـًة للمبالغـة والكثـرة، وإّال فكـل عـاَمل هل

 .يذوب تصاغرًا أمام العامل األعىل
حلقـة يف كت إّن عامل الطبيعة املرئي نسبة إىل عـاَمل الكـريس ويف بعض الروايا

فالت وسيعة، وعامل الكريس نـسبة إىل عـامل العـرش كحلقـة يف فـالت وسـيعة 
 وفيها ذكر عوامل أخرى كثرية غري العوامل املذكورة يف هـذه الروايـة، ويف ،وهكذا

 .كقطرة يف بحر جلّيبعض الروايات يعّرب عن العامل األدنى نسبة إىل العامل األعىل 
: عليـه الـسالم بإسناده عن اإلمام الـصادق قّدس ّرسهوروى السيد عبد اهللا شّرب 

إّن هللا عّز وجّل اثني عرش ألف عامل، كّل عـامل مـنهم أكـرب مـن سـبع سـاموات >
 .٢<وسبع أرضني، ما يرى عاملٌ منهم أّن هللا عاملًا غريهم، وإين احلجة عليهم

 عن قول عليه السالمسألت اإلمام الباقر : جلعفي قالوروي عن جابر بن يزيد ا
َفَعَيينا{: عّز وجّل اهللا  ِ  أ ِالْخَلْق ِ  ب ل ْ   اْألَو  ْ   بَل َبٍْس    يف  هُم ْ   ل يا جابر، > :   قال٣} جَديدٍ   خَلْقٍ   مِن

 إذا أفنى هذا اخللق وهذا العـامل، وأسـكن أهـل اجلنـة عّز وجّل تأويل ذلك أّن اهللا 
                                                 

 .٣]١٢٤[ ح١٧٩: ١الفصول املهّمة يف أصول األئّمة للحّر العاميل . ١
 .٨٥، ح٤٣٦: ١مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار . ٢
 .١٥سورة ق، اآلية . ٣
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 عاملًا غري هذا العامل، وجّدد عاملًا من غـري عّز وجّل جّدد اهللا اجلنة وأهل النار النار، 
فحولة وال إنـاث يعبدونـه ويوّحدونـه، وخلـق هلـم أرضـًا غـري هـذه األرض 

 إنام خلق هـذا عّز وجـّل  وسامًء غري هذه السامء تظلهم، لعلك ترى أّن اهللا ،حتملهم
تبـارك واهللا لقـد خلـق اهللا العامل الواحد؟ وترى أّن اهللا مل خيلق برشًا غريكم؟ بـىل 

 أنـت يف آخـر تلـك العـوامل وأولئـك ، ألف ألـف عـامل، وألـف ألـف آدموتعاىل
 .١<اآلدميني

إّن هللا تعـاىل مـدينتني إحـدامها >: وروي عن احلسن املجتبى عليه السالم قال
باملرشق واألخرى باملغرب عليهام سور من حديد، وعىل كّل مدينة منهام سبعون 

 من ذهب، وفيهـا سـبعون ألـف ألـف لغـة، يـتكّلم كـلٌّ لغـًة ألف ألف مرصاع
بخالف لغة صاحبه، وأنا أعرف مجيع اللغات وما فيهام وما بيـنهام، ومـا علـيهام 

 .٢<حّجٌة غريي وغري احلسني أخي
إّن وراء عني شمسكم >: وروي أيضًا بإسناده عن أيب عبداهللا عليه السالم قال

، وإّن من وراء قمركم هذا أربعـني قمـرًا هذه أربعني عني شمس فيها خلق كثري
 .٣<احلديث... فيها خلق كثري ال يدرون أّن اهللا خلق آدم أو مل خيلقه 

                                                 
 عنهام مـصابيح األنـوار يف حـل مـشكالت األخبـار ٢ ح٢٧٧:  والتوحيد٥٤ ح ٦٥٢: اخلصال. ١

 .٨٥احلديث : اجلزء األول
:  عنه مـصابيح األنـوار يف حـل مـشكالت األخبـار اجلـزء األول١١ ح٥١٣:  الدرجاتبصائر. ٢

 .٨٥احلديث 
 بروايـة حممـد بـن احلـسن ٨٥احلـديث : مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار اجلزء األول. ٣

 .الصفار قدس رسه عن بصائر الدرجات



 التفكّر يف عظمة اهللا تعاىل: الفصل الثاين عشر

)١٤١( 

تدّلنا هذه الروايـات وغريهـا أّن هللا عـوامل ال يمكننـا عـّدها وحـرصها، وال 
تصّور سعتها، وما وصلنا من العلم عنها إّال القليل القليل، ونحـن نتمثـل قـول 

 :الشاعر
 يا أعجوبة الكـون فيك

 

ـــيال  ـــر كل   غـــدا الفك
 

  أنت حّريت ذوي اللب
 

ــــوال  ــــت العق   وبلبل
 

  كلام أقدم فكـري فيـك
 

ــــيال  ــــرَّ م ــــربًا ف   ش
 

  ناكصًا خيبط يف عـشواء
 

ــــسبيال  ــــدي ال   ال هي
 

صلوات  وروايات سفراء اهللا املنتجبني ،بعد هذه اجلولة يف آيات القرآن الكريم
 أن نتذكر عظمة املبـدع ،ذه النصوص الكثريةتطبيقًا هلا جيب علين ،اهللا عليهم أمجعني

يمّر عىل أنظارنـا وأسـامعنا وجوارحنـا، وأهنـا يشٍء يف كّل  احلكيم العليم القدير
لكثرية ال عّد هلا وال حرص، من الساموات وما فيها، واألرض وما عليها، وجيب 

نا عـن مبـدعها أن ال تذهلنا كثرهتا وانتشارها يف كـّل زمـان ومكـان، وال تـشغل
تبـارك اهللا أحـسن : ومصّورها، فيجب علينا أن ال نرى إنـسانًا إّال ونقـول مـثالً 

اخلالقني، وال نرى حيوانًا إّال ونقول مثل ذلك، أو نقول عنـد رؤيـة أي يشء يف 
هللا، أو أجّلت قدرتك يـا : هذا الوجود من ماء وهواء وحيوان ونبات وغري ذلك

هللا، وهكـذا، أهللا، أو جّل علمك يـا أ حكمتك يا هللا، أو جّلتأجّلت عظمتك يا 
، وشـاهدًا مـن شـواهد جـّل وعـالفإّن كل يشء يف هذا الوجود يعترب آية من آياته 

توحيده، فكّل ما نرى شيئًا نختار كلمة نقوهلا تذكرنا بعظمة اهللا وجاللـة قدرتـه 



 ملعارف القدسيةلقطات من ا

)١٤٢( 

 .وحكمته وسعة لطفه ورمحته
 ومكان، وعنـد كـّل عمـل، ويف كـّل  يف كّل آنعّز وجّل كام جيب أن نراقب اهللا 

 .سلوك، ويف مجيع حركاتنا وسكنانتا وحتى أنفاسنا
 بمنه وجوده ولطفـه لتطبيـق مـا تقـدم مـن مـضامني اآليـات تعـاىلوفقنا اهللا 

والروايات، للوصول إىل املراتب العالية يف الدنيا واآلخرة، بحق حمّمد وأهل بيته 
 . حسبنا ونعم الوكيل وهو،صلوات اهللا عليهم أمجعنيالطاهرين 



)١٤٣( 

 
 
 

  رواية خلق املشيئة وتوضيحها:  عشرلث الثاالفصل
 وعن الشيخ ، عن الشيخ الكليني عن عيل بن إبراهيم١روي باألسانيد املعتربة

الصدوق عن أبيه، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن 
هللا املشيئة بنفسها، ثم خلق األشـياء خلق ا«:  قالعليه السالمأذينة، عن أيب عبد اهللا 

 .»باملشيئة
 : كام ييلا وتوضيحها العلامء األعالم عدة احتامالت يف تفسريهاوقد ذكر هل 

ما عن بعض املحققني هو أن املراد باملشيئة يف هذه الروايـة هـي إرادة : األول
خبـار اهللا املتجددة، التي هي نفس أفعاله املتجـددة الكائنـة، كـام دلـت عليـه األ

 واجلـدير .الكثرية أن اإلرادة من صفات الفعل، وأهنا عبارة عـن نفـس اإلجيـاد
بالذكر أن املشيئة استعملت يف هذه الرواية بمعنى اإلرادة التكوينيـة املتقدمـة يف 

 لكــل حــادث بــاملعنى تعــاىل األول، فإرادتــه الفــصلبحــث اإلرادة واملــشيئة يف 
 .ده، وبمعنى املرادية ترجع إىل وجودهاإلضايف ـ أي الفعيل ـ ترجع إىل إجيا

ونحن إذا فعلنا شيئًا بقدرتنا واختيارنا، فأردنا أوالً ثم فعلناه بـسبب اإلرادة، 
رادة أخرى، وإال لتسلسل األمـر إىل مـا ال إفاإلرادة نشأت من أنفسنا بذاهتا ال ب

                                                 
 األنوار يف حل مـشكالت األخبـار عىل حد تعبري السيد عبداهللا شرب قدس ّرسه يف كتابه مصابيح. ١

  .أنقل الرواية ورشحها منه مع االختصار والترصف واإلضافة التوضيحية. ٧ ح٥٩: ١



 ملعارف القدسيةلقطات من ا

)١٤٤( 

شهوة يف هناية، وهو حمال، فاإلرادة مرادة لذاهتا والفعل مراد بـاإلرادة، وكـذا الـ
احليوان فهي مشتهاة لذاهتا، لذيذة بنفسها، وسائر األشياء مرغوبة بالشهوة، فعىل 
هذا املقال حال مشيئة اهللا املخلوقة، وهي نفس وجودات األشياء، فإن الوجـود 
خٌري، ومؤثٌر بذاته وجمعول بنفسه، واألشياء موجودة بالوجود، والوجود مـيشٌء 

 .دبالذات، واألشياء مشيئة بالوجو
 :نيما ذكره بعض األفاضل أن للمشيئة معني: الثاين

، وهـي سبحانهأحدمها متعلق بالشائي، وهي صفة كاملية قديمة هي نفس ذاته 
 بحيث خيتار ما هو اخلري والصالح، وهـذا املعنـى ال خيـص مـا سـبحانهكون ذاته 
 .نحن فيه

متعلــق باملـيشء، وهــو حــادث بحـدوث املخلوقــات، ال تتخلــف : والثـاين
 إياها بحـسب اختيـاره، وليـست هـي صـفة سبحانهملخلوقات عنه، وهو إجياده ا

 وعىل املخلوقات، بل هـي نـسبة بيـنهام حتـدث بحـدوث عز وجلزائدة عىل ذاته 
 عز وجـلإنه لـّام كانت هاهنا مظنة شبهة، وهي أنه إن كان اهللا : املخلوقات، فيقال

 فيلـزم أن يكـون قبـل ؟ة أخرىخلق األشياء باملشيئة، فبَِم خلق املشيئة؟ أبمشيئ
 . مشيئٌة، وهكذا إىل ما ال هناية، وهو تسلسل حمالتعاىلمشيئته 

 لدفع هذه الـشبهة أن األشـياء خملوقـة باملـشيئة، وأمـا عليه السالمفأفاد اإلمام 
املشيئة نفسها فال حيتاج خلقهـا إىل مـشيئة أخـرى، بـل هـي خملوقـة وموجـودة 

 الشائي وامليشء تتحّصل بوجود األشـياء، نظـري بنفسها، ألهنا نسبة وإضافة بني



 وتوضيحهارواية خلق املشيئة : الفصل الثالث عشر

)١٤٥( 

ذلك ما يقال إن األشياء إنام توجد بالوجود، أمـا الوجـود بنفـسه فـال يفتقـر إىل 
 .وجود آخر، بل إنام يوجد بنفسه

ما ذكره املحقق الداماد، وهو أن املراد باملـشيئة هنـا يف هـذه الروايـة : الثالث
عـز  عن مشيئة زائـدة عـىل ذاتـه سبحانهقدسه مشيئة العباد ألفعاهلم االختيارية، لت

، واملراد باألشياء أفاعيلهم املرتتب وجودها عىل تلك املشيئة، وهذه املـشيئة وجل
 .موجودة بنفسها، ال حتتاج إىل مشيئة أخرى إلجيادها

إضافة إىل إجابات واحتامالت أخرى مـذكورة يف املـصدر، ومـا ذكرتـه مـن 
 .االحتامالت كاٍف يف املقام

 



)١٤٦( 

 
 
 

   أسرار كلمة ال إله إال اهللا:  عشررابع الالفصل
مـا >: قال رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآلـه: ما روي عن أيب سعيد اخلدري قال

 .١<قلُت وال قال القائلون قبيل مثل ال إله إال اهللا
وإليك رشح هذا احلديث الرشيف من كتاب رشح توحيد الصدوق للقايض 

 : مع االختصار والتّرصفقدس رسهي سعيد حممد بن حممد مفيد القم
أي ما قلت أنا وال قالوا كلمة تامة اإلفادة للتوحيد مثل تلك الكلمة الرشيفة، 

 :ألهنا أتم يف تلك اإلفادة، وأدل يشء يف هذه الداللة لوجوه
 فإن النفي واالستثناء ،)ال وإّال (هنا رصحية احلرص الشتامهلا عىل أداته أ: األول

 . احلرص ـ كام يف املطّول وغريه ـ واتجمتمعني من أد
هنا كام تدل عىل توحيد املعبود احلق، كذلك تدل عىل هالك ما سـواه، أ: الثاين

وبطالن ما عداه، ألن كّل ما يطاع من دونه وُينظر إليه من أن له حوالً وقوة فهـو 
َيْتَ {: إله، كام قال تعاىل َأ ِ  أَر َ  مَن ُ  ات خَذ ِلهَه ُ  إ  .كلمة كل إله سواه وقد نفت ال،٢}هَواه

هنا تدل عىل أن كل عبادة صدرت مـن أي عابـد فهـو باحلقيقـة هللا، أ: الثالث
ومرجعه إىل اهللا، وذلك ألن كّل ما يتوهم من يشء من خري فهـو مـن اهللا، وإليـه 

                                                 
 .١ثواب املوحدين والعارفني، ح: ١التوحيد للشيخ الصدوق قدس رسه، باب . ١
 .٤٣سورة الفرقان، اآلية . ٢



 أسرار كلمة ال إله إال اهللا: الفصل الرابع عشر

)١٤٧( 

ُ {: ترجع عواقب الثناء، قال تعـاىل ُ  لَه ماواتِ  مُْ  َاْألَرْضِ  الس  ِلَـى و ِ  وَإ  تُرْجَـعُ  اهللا 
 ُ ِ {:  وقال تعاىل،١}ورُ اْألُم َيْه ِل ُ  وَإ ُ  يُرْجَع ُ  اْألَمْر  .٢} ُ ه

إذ ال حرف فيها ) اهللا(هنا بحسب الرتكيب حروفها مأخوذة من لفظ أ: الرابع
ال إلـه إّال (إّال وهو من تلك اللفظة املباركة، ويف ذلك إشارة إىل أن مدلول كلمة 

ات املـستجمع جلميـع هو تفـصيل معنـى هـذه اللفظـة، ألن اهللا اسـم للـذ) اهللا
الصفات الكاملية، املنعوت بنعوت الربوبية، املقـدس عـن الـرشيك يف الوجـود 
والكامل، ويف الصفات واألفعال، وأن كل وجود وكل كامل وجود فإنام هو مـن 

دلت بإمجاهلـا عـىل تفـرده تعـاىل بـالوجود ) ال إله إّال اهللا(شعاع وجوده، فكلمة 
 .مستحق للوجود ولكامالت الوجود بذاتهاحلقيقي، وأن كل ما سواه غري 

سامئه األخر، إذ هذه اللفظة هـي أدون ) اهللا(هنا مشتملة عىل لفظة أ: اخلامس
 .االسم اجلامع جلميع األسامء فكأن ذكره هو ذكر مجيع األسامء

 وعـدد أبـواب اجلنـة ،ن حروفها املكتوبة واملتلفظ هبا مخسة عـرشأ: السادس
ار بأن املتلّفظ هبا عن صدق اعتقاد يـدخل يف مجلـة والنار كذلك، ويف ذلك إشع

فتح له أبواب اجلنان، وُتغلق عنه أبواب النريان، وأيـضًا إشـارة إىل تُ املوحدين و
 .أن جهنم عبارة عام سوى اهللا، وأن اجلنة هي النظر إىل اهللا

أن نفي األغيار يف هذه الكلمة متقـدم عـىل إثبـات الواحـد القهـار، : السابع
  ،ىل أن السالك إىل اهللا ما مل ينـف غـريه، ومـا مل حيكـم هبـالك مـا سـواهوإشارة إ

                                                 
 .٥سورة احلديد، اآلية . ١
 .١٢٣سورة هود، اآلية . ٢
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)١٤٨( 

 .مل يصل إىل قرب اهللا وجواره
واحلرف اآلِخـر ) الالم(ن احلرف األول من هذه الكلمة املباركة هو أ: الثامن

ُ {: ، وهي من األسـامء املقدسـة، قـال تعـاىل)له(، واملركب منهام )اهلاء(هو   لَـه
 ُ ُ  أَال{: اىل وقال تع١}الْمُْ  ُ  الْخَلْقُ  لَه َاْألَمْر  وآيات أخـرى كثـرية تتـصدرها ،٢}و
 ).له(كملة 

ن هلذا الرتكيب بحسب الوضع اإلهلي فوائد عظيمة بحسب التـأثري أ: التاسع
 مـن تـصفية البـاطن وتنـوير القلـب، وتكميـل النفـوس ،وترتب اآلثار الغريبة

دسـة، ومـشاهدة األنـوار وحصول التقرب إىل امللكـوت األعـىل واملالئكـة املق
  .واللحوق إىل األبرار، والتخّلص من الصفات الذميمة، كام يعرفه أهل الذكر

  

                                                 
 .٦ة الزمر، اآلية سور. ١
 .٥٤سورة األعراف، اآلية . ٢



)١٤٩( 

 
 
 

   عليه السالم املؤمنني ريمن كالم ألم:  عشرامس اخلالفصل
   ١يف التوحيد

عليـه هل رأيت ربك يـا أمـري املـؤمنني؟ فقـال : وقد سأله ذعلب اليامين فقال
تـراه [ال تدركـه : عليه الـسالم فقال وكيف تراه؟:  فقالأفأعبد ما ال أرى؟: السالم
 مـن قريـب. اإليـامن القلوب بحقائق تدركه  ولكن،العيون بمشاهدة العيان] خ

 صانع ة،هبمّ  ال مريد بروية، ال متكلم غري مباين، منها بعيد مالمس، غري األشياء
يوصف  ال بصري باجلفاء، يوصف ال كبري باخلفاء، يوصف لطيف ال بجارحة، ال

 مـن وجتـب القلـوب لعظمتـه، الوجـوه تعنو بالرقة، يوصف ال رحيم باحلاسة،
 .خمافته

استفهام عىل سبيل اإلنكار لعبادة ما ال < ؟أفأعبد ما ال أرى>: عليه السالمقوله 
  .ُيدَرك، وفيه إزراء عىل السائل

كـام ه أي ال تـرا» العيون بمشاهدة العيان] تراه خ[ال تدركه «: عليه السالم هلوق
ِكُـهُ { العني سائر األشياء، الستحالة رؤيته بـالعيون كـام قـال تعـاىل ترى ال تُدْر

                                                 
 أما الرشح فقد اخرتته من بني رشوح هنج البالغة كـرشح ٣٥٥: ١هنج البالغة رشح حممد عبده . ١

  .ابن ميثم البحراين والسيد حممد الشريازي وغريمها مع االختصار والترصف
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)١٥٠( 

َبْصار َبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ اْأل  عـن الرؤيـة بحاّسـة البـرص، تعـاىل وهذا تنزيه هللا .١}اْأل
ورشح لكيفية الرؤية املمكنة، وملّا كان تعاىل منزهًا عن اجلـسمية ولواحقهـا مـن 

 البرص إليه، وإدراكه به، وإنـام ُيـرى ويـدرك بحـسب مـا يمكـن اجلهة، وتوجيه
 عن الرؤية البرصية بجارحـة العـني، وأثبـت لـه عليه السالملبصرية العقل، نزهه 

  .الرؤية القلبية، كام يأيت يف كالمه

فـإذا آمـن اإلنـسان » ولكن تدركه القلوب بحقائق اإليـامن«: عليه السالمقوله 
، والتـي تعـاىلقيًا، فإن هذا اإليامن يوجب املعرفة الكاملـة هللا  إيامنًا حقيسبحانهباهللا 

 بحقـائق عليـه الـسالم بإدراك القلوب بحقائق اإليـامن، وأراد عليه السالمعّرب عنها 
 ووحدانيتـه وسـائر صـفاته عـّز وجـّل اإليامن أركانه، وهي التصديق بوجـود اهللا 

درك بالقلوب، أوهلا كونه تواعتبارات أسامئه احلسنى، وعّد من مجلتها اعتبارات 
 . من األشياء كام سيأيتاً قريب

 قريب من األشياء تعاىلفإنه » قريب من األشياء غري مالمس«: عليه السالمقوله 
ملـا كـان املفهـوم مـن القـرب املطلـق املالمـسة بإحاطة علمه وقدرته عليهـا، و

 عـن املالمـسة، تعاىل قربه عليه السالم نّزه ،وااللتصاق، ومها من عوارض اجلسمية
ليس قربه مثل قرب األجسام بعـضها بـبعض ممـا غري مالمس، بمعنى أنه : فقال

يوجب املالمسة عند االلتصاق، ألن املالمسة وكذا املباينـة اآلتيـة مـن خـواص 
 عـن القرب فأخرجت هذه القرينة ذلك اللفظ وهو . مربأة منهاتعاىلاملواد، وذاته 

                                                 
  .١٠٣سورة األنعام، اآلية . ١



 من كالم ألمري املؤمنني عليه السالم يف التوحيد : اخلامس عشرالفصل 

)١٥١( 

 .ها بعلمه املحيط وقدرته التامةمنألشياء وقربه حقيقته إىل جمازه، وهو اتصاله با
وهـو ثـاين االعتبـارات التـي ُتـدرك » بعيد منها غري مباين«: عليه الـسالمقوله 

بعيد من األشياء بعدًا بمعنى عدم املجانـسة واملـشاهدة، ال البعـد أي بالقلوب، 
د النـار عـن املتباينني، كبعـالزماين واملكاين، وبعده عنها ليس من قبيل البعد بني 

 نزهـه عليـه ،املاء، وملا كان البعد يستلزم املباينة، وهي أيضًا من لواحق اجلـسمية
 .<غري مباين>السالم عنها بقوله 

وهـو ثالـث االعتبـارات التـي ُتـدرك » مـتكّلم ال برويـة«: عليـه الـسالمقوله 
 وإنـام ،أي أن تكّلمه ال يصدر عن روية وفكر، كام هو حـال اإلنـسانبالقلوب، 

الكالم ابتداء من دون روّية وفكر، وكالمه يعود إىل علمه بـصور األوامـر خيلق 
عليـه والنواهي وسائر أنواع الكالم، وملا كان الكالم من لواحـق اجلـسمية نزهـه 

 . عن كالم اخللق لكونه تابعًا لألفكار والرتوّي السالم
درك بـالقلوب، وهو رابع االعتبارات التي تُ » مريد ال هبّمة«: عليه الـسالمقوله 

 ال هيتم نفسًا ثم يريد، كام هو حال اإلنسان هتتم نفسه أوالً بـيشء ثـم تعاىلأي أنه 
، وهو تنزيه إلرادته عن مثلية أرادتنـا يف سـبق العـزم سبحانهتريده، إذ ال نفس له 

 .واهلمة هلا
وهو خـامس االعتبـارات التـي ُتـدرك » صانع ال بجارحة«: عليه الـسالمقوله 

 صانع لألشياء بغري جارحة كاليد والرجل ونحومها، وإنـام تعاىلأي أنه بالقلوب، 
 عـن صـنع عـّز وجـّل  فعله، وهو تنزيـه لـصنعه إذا أراد شيئًا كان، فإن إرادته عني
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)١٥٢( 

 . لكونه باجلارحة التي هي من لواحق اجلسمية،املخلوقني
وهو سـادس االعتبـارات التـي » لطيف ال يوصف باخلفاء«: عليه السالمقوله 

لطفه بمعنى نفوذ قدرته وعلمـه يف كـل يشء ال بمعنـى عـدم فُتدرك بالقلوب، 
 فـإن .اهلـواء لطيـف: رؤيته، بخالف اللطيف مـن األشـياء إذا مل تـر، كـام يقـال

اللطيف يطلق ويراد به رقيق القوام، ويراد به صغري احلجم، وعـديم اللـون مـن 
ذي هـو مـن لواحـق األجسام، واملحكم من الصنعة، وكلها تـستلزم اخلفـاء الـ

 . منزه عن إطالق اللطيف بأحد هذه املعاينتعاىل وهو ،اجلسمية واإلمكان
وهو سابع االعتبارات التي ُتدرك » كبري ال يوصف باجلفاء«: عليه الـسالمقوله 

 عظيم ال يوصف باخلشونة وعدم املباالة، كاإلنسان الـذي تعاىلأي أنه بالقلوب، 
 .فو الناس ومل هيتم هبمه جيكلام علت منزلته بني الناس فإن

وهـو ثـامن االعتبـارات التـي » بصري ال يوصـف باحلاّسـة«: عليه السالمقوله 
 عامل ومدرك لألشياء ال بحاسة البرص وهـي العـني، تعاىلأي إنه ُتدرك بالقلوب، 

 ال جارحـة لـه، جلاللـة ذاتـه املتعاليـة وتنزهيهـا عـن قبـول اإلدراك سـبحانهفإنه 
 .البرصي
وهو تاسع االعتبارات التي تدرك » رحيم ال يوصف بالرّقة«:  السالمعليهقوله 

أي إن رمحته بالناس ال توصف برقة القلب، كام هو حال اإلنـسان إذا بالقلوب، 
 وال تبـدل يف ،سـبحانهرحم شخصًا فإن قلبه يـرق عليـه فريمحـه، إذ ال قلـب لـه 

ة رقـة الطبـع حاالته، وهـو تنزيـه لرمحتـه سـبحانه عـن رمحـة أحـدنا املـستلزم



 من كالم ألمري املؤمنني عليه السالم يف التوحيد : اخلامس عشرالفصل 

)١٥٣( 

 .واالنفعال النفساين
وهو عارش االعتبـارات التـي ُتـدرك » تعنو الوجوه لعظمته«: عليه السالمقوله 

ل وختضع النفوس مهام رشفت لعظمته، إذ هو اإلله املطلق لكل أي تذبالقلوب، 
موجود وكـل ممكـن، فهـو العظـيم املطلـق، الـذي تفـّرد باسـتحقاق ذّل الكـل 

 .وخضوعهم له
أي تـضطرب وختفـق القلـوب » وجتب القلوب من خمافتـه«: ه السالمعليقوله 

 عقابه، مـن وجـب بمعنـى خوفًا منه سبحانه، أن تكون مقّرصة يف األعامل فتنال
 لكل موجود وكل ممكن، فهو العظيم املطلق ق إذ هو اإلله املطل،خفق واضطرب

ا الذي تفّرد باستحقاق ذّل الكل وخضوعهم له، ووجيـب القلـوب واضـطراهب
 .من هيبته عند مالحظة كّل منها ما يمكن له من تلك العظمة

 



)١٥٤( 

 
 
 

  ١اليقني: س عشرسادالفصل ال
كام يقول العلامء، هـو أرشف الفـضائل اخلُُلقيـة، وأفـضل الكـامالت : اليقني

النفسية، وأعىل مراتب املجاهدين، وهومن أهم مقّومات حقيقة العبودية، وهذه 
 الذين صربوا يف جماهدة أنفـسهم وتربيتهـا، وال يـصل املرتبة السامية ال يناهلا إال

إليها اإلنـسان إال بعـد طـي مراحـل عديـدة مـن الـصفات احلميـدة، ومكـارم 
األخالق، واإليامن، والزهد، والورع، وهو متام العبادة، وأفضل العبـادة وأعـىل 

 .درجاهتا، وباليقني ينال العبد السعادة احلقيقية يف الدنيا واآلخرة
 .ك نستفيده من اآليات والرويات التي سيأيت ذكرهاوكل ذل

بعد هذه املقدمة البد من بيان ما ذكـره العلـامء مـن معنـى اليقـني وحقيقتـه 
 .وعالماته ودرجاته

هو أعىل درجـات العلـم، فـإن اإلنـسان يتـدّرج يف حتـصيل العلـم : فاليقني
 :بمراتب

 اجلاهل باملعنى الواقعي، هواملّتصف هبا مرتبة اجلهل املركب، و: املرتبة األوىل
 . العلموجاهل بكونه جاهالً، بل يعتقد أنه عامل، وهي أدنى مرتبة من مراتب حتصيل

                                                 
 فام فـوق، وغـريه مـع ١١٨: ١ كتب األخالق كجامع السعادات هذا املوضوع ملخص من أهم.  ١

 .اختصار وتّرصف وإضافة
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هو اجلاهل باملعنى الواقعي،  املتصف هبا مرتبة اجلهل البسيط، و: املرتبة الثانية
وعامل بكونه جاهًال، وهي مرتبة فوق اجلهل املركب، وعّربوا عنهـا بأهنـا نـصف 

 .وهو العلم بأنه جاهلالعلم، 
مرتبة الشك والرتدد، واحتامل مطابقة الواقع، وهـي أعـىل مـن : املرتبة الثالثة

وهـذه املراتـب . مرتبة اجلهل البسيط، وأدنى من مرتبة العلم التـي تـأيت بعـدها
 .الثالث تعترب ضد اليقني

نسان وهي مرتبة العلم والقطع املخالف للواقع، مع اعتقاد اإل: املرتبة الرابعة
أن علمه وقطعه مطابٌق للواقع، وهذه املرتبة تعتـرب إمـا ضـد اليقـني، وإمـا أول 

 .مرتبة اليقني
واليقني وهي أعىل املراتب العلمية، وهي مرتبة العلم والقطع : املرتبة اخلامسة

مع مطابقة الواقع، فالعلم واالعتقاد الذي ال يطابق الواقع ليس يقينًا ـ كام قـالوا 
ل درجات اليقني، ولكن األصح هو ضد اليقـني، وهـو مـن اجلهـل  أو هو أو،ـ

 .املركب
هذه املرتبة اخلامسة هو اعتقاد ثابت جازم، مطابق للواقع، يف هذا وإن اليقني 

غري زائل بشبهة مهام قويت، أما العلم املطابق للواقع الذي يزول بالشبهات فهـو 
ازم املطابق للواقع الذي ال ليس من مراتب اليقني، فاليقني هو العلم الراسخ اجل

لة  .تزلزله الشبهات، وال تزيله املعتقدات الفاسدة، واألباطيل املضلِّ
واجلدير بالذكر أن اليقني املوصوف هبذه األوصاف العالية واملقامات السامية 

 .إنام هو اليقني املنعكس عىل العمل، كام سيأيت بيانه يف آخر بحث اليقني
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صول الدين، مـن التوحيـد والعـدل والنبـوة واإلمامـة إما يتعلق بأ: واليقني
 واليقني فيهـا . وأمهها املباحث اإلهلية،واملعاد، واملسائل االعتقادية املتفرعة عنها

يعترب أصل اإليامن وركنه، وغـريه مـن مراتـب ومتعّلقـات اليقـني يعتـرب فرعـه 
ــادا. وغــصنه ــة، كأحكــام العب ــرشعية الفرعي ــق باألحكــام ال ــا أن يتعل ت وإم

 . ومسائلهااألخرى، وهو دون مرتبة اليقني بأصول العقائدواملعامالت واألحكام 
االسـتعداد : وقد بينت الروايات الرشيفة أن لليقني عالمات وثمرات، منهـا

الـشوق إىل اجلنـة، : اخلوف من سوء العاقبة، ومنهـا: للموت واحلذر منه، ومنها
احلزم يف األمـور، :  النفس، ومنهاحماسبة: السعي للنجاة من النار، ومنها: ومنها
: الزهد يف الدنيا، ومنهـا: قرص األمل، ومنها اإلخالص يف العمل، ومنها: ومنها

االهـتامم يف حتـصيل مكـارم األخـالق : التقوى والورع وزيادة اإليـامن، ومنهـا
الرضـا : التوكل عىل اهللا، ومنهـا: وحماسن الصفات لنيل مرضاة اهللا تعاىل، ومنها

 .بقضاء اهللا
أمـا عالمـة املـوقن ... >:  حديث قال فيـهصىل اهللا عليه وآلهفقد روي عن النبي 

فآمن به، وأيقن بأن املـوت حـق فحـذره، ] بأّن اهللا حق خ[أيقن باهللا حقًا : فستة
وأيقن بأن البعث حق فخاف الفضيحة، وأيقن بـأن اجلنـة حـق فاشـتاق إليهـا، 

، وأيقن بأن احلساب حـق فحاسـب وأيقن بأن النار حق فظهر سعيه للنجاة منها
 .١<نفسه

                                                 
 . مواعظ النبي صّىل اهللا عليه وآله وحكمه٢٠: حتف العقول. ١
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 .١<ًا عىل نفسهناملوقن أشّد حز>: عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 
 .٢<الشوق شيمة املوقنني>:  أيضاً عليه السالموروي عنه 
يستدل عـىل اليقـني بقـرص األمـل، وإخـالص >:  أيضاً عليه السالموروي عنه 

 .٣<العمل، والزهد يف الدنيا
من أيقن أنه يفارق األحباب، ويسكن الـرتاب، >:  أيضاً يه السالمعلوروي عنه 

ويواجه احلساب، ويستغني عّام خّلف، ويفتقر إىل ما قـّدم ـ أي إىل مـا رصفـه يف 
 .٤<سبيل اهللا من اخلريات ـ، كان حّريًا بقرص األمل، وطول العمل

 .٥<التقوى ثمرة الدين وأمارة اليقني>:  أيضاً عليه السالموروي عنه 
، أي اجلـدال ٦<من صـّح يقينـه زهـد يف املـراء>:  أيضاً عليه السالموروي عنه 
 .إلظهار النفس

ال عمـل إّال بيقـني، وال يقـني إّال >: عليـه الـسالموروي عن اإلمـام الـصادق 
 .٧<باخلشوع

ـا الْجِـدارُ فَـ نَ {: عزوجليف قوله >: عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني  َأَم  و
                                                 

  .٧٤٤ ح٦٢: غرر احلكم. ١
  .١٢٩٣ ح٨٢: غرر احلكم. ٢
  .٧٥٠ ح٦٢: غرر احلكم. ٣
  .٣١ احلرص وطول األمل ح١٢٨ باب ١٦٧: ٧٠ عنه بحار األنوار ١٦٣: كنز الكراجكي. ٤
  .٥٩٠٢ ح٢٧١: غرر احلكم. ٥
  .٦٠٤٩ ح٢٧٥: غررا احلكم. ٦
  .٢٢٣: حتف العقول. ٧
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 َ َنٌْز لَهُمالِغُالمَيْنِ ي أما إنه ما كان ذهبـًا وال : ، فقال١}تيمَيْنِ ِيف الْمَدينَةِ وَ نَ تَحْتَهُ ك
أنا اهللا ال إله إال أنا، من أيقن باملوت مل يضحك ِسنّه، : فضة، إنام كان أربع كلامت

 .٢<ومن أيقن باحلساب مل يفرح قلبه، ومن أيقن بالَقَدر مل خيَش إّال اهللا
 .٣<من يستيقْن يعمْل جاهداً >:  أيضاً سالمعليه الوروي عنه 

:  فقـالصىل اهللا عليـه وآلـه إىل النبي عليه السالموروي يف حديث أنه جاء جربئيل 
 أرسلني إليك هبدّية مل يعطها أحدًا قبلـك، قـال تبارك وتعاىليا رسول اهللا، إن اهللا >

إىل أن ... ه وما هي؟ قـال الـصرب وأحـسن منـ: قلت: صىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا 
املوقن يعمل هللا كأنه يراه، فإن مل يكن يرى اهللا : فام تفسري اليقني؟ قال: قلت: قال

فإن اهللا يراه، وأن يعَلم يقينًا أّن ما أصابه مل يكن ليخطيه، وأّن مـا أخطـأه مل يكـن 
 .٤<احلديث... ليصيبه، 

التوكـل >: ال حينام ُسِئل عن اليقني أنـه قـعليه السالموروي عن اإلمام الرضا 
 .٥<احلديث... عىل اهللا، والتسليم هللا، والرضا بقضاء اهللا، والتفويض إىل اهللا

 .٦<اليقني يثمر الزهد>:  أيضاً عليه السالموروي عنه 

                                                 
  .٨٢سورة الكهف، اآلية . ١

  .٥٢ اليقني والصرب عىل الشدائد ح ٩٢ باب ١٨٢: ٦٧ عنه بحار األنوار ١٢: مشكاة األنوار. ٢
  .٣٠٣٩ ح١٥٩: غرر احلكم. ٣
  .٤ مواعظ اهللا تعاىل ح ٢ باب ٢١ ـ ٢٠: ٧٤ عنه بحار األنوار ٢٦٠: معاين األخبار. ٤
 .٥باب فضل اإليامن واليقني ح  ٥٢: ٢الكايف . ٥
  .٧٣٥ ح٦٢: غرر احلكم. ٦
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 .١<الزهد أساس اليقني>:  أيضاً عليه السالموروي عنه 
 .٢<الصرب ثمرة اليقني>:  أيضاً عليه السالموروي عنه 
 .٣<الصرب أول لوازم اإليقان>:  أيضاً عليه السالموروي عنه 
 .٤<إخالص العمل من قوة اليقني وصالح النية>:  أيضاً عليه السالموروي عنه 

 .٥<غاية اليقني اإلخالص>:  أيضاً عليه السالموروي عنه 
: عليـه الـسالموأما وصف املوقنني يف الروايات فمنها ما روي عن أمرياملؤمنني 

هللا إليه عبدًا أعانه اهللا عىل نفسه، فاستشعر احلزن وجتلبب إنَّ ِمْن أحّب عباد ا... >
أي جعل احلزن له شعارًا، وهو اللباس املالصق للبدن، وجعل اخلوف < اخلوف

قد أبرص ... َفَزَهر مصباح اهلدى يف قلبه >له جلبابًا، وهو ما يكون فوق املالبس، 
د الغـامر، وهـو مفـر: الغمـر< طريقه، وسلك سبيله، وعرف مناره، وقطع غامره

واستمـسك >معظم البحر، كناية عن أنه عرب بحار املهالك إىل سواحل النجـاة، 
من الُعـرى بأوثقهـا، ومـن احلبـال بأمتنهـا، فهـو مـن اليقـني عـىل مثـل ضـوء 

                                                 
 .٦٠٤٨ ح٢٧٥: غرر احلكم. ١
 .٦٢١٦ ح٢٨٠: غرر احلكم. ٢
 .٦٢٢٨ ح٢٨١: غرر احلكم. ٣
 .٦٨٥ ح٦١: غرر احلكم. ٤
 .٣٩٠٧ ح١٩٨: غرر احلكم. ٥
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 .١<الشمس
 أيضًا أنه قال يف حديث مع كميـل بـن زيـاد يف وصـف عليه السالموروي عنه 

دًا، واألعظمون عند اهللا قـدرًا، حيفـظ اهللا هبـم لئك واهللا األقّلون عدوأ>: املتقني
ُحَجَجه وبّيناته، حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها يف قلوب أشـباههم، هجـم 
هبم العلُم عىل حقيقة البصرية، وبـارشوا روح اليقـني، واسـتالنوا مـا اسـتوعره 

هـا املرتفون، وأنُِسوا بام استوحش منه اجلاهلون، وصحبوا الـدنيا بأبـداٍن أرواُح 
معلقٌة باملحل األعىل، أولئك خلفاء اهللا يف أرضه، والدعاة إىل دينه، آه آه شوقًا إىل 

 .٢<رؤيتهم
 وغـريه أن قـّدس ّرسهوقد ذكر العلامء كام يف جامع السعادات للـشيخ النراقـي 

 :للموقن عالمات
، وال يكون اتكالـه يف مقاصـده سبحانهأن ال يلتفت يف أموره إىل غري اهللا : منها

ّال عليه، وال ثقته يف مطالبه إّال به، فيتّربى عن كل حول وقـوة سـوى حـول اهللا إ
 .وقوته

أنه يرى األشياء كلها هي من مسبب األسـباب، وال يلتفـت : والّرس يف ذلك
مـن ضـعف >: عليه السالمإىل الوسائط واألسباب، فقد روي عن اإلمام الصادق 

 .٣<...يقينه تعّلق باألسباب 
                                                 

  .٨٧هنج البالغة خطبة  .١
  .١٤٧هنج البالغة حكمة . ٢
 .١٢٠: ١جامع السعادات . ٣
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، خاشعًا منه، قائًام بوظائف سبحانهن يف مجيع أحواله خاضعًا هللا  أن يكو:ومنها
خدمته يف الرس والعالنية، مواضبًا عىل امتثال الفرائض والسنن، متوجهـًا بكلـه 

 .إىل اهللا، متذلًال بني يديه، ُمعرضًا عن مجيع ما عداه، مفّرغًا قلبه عّام سواه
 تعـاىله وقدرتـه، وأن اهللا والرس يف ذلك أن صاحب اليقني عارف باهللا وعظمت

مشاهد ألعامله، مطّلع عىل خفايا ضمريه، وهـواجس خـاطره، فيكـون دائـًام يف 
مقام الشهود لديه، واحلضور بني يديه، فال ينفك عن احلياء واخلجل واالشتغال 
بوظائف األدب واخلدمة، ويكون سـعُيه يف ختليـة باطنـه عـن الرذائـل وحتليتـه 

 .اهره ألبناء نوعهبالفضائل أشد من تزيني ظ
 .أن يكون مستجاب الدعوة، بل له الكرامات، وخرق العادات: ومنها

أن النفس كلام ازدادت يقينًا ازدادت جتّردًا، فتحصل هلا ملكة : والرس يف ذلك
اليقـني  >عليـه الـسالمفقد روي عن اإلمام الصادق . التّرصف يف موارد الكائنات

 .١<الشأن ـ، ومقام عجيبيوصل العبد إىل حال سني ـ أي رفيع 
مـن ِعَظـِم شـأن >:  بقولـهصىل اهللا عليـه وآلـهوكذلك روي أنه أخرب رسول اهللا 

ولـو زاد يقينـه :  كان يميش عىل املـاء، وقـالعليه السالماليقني أن عيسى بن مريم 
 .٢<ملشى يف اهلواء

لـه  ألعامتعـاىلأّن من لديـه يقـني بمـشاهدة اهللا : واخلالصة ـ كام ذكر العلامء ـ
الباطنة والظاهرة، ويقني باجلزاء واحلساب، يكون أبدًا يف مقـام امتثـال أوامـره، 

                                                 
 .١٢٣: ١جامع السعادات . ١
 .١٢٣: ١جامع السعادات . ٢
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 . واجتناب نواهيه
وأّن من لديه يقني بام فعل اهللا يف حقه مـن رضوب الـنعم واإلحـسان يكـون 

 .دائًام يف مقام اخلجل منه والشكر إلنعامه
خـرة مـن البهجـة  للمـؤمنني يف اآلعزوجـلوأّن من لديه يقني بـام يعطيـه اهللا 

والرسور، وما أعده لعباده املخلصني مما ال عني رأت وال أذن سمعت وال َخَطـر 
 .عىل قلب برش، يكون دائًام يف مقام الطمع والرجاء

وأّن من لديه يقني باستناد مجيع األمور إليه سـبحانه، وأّن كـل مـا يـصدر يف 
 الراجعـة إىل نظـام اخلـري، العامل إنام يكون باحلكمة واملصلحة، والعنايـة األزليـة

يكون أبدًا يف مقام الصرب والتسليم والرضا بالقضاء، من دون عـروض تغـّري يف 
 . حاله

وأّن من لديه يقني بكون املوت داهية من الدواهي العظمى، ومـا بعـده أشـد 
 .وأدهى، يكون أبدًا حمزونًا مهموماً 

ها، كام روي عن اإلمـام وأّن من لديه يقني بخساسة الدنيا وفنائها ال يركن إلي
: تعـاىل يف العبارات التي كانت مكتوبـة حتـت الكنـز يف قولـه عليه الـسالمالصادق 

} َ ُ  وَ َن َنْزٌ  تَحْتَه وعجبت ملن أيقـن بالـدنيا >:  أن إحدى الفقرات كانت١}لَهُمَا ك
 .٢<وتقّلبها بأهلها كيف يركن إليها

هرة يكـون دائـًام يف مقـام وأن من لديه يقني بعظمـة اهللا البـاهرة وقوتـه القـا
                                                 

 .٨٢سورة الكهف، اآلية .  ١

 .١٢٢: ١جامع السعادات .  ٢
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:  يف دعاء الـصباحعليه الـسالماخلوف واهليبة والدهشة، كام روي عن أمرياملؤمنني 
وروي أن . <من ذا يعرف قدَرك فال خيافك، ومن ذا يعلم مـا أنـت فـال هيابـك>

 وخشيته منه بحيث تعاىل كان من شدة خضوعه وخشوعه هللا صىل اهللا عليه وآلهالنبي 
 .١، أي يغمى وُيغشى عليه<ىل األرض يظّن أنه يسقط عليهاإذا كان يميش ع

وأن من لديه يقني بكامالت اهللا غري املتناهية يكون دائًام يف مقام الشوق والَوَله 
 .سبحانهواحلّب له 

إن حكايـات أصـحاب اليقـني مـن : قـدس رسهوأخريًا يقول الشيخ النراقـي 
اخلوف والشوق، وما يعـرتهيم مـن األنبياء واملرسلني، واألوصياء واألولياء، يف 

االضطراب والتلّون يف الصالة، وما يأخذهم من الَوَله واالسـتغراق واالبتهـاج 
 عليـه الـسالم، وحكايات تكرر الغشيان ملوالنا أمرياملؤمنني سبحانهواالنبساط باهللا 

يف أوقات اخللوات واملناجاة، وغفلته عن نفسه يف صلواته، مشهورة، ويف كتـب 
 .خ والسري مسطورةالتواري

 تعاىلوكيف ُيتصّور لصاحب اليقني الواقعي باهللا وعظمته وجالله، وباطالعه 
وال حيـصل لـه االنفعـال واخلـشية ! عىل دقائق أحواله أن يعـصيه يف حـضوره؟

والدهشة، وحضور القلب، والتوجه التام إليه عند القيام لديه، واملثول بني يديه، 
ه أدنى شوكة جمازية من امللوك واألمراء مع رذالتـه مع أّنا نرى احلارض عند من ل

وخساسته حيصل له من االنفعال والدهشة والتوجه إليه بحيث يغفل عن نفـسه 

                                                 
 .١٢٢: ١جامع السعادات .  ١
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 .وذاته
 ال يعمـل سـبحانهوعىل كل حال جيب أن يكون عند اإلنسان يقني تام بـأن اهللا 

ق من فـوق  هو الرزاعزوجـلبعبده املؤمن إّال خريه ومصلحته، ويقني تام بأن اهللا 
عرشه وهو الرزاق ذو القوة املتني، وهو املوصل أرزاق العباد إليهم، لـيس فقـط 
اإلنسان بل حتى احليوانات، يأتيها رزقها رغدًا مـن عنـد اهللا الـرؤوف الـرحيم 

 .، وتوكل عليه يف ذلك بل يف مجيع األمورسبحانه وتعاىل
اقُ ذُو {: تعاىلقال اهللا  ز  َ هُوَ الر   .١} الْقُو ةِ الْمَتينإِن  اهللا 

زْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِر{: تعاىلوقال اهللا  َبْسُطُ الر   . ٢}إِن  رَب َك ي
 أنـه قـال يف صـىل اهللا عليـه وآلـه عن النبي عليه السالموقد روي عن اإلمام الباقر 

أال وإن الروح األمني نفث يف روعي أنه لـن متـوت نفـٌس >: خطبة حجة الوداع
ل رزقها، فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب، وال حيمل أحـدكم اسـتبطاء حتى تستكم

ه، فإنه ال يدرك ما عند اهللا إّال بطاعته  . ٣<يشء من الرزق أن يطلبه بغري ِحلِّ
يا أباذر، لو أن ابـن آدم فـّر >:  أيضًا أنه قال أليب ذرصىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

 .٤<كام يدركه املوتمن رزقه كام يفّر من املوت ألدركه رزقه 
 مـن طلبـاً  أشدّ  العبد يطلب الرزق>:  أيضًا أنه قالصىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

                                                 
  .٥٨سورة الذاريات، اآلية . ١
  .٣٠سورة اإلرساء، اآلية . ٢
 .٢ باب الطاعة والتقوى ح ٧٤: ٢الكايف . ٣
  . مواعظ النبي صىل اهللا عليه وآله٤ باب ٨٧: ٧٧ عنه بحار األنوار ٤٦٩: مكارم األخالق. ٤
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 .١<أجله
 . ٢<الرزق يطلب من ال يطلبه>:  أنه قالعليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

 لو ُسّد عىل رجل باب بيته وترك فيـه :عليه السالموروي أنه قيل ألمرياملؤمنني 
 . ٣<من حيث يأتيه أجله>:  يأتيه رزقه؟ فقالمن أين كان

يا ابن آدم، ال حتمل هّم يومـك الـذي مل >:  أيضًا أنه قالعليه السالموروي عنه 
 .٤<يأتك عىل يومك الذي قد أتاك، فإنه إن يك من عمرك يأت اهللا فيه برزقك

وكله لو أنكم تتوكلون عىل اهللا حق ت:  أنه قالصىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 .٥<لرزقكم كام يرزق الطري، تغدو مخاصًا وتروح بطاناً 

واجلدير بالذكر أن هناك روايـات تـأمر بطلـب الـرزق، وتـذم القعـود عنـه 
 دعوتـه، ولكـن اجلمـع بـني ةواالتكال عىل الغري، وبعضها توعد بعدم اسـتجاب

 بدون الروايات يدل عىل أن هناك رزقًا ينبغي طلبه، وأن هناك رزقًا يأيت اإلنسان
طلب، فتحمل الروايات املتقدمة وغريها عىل هـذا الـرزق املقـسوم الـذي يـأيت 
بدون طلب، علًام بأن هناك أفرادًا مل يطلب منهم السعي يف الرزق واالكتـساب، 
منهم طلبة العلم والضعفاء واملرىض واملجاهدون يف سبيل اهللا يف جبهات القتال 

                                                 
  .١٠٨: جامع األخبار. ١
  .٩١٩٤ ح٣٩٧: غرر احلكم. ٢
 .املختار من حكمه عليه السالم ٢٢٨: ٣هنج البالغة رشح حممد عبده . ٣
 .املختار من حكمه عليه السالم ٢٠٩: ٣ رشح حممد عبده هنج البالغة. ٤
 .٥١ حديث ٦٣باب  ١٥١: ٧١ عنه بحار األنوار ١١٧: جامع األخبار. ٥
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ت التي مفادها أن الرزق مـضمون وغريهم، فيدخلون حتت إطالق تلك الروايا
 .لإلنسان

كام أن هناك أعـامالً وصـفاٍت توجـب الـرزق مـن دون احتـساب وتوجـب 
زيادته، كالتقوى والدعاء واالستغفار وغري ذلك، وسيأيت من الروايات ما يفيـد 

 . ذلك
:  أنه قالعليه الـسالم يف وصيته لولده احلسن عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

يا ُبنّي أن الرزق رزقـان رزق تطلبـه، ورزق يطلبـك فـإن أنـت مل تــأته واعلم >
 .١<أتاك

الّلهـم >: عليـه الـسالم يف الصحيفة أنه قال اإلمام الـسجاد ٢٠وروي يف دعاء 
صل عىل حممد وآله، واكفني مؤونة االكتساب، وارزقني من غري احتساب، فـال 

 .<كسبأشتغل عن عبادتك بالطلب، وال أحتمل إرص تبعات امل
ومـن َحـُسَن بـّره أهـل بيتـه زيـد يف  >عليـه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٢<رزقه
 . ٣<حسن اخللق يزيد يف الرزق>:  أيضًا أنه قالعليه السالموروي عنه 

 تزيـد عّز وجلمواساة األخ يف اهللا >:  أنه قالعليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

                                                 
 .٥٧ ـ ٥٦: ٢ هنج البالغة رشح حممد عبده. ١
 .، عن دعوات الراوندي١١٧ ضمن ح ٣٨ باب ٤٠٨: ٦٩بحار األنوار . ٢
  .، عن كتايب احلسني بن سعيد٧٧ح  حسن اخللق ٩٢باب  ٣٩٦: ٧١بحار األنوار . ٣
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 . ١<يف الرزق
وعليك بالدعاء إلخوانك بظهر >:  أنه قالعليه الـسالم وروي عن اإلمام الباقر
 .٢<يقوهلا ثالثاً . الغيب، فإنه هييل الرزق

من أكل من كّد يده حالالً فتح لـه >:  أنه قالصىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبي 
 .٣<أبواب اجلنة يدخل من أهيا شاء
 الـدنيا عـىل واستعينوا ببعض>:  أنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٤<، وال تكونوا كال  عىل الناس]ببعض هذه عىل هذه خ[اآلخرة 
ليس من نفس إّال وقد فرض اهللا >:  أنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 

هلا رزقها حالالً يأتيها يف عافية، وعرض هلا بـاحلرام مـن وجـه آخـر، فـإن هـي 
فمن انتهك حرامًا ... ذي ُفرض هلا تناولت شيئًا من احلرام قاّصها من احلالل ال

 .٥<نقص له من احلالل بقدر ما انتهك من احلرام وحوسب به
إن اهللا خلـق اخللـق وخلـق >:  أنـه قـالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

بـه مـن ] نقـص[، فمن تناول شيئًا منها حرامـًا قـّص  طّيباً معهم أرزاقهم حالالً 

                                                 
 .٢٢ ح ٢٨باب  ٣٩٥: ٧١ عنه بحار األنوار ٥٠٥: ، اخلصال. ١
  .١٤ ح ١٠٩ باب ٦٠: ٧٦بحار األنوار . ٢
  .٤١ ح ١ باب ١٠: ١٠٣بحار األنوار . ٣
  .١ ح ٣١ ب ٣٨١: ٧٨بحار األنوار . ٤
 .٣رزاق واألسعار ح  باب األ١٤٧: ٥ عنه بحار األنوار ١١٦ ح٢٣٩: ١تفسري العيايش . ٥
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 .١<ذلك احلالل
الرزق مقسوم عىل رضبـني، أحـدمها واصـل إىل >:  قالالمعليه السوروي عنه 

صاحبه وإن مل يطلبه، واآلخر معّلق بطلبه، فالذي قسم اهللا للعبد عىل كـل حـال 
آتيه وإن مل يسع له، والذي قسم له بالسعي فينبغي لـه أن يلتمـسه مـن وجوهـه، 

عليـه وهو ما أحله اهللا له دون غريه، فإن طلبه يف جهـة احلـرام فوجـده ُحـِسب 
 .٢<برزقه وحوسب عليه

أهيـا النـاس، اعلمـوا أن كـامل >:  أنـه قـالعليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 
الدين طلب العلم والعمل به، أال وإن طلب العلـم أوجـب علـيكم مـن طلـب 
املال، إّن املال مقسوم مضمون لكم، قد قّسمه عادل بينكم، وقد ضمنه وسـيفي 

 . ٣<د أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوهلكم، العلم خمزون عند أهله وق
من غدا يف طلب العلم أظّلت عليه >:  أنه قالصىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

 . ٤<املالئكة، وبورك له يف معيشته، ومل ينقص من رزقه
إن اهللا تعاىل قد تكفل لطالب العلم >:  أنه قالصىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

 .٥<لغريهبرزقه خاصة عام ضمنه 
                                                 

  .٥ ح٨١: ٥الكايف . ١
 .٢١٩٤٦ ح٤٧: ١٧وسائل الشيعة . ٢

  .٤ باب فرض العلم ووجوب طلبه، ح ٣٠: ١الكايف . ٣
  . يف فضل العلم والعلامء١٣: منية املريد. ٤
  .٦٢: منية املريد. ٥
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)١٦٩( 

وهذا يعني أن طالب العلم غري مكلف بالسعي لطلـب الـرزق، بـل مكّلـف 
بطلب العلم وتعليمه، وقد كفاه اهللا مؤونة الرزق إن أحـسن النيـة وأخلـص هللا 

 .تعاىل
 عن قول اهللا عليه السالمسألت أبا عبد اهللا >: وروي عن حممد بن مسلم أنه قال

َ {: عزوجل َ يَجْع َت قِ اهللا  يف :   قال١}  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيُْث ال يَحْتَسِب  * لْ لَهُ مَخْرَجاً وَمَنْ ي
 . ٢<دنياه

مـن أتـاه اهللا بـرزق مل خيـُط لـه >:  أنـه قـالعليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 
برجله، ومل يمّد إليه يده، ومل يتكلم فيه بلسانه، ومل يشّد إليه ثيابه، ومل يتعّرض له، 

َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {وجل يف كتابـه كان ممن ذكره اهللا عز َت قِ اهللا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ  *وَمَنْ ي
 .٣}< حَيُْث ال يَحْتَسِب

ويف هذا املعنى تروى بعض القصص عن أشخاص بلغوا حّد اليقني بـذلك، 
 .الرتبوية من القصص باقاتكتاب جتدها يف . وأعىل درجات التوكل عىل اهللا

 .نيواحلمد هللا رب العامل

                                                 
  .٣ و٢سورة الطالق، اآليات . ١
  .٤٨ ح ٢ باب ٢٩ :١٠٣  عنه بحا راألنوار٣٧٥: ٢تفسري القمي . ٢

  .٣٦١٢ ح١٦٦: ٣، من ال حيرضه الفقيه ٣٥٦: ٥نوادر الراوندي . ٣



)١٧٠( 

 
 
 

 النفس اإلنسانية:  عشربعالفصل السا
تقّدم يف موضوع سابق أّن النفس اإلنسانية هي أعظم خملوق يف هذا الوجود، 

 مثاالً لقدرته وعلمه وحكمته، بام أودع فيها مـن عجائـب قدرتـه تعاىلجعلها اهللا 
وغرائب حكمته، وما ركب فيها من دواعي اخلري ودواعي الرش، وما مجـع فيهـا 

القوى املتضاّدة املتناقضة، مجع فيها اجلسم الظلامين والروح النورانّية، بـذلك من 
اجلمع العجيب الغريب، الذي ال يعرف كنهه إّال هو ومن جعله مستودعًا لعلمه 

 .١صلوات اهللا عليهم أمجعنيوحكمته، وهم حممد وأهل بيته املعصومون 
لعلم والعبـادة، وأّن العبـادة وقد دّلت األدّلة أّن الغاية من خلق اإلنسان هو ا

َ {: تعاىلالواردة يف قوله  ِيَعْبُـدُوناْإلِنَْس إِال  وَما خَلَقُْت الْجِن  و  قـد ُفـّرست يف ٢}  ل
بعض الروايات باملعرفة، وهي أعىل درجات العبادة، وأّن أعىل درجات ومراتب 

 .املعرفة هي معرفة اهللا
 .٣< أعىل املعارفسبحانهرفة اهللا مع>: عليه السالمفقد روي عن أمرياملؤمنني 

                                                 
هذا املوضوع ملخص من أهم الكتب األخالقية أمثال جـامع الـسعادات وغـريه مـع التـرصف .  ١

 .واإلضافة
 .٥٦سورة الذاريات، اآلية . ٢
 .١٢٧٠ ح٨١: غرر احلكم. ٣
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 .١<من عرف اهللا كملت معرفته>:  أيضاً عليه السالمويف أخرى عنه 
 لعبـاده عـن سـبحانهإذن نحن مأمورون بمعرفة اهللا بالطرق التـي رسـمها اهللا 

، ومـن تـصّفح الروايـات صـلوات اهللا علـيهم أمجعـنيطريق سفرائه اهلداة املهـدّيني 
 من أهّم هذه الطرق ملعرفة اهللا والوصول إليـه وأقرهبـا الواردة عنهم يظهر له أنّ 

 .هو طريق معرفة النفس اإلنسانّية
عليه  وأمرياملؤمنني صّىل اهللا عليه وآلهفقد تظافرت الروايات بذلك، كام عن النبي 

مـن >: عليـه الـسالم، منها ما عن أمرياملؤمنني عليهم السالم واألئّمة الطاهرين السالم
 . ٢<عرف رّبهعرف نفسه فقد 

 .٣<من مل يعرف نفسه مل يعرف رّبه>: عليه السالمويف أخرى عنه 
 .٤<من عرف نفسه عرف كّل يشء>: عليه السالمويف ثالثة عنه 

 .<من مل يعرف نفسه مل يعرف شيئاً >:  أنه قالعليه السالمويف رابعة عنه 
 معرفـة من عرف نفسه فقد انتهى إىل غايـة كـّل >: عليه السالمويف خامسة عنه 

 .٥<وعلم
 .٦<أفضل احلكمة معرفة اإلنسان نفسه>: عليه السالمويف سادسة عنه 

                                                 
 .١٢٦٩ ح٨١: غرر احلكم. ١
 .٤٦٣٧ ح٢٣٢: غرر احلكم. ٢
 .٢٩١: ٥املحرر الوجيز . ٣
 .٤٦٣٧ ح٢٣٢: غرر احلكم. ٤
 .٤٦٣٨ ح٢٣٢: غرر احلكم. ٥
 .٤٦٣٢ ح٢٣٢: غرر احلكم. ٦
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 .١<نال الفوز األكرب من ظفر بمعرفة النفس>: عليه السالمويف سابعة عنه 
كيف الطريق إىل معرفـة احلـق؟ ـ أي >: صّىل اهللا عليه وآلـهوروي أّنه سئل النبي 

، وروايات أخـرى بمـضامني ٢<معرفة النفس: وآلهصّىل اهللا عليه  ـ فقال عّز وجّل اهللا 
 .خمتفلة

هذه الروايـات وأشـباهها حتّثنـا عـىل التعّمـق يف معرفـة الـنفس اإلنـسانية، 
، التـي هـي غايـة املعـارف وأرشفهـا، وإىل تعـاىلوسـبحانه للوصول إىل معرفة اهللا 

ة آمـال يـا غايـ>: جّل وعال، كام يف دعاء كميل نخاطب الباري وجّل  عزّ القرب منه 
 .<العارفني

 حتـصل مـن العبـد الطاعـة احلقيقيـة املثمـرة ملختلـف تعـاىلوهبذه املعرفة هللا 
عبـدي أطعنـي >: امللكات والكرامات، للوصول إىل مصداق احلديث الـرشيف

واحلـديث الـرشيف املـروي عـن اإلمـام . ٣<تكن مثيل تقول لليشء كن فيكون
 .٤< الربوبّيةالعبودّية جوهرة كنهها>: عليه السالمالصادق 

لذا نرى علامءنا األعالم قد كّرسـوا جهـودهم يف دراسـة الـنفس اإلنـسانية، 
ودراسة هذه الروايات ملعرفة معانيها وأرسارها، وقد ذكروا معاين كثرية وأرسارًا 

 :مهّمة هلذه الروايات
                                                 

 .٤٦٤١ ح٢٣٢: غرر احلكم. ١
 .١ ح٢٤٦: ١عوايل اللئايل . ٢
 .١٠٠: ؛ مشارق أنوار اليقني٣٦١: اجلواهر السنية.  ٣

 .٣٦٥: ٤التفسري الصايف .  ٤
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من مل يعرف نفسه مل >ـ فمن أهّم أرسار ومعاين بعض هذه الروايات، أمثال ١
ها، وأرسار معرفة النفس وفوائدها، أّن الذي يتعّمق يف معرفة ه وشب<يعرف ربه

أّن الـنفس ال يمكــن ألحــد أن يعــرف كنههــا : الـنفس يــصل إىل هــذه احلقيقــة
 سـبحانه وتعـاىلوحقيقتها حّق املعرفة، فينتقل إىل احلقيقة املهّمة أّن خالقها وبارئها 

 هبـذا سـبحانهفكـأّن اهللا . ال يمكن ألحد أن يعرف كنهه وحقيقته مـن بـاب أوىل
احلّث عن طريق سفرائه املنتجبني قـد عّلـق حمـاالً عـىل حمـال، وأراد أن يوصـل 
اإلنسان إىل حقيقة مهّمة جيب معرفتها واإلذعان إليها، وهي عجزه عـن معرفـة 

 . حّق معرفتهعّزوجّل اهللا 
ات  عن الغوص يف معرفة كنه الـذصلوات اهللا عليهملذا ورد النهي الكثري منهم 

مـن فّكـر يف خلـق اهللا >املقّدسة اإلهلّية، وكيف ُوجدت وكيف ُخلقت؟ منها أّنه 
 .<كفر

 يف ديوانـه عليـه الـسالموإىل هذا املعنى يـشري الـشعر املنـسوب ألمرياملـؤمنني 
 : املسنوب إليه

  العجــــز عــــن َدَرك اإلدراك إدراك
 

  حُص عن ّرس ذات الّرس إرشاكوالف 
 

 أودع تعـاىلها هلذه الروايات ملعرفة الـنفس أّن اهللا ـ ومن األرسار التي ذكرو٢
أّن الـنفس اإلنـسانّية ال ُتـدرك : يف النفس اإلنسانّية بعض صفاته اجلاللّية، منها

باحلواس الظاهرة، وأّهنا ال حتتاج إىل مكان، فمن أدرك ذلك يف النفس اإلنـسانّية 
 .ـ وهو خالق النفس ـ كذلك سبحانه وتعاىلَسُهَل عليه اإليامن واملعرفة بأّن اهللا 
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ـ ومن األرسار التي ذكروها هلذه الروايات، أّن من فوائد معرفة الـنفس أّن ٣
 أودع يف هـذه الـنفس قـوًى سـبحانه وتعـاىلمن يتعّمق يف معرفة نفسه جيـد أّن اهللا 

عجيبة، ختص اجلانب الروحي يف النفس، إضافة إىل القـوى واألجهـزة الدقيقـة 
. صة باجلانب اجلسدي، كاحلواس اخلمس واألجهزة املختلفـةالعجيبة أيضًا اخلا

 . القوانني واألنظمة لكال اجلانبنيوجّل  عزّ وقد وضع اهللا 
وألّمهّية اجلانب الروحي عىل اجلسدي اهتّمت األديـان عـن طريـق األنبيـاء 

 بتهـذيب الـنفس اإلنـسانّية، ألجـل أن يـسمو اإلنـسان عليهم السالمواألوصياء 
م الكامل، ليصل إىل مصاّف األولياء واألبرار، ويرتفـع إىل منـازل ويرتّقى يف سلّ 

 .الصّديقني واملقّربني، وعباد اهللا الصاحلني، وَحُسن أولئك رفيقاً 
 فيه احلواس الظاهرّيـة وسـائر األجهـزة التـي ُتعتـرب آالٍت تعاىلفقد أودع اهللا 

اخلمـس فقـَد من فقد حاّسًة مـن حواسـه : الكتساب العلوم واملعارف، لذا قيل
 .علًام من علومه

 يف النفس قوًى باطنّية غريبـة تعـاىلويف مقابل هذه احلواس الظاهرّية أودع اهللا 
القـّوة العقلّيـة، والقـّوة الغـضبّية، : وعجيبة ولغاية مهّمة، منهـا القـوى األربـع

وكّل واحدة من القوى الثالث األخرية خلقهـا . والقّوة الشهوّية، والقّوة الومهّية
 حلكمة بالغة، وغاية سامية، وَنَدَب اإلنسان إىل السيطرة عليهـا بواسـطة تعاىل اهللا

القّوة العقلّية، واستعامهلا فقط لتحقيق الغرض من إجيادهـا، وعـدم اإلفـراط يف 
وبحسب تفاوت سيطرة العقـل عـىل القـوى الـثالث، . استعامهلا أكثر من ذلك



 النفس اإلنسانية: الفصل السابع عشر

)١٧٥( 

عقـل تعـّددت أسـامء الـنفس وبحسب تفاوت انقياد القوى الثالث إىل حكـم ال
 .اإلنسانّية كام سيأيت
وظيفتها إدراك احلقائق واملعاين الكّلّيـة، والتمييـز بـني اخلـري : فالقّوة العقلّية

والرش، والنافع والضاّر، وغايتها أّهنا تأمر اإلنسان بالتحّيل بـاألخالق احلميـدة، 
 .والتخّيل عن الصفات الذميمة

فائدهتا حتريك غضب اإلنـسان يف املواقـف التـي وظيفتها و: والقّوة الغضبّية
 .، وغايتها كرس شّدة القّوة الشهوّيةعّزوجّل تتطلب هذا الغضب هللا 

وظيفتها وفائدهتا حتريك غريزة البطن وغريزة اجلـنس عنـد : والقّوة الشهوّية
احلاجة إىل حتريكهام فيام ُخلقا ألجله، وغايتهام بقاء البدن الذي هو آلـة ووسـيلة 

 .يل كامل النفس، وتكثري النسل البرشيلتحص
وظيفتها وفائـدهتا إدراك املعـاين اجلزئّيـة، واسـتنباط الطـرق : والقّوة الومهّية

 .واِحلَيل للتوصل إىل املقاصد الصحيحة
فإذا غلبت القّوة العاقلة عـىل القـوى الـثالث األخـرى، وسـيطرت عليهـا، 

منقادة حلكم العقـل، وزال ونظمت استعامهلا فيام ُخلقت ألجله، صارت النفس 
االضطراب احلاصل من مدافعة هـذه القـوى ومـصارعتها مـع القـّوة العقلّيـة، 

قـال . <النفس املطمئنّة>وحينئٍذ تسّمى هذه النفس ـ كام ورد يف القرآن الكريم ـ 
ِن ةُ {: تعـاىل َي تُهَا الن فُْس الْمُطْمَ  ِلى ارْجِعي *يا أ    يف فَـادْخُلي *ًة  رَب ِك راضِيًَة مَرْضِي    إ
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، ألّهنا حينئٍذ تكون ساكنة مـستقّرة بانقيـاد قواهـا إىل ١}  جَن تي وَادْخُلي *عِبادي 
: تعـاىلحكم العقل املنطقي السليم، وهي من النفوس املحمودة العالية، كام قـال 

ها{ ْلَحَ مَنْ زَ   َف  .٢}قَدْ أ
ى تدافع وتنـازع، فمـّرة تنتـرص وإذا مل تتم غلبة القّوة العاقلة، وكان بني القو

القّوة الشهوّية، ومّرة تنترص القّوة الغضبّية، ومّرة تنترص القّوة الومهّيـة، ومعنـى 
بانتصار إحدى هذه القوى هو غلبة الشيطان بارتكاب املعصية املتَ  ة عن تلـك سبِّ

القّوة، عند ذلك يتحّرك العقل، ويلوم النفس عىل ارتكاهبا املعصية، فتحصل هلـا 
، <الـنفس اللّوامـة>الندامة، وتسّمى هذه النفس ـ كام ورد يف القـرآن الكـريم ـ 

ال {: تعاىل، فإّنه أقسم هبا يف قوله سبحانهوهي أيضًا من النفوس املحمودة عند اهللا 
ِيَوْمِ الْقِيامَةِ  ُقْسِمُ ب ِالن فِْس الل و امَة*أ ُقْسِمُ ب  .٣}وَال أ

، كام روي أّن اهللا حيّب أنـني املـذنبني أكثـر مـن  حيّب هذه النفستعاىلوإّن اهللا 
 .تسبيح املسّبحني، وحيّب استغفارهم، وحيّب اعرتافهم بالذنوب

إّن أنــني املــذنبني أحــبُّ إيلَّ مــن تــسبيح >: فقــد روي يف احلــديث القــديس
هي > وقد ورد يف تفسري هذه النفس الواردة يف اآلية الكريمة املتقّدمة . <املسّبحني
م عىل اخلري والرش ـ أي تلوم عىل عدم فعـل اخلـري وعـدم تـرك الـرش ـ التي تلو

                                                 
 .٣٠ ـ ٢٧اآلية سورة الفجر، . ١
 .٩سورة الشمس، اآلية . ٢
 .٢ و١سورة القيامة، اآلية . ٣
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 .١<لو فعلُت كذا وكذا: تقول
أّهنا تندم عـىل مـا فـات وتلـوم عليـه، وقـد ورد أيـضًا يف : ويف رواية أخرى

هي نفس املـؤمن التـي تلومـه يف الـدنيا عـىل املعـصية، والتثاقـل يف >: تفسريها
 .٢<الطاعة، وتنفعه يوم القيامة

إّن املؤمن ُمعنًّى ... >:  يف رواية أنه قال فيهاعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 
بمجاهدة نفسه ليغلبها عىل هواها، فمّرة ُيقيم أَوَدها، وخيالف هواهـا ) أو َمعنِّي (

يف حمّبة اهللا، ومّرة ترصعه نفسه فيّتبـع هواهـا، فينعـشه اهللا فينـتعش، وُيقيـل اهللا 
ع إىل التوبة واملخافة، فيزداد بصرية ومعرفة ملـا ِزيـَد فيـه مـن عثرته فيتذّكر ويفز

 .٣<وال فضيلة كاجلهاد، وال جهاد كمجاهدة اهلوى: إىل أ ن قال... اخلوف 
وإذا صارت القّوة العاقلة مغلوبة للقوى الثالث، ومذعنة هلا مـن دون دفـاع 

ي تقـود ، وهـي الـنفس التـ<النفس األّمارة بالـسوء>ولوم، سميت هذه النفس 
، ألّن اإلنـسان تعاىلصاحبها إىل السوء والرش دائًام، وهي النفس املذمومة عند اهللا 

إذا انقاد إىل شهواته، فهذه الشهوات إذا ختّلت عن العقل فال تـأمره إّال بالـسوء، 
وَقَـدْ خـاَب مَـنْ { يف وصفها وبيان سوء عاقبتها وعاقبة صاحبها تعاىلكام قال 

اها ّن الـنفس ألّمـارة بالـسوء إ>: عن أمرياملؤمنني عليـه الـسالم، فقد ورد ٤}دَس 
                                                 

 .٢٨٧: ٦الدر املنثور . ١
 .١٠٣: ٢٠تفسري امليزان . ٢
: االعوجاج، وينعـشه: واألََود.  يف وصّيته عليه السالم جلابر بن يزيد اجلعفي٢٨٤: حتف العقول. ٣

  .يتداركه من سقوطه أو هالكه

 .١٠ سورة الشمس، اآلية. ٤
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والفحشاء، فمن ائتمنها خانته، ومـن اسـتنام إليهـا أهلكتـه، ومـن ريض عنهـا 
 .١<أوردته ّرش املورد

عىل كّل نفس، لوجود هذه القـوى < األّمارة بالسوء>وقد تطلق هذه التسمية 
سمية ألّن فيهـا اقتـضاء األمـر الثالث التي تقتيض السوء فيها، فتسّمى هبذه التـ

 .عليه السالمبالسوء، ولعّله إىل هذا املعنى تشري الرواية املتقّدمة عن أمرياملؤمنني 
فيمثلـون باملَلـك للقـّوة العاقلـة، : علامء األخالق يمثلون هلذه القوى بأمثلة

ّيـة، وبالكلب للقّوة الغضبّية، وباخلنزير للقّوة الشهوّية، وبالشيطان للقـّوة الومه
 .وبني هؤالء رصاع واحتدام

إّن من غلبت يف نفسه قّوته الشهوية فهـو اخلنزيـر حقيقـة وإن ُأطلـق : وقالوا
عليه اإلنسان جمازًا، وإّن من غلبت يف نفسه قوته الغضبّية فهو الكلب حقيقة وإن 

غلبت يف نفسه قّوتـه الومهّيـة فهـو الـشيطان من ُأطلق عليه اإلنسان جمازًا، وإن 
وإن ُأطلق عليه اإلنسان جمازًا، وإّن من غلبت يف نفسه قّوته العقلّيـة فهـو حقيقة 

 .املَلك حقيقة وإن ُأطلق عليه اإلنسان جمازاً 
بأّن السعادة القصوى ال حتـصل إّال بإصـالح مجيـع القـوى يف مجيـع : وقالوا

األوقات، أّما إذا حصل اإلصالح هلا يف بعض األوقـات، أو حـصل اإلصـالح 
ن بعض، أو كان إصالحها جزئّيًا وليس كلّيًا، فتكون السعادة بدرجة لبعضها دو

 .أوطأ وأدنى، وتتفاوت درجاهتا باختالف إصالح القوى كّامً وكيفاً 

                                                 
 .٤٧٨٢ ح٢٣٧: غرر احلكم. ١
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إذن الّرس والغاية من هذه الروايات يف معرفة النفس هـو التوّجـه إىل الـنفس 
وي عـن وتزكيتها باملجاهدة ـ حـسب التفـسري الثالـث هلـذه الروايـات ـ كـام ر

 .١<من عرف نفسه جاهدها، ومن جهل نفسه أمهلها>: عليه السالمأمرياملؤمنني 
من شـغل نفـسه بغـري نفـسه حتـّري يف الظلـامت، >: عليه السالمويف أخرى عنه 

 .٢<وارتبك يف اهللكات، ومل يعرف نفسه
ن دنـاءة عـ رشف نفـسه أن ينزههـا لمينبغي ملن ع>: عليه السالمويف ثالثة عنه 

 .٣<الدنيا
من عرف اهللا توّحد، ومن عرف نفسه جتّرد، ومـن >: عليه السالمويف رابعة عنه 

 .٤<عرف الناس تفّرد، ومن عرف الدنيا تزّهد
وال يفوتنا ونحن يف مقام دراسة النفس اإلنسانّية أن نـشري إىل األنفـس التـي 

ت  يف األنبيـاء واألوصـياء، وهـي مخـس، كـام يف روايـاسبحانه وتعـاىلأودعها اهللا 
:  قـالعليـه الـسالممتعّددة منها رواية املفّضل بن عمر عـن أيب عبـد اهللا الـصادق 

: سألته عن علم اإلمام بام يف أقطار األرض وهو يف بيته مرخًى عليه سرته، فقال>
روح :  مخـسة أرواحصـّىل اهللا عليـه وآلـه جعل يف النبي تبارك وتعاىليا مفّضل، إّن اهللا 

وح القّوة فبه هنض وجاهـد، وروح الـشهوة فبـه أكـل احلياة فبه دبَّ ودرج، ور
                                                 

 .٤٦٦٢ ح٢٣٣ و ٤٦٣٦ ح٢٣٢: غرر احلكم. ١
 .٤٧٠٨ ح٢٣٤: غرر احلكم. ٢
 .٢٣٩٠ ح١٣٦: غرر احلكم. ٣
 .٢٤٤٠ ح١٣٩ و٧٣٥٨ ح٣١٨ و٤٦٣٥ ح٢٣٢ و١٣١٤ ح٨٣: غرر احلكم. ٤
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ورشب وأتى النساء من احلالل، وروح اإليامن فبه آمن وعـدل، وروح الُقـُدس 
 انتقـل روح القـدس فـصار إىل صّىل اهللا عليـه وآلـهفبه محل النبّوة، فإذا ُقبض النبي 

عل الباطل اإلمام، وروح القدس ال ينام وال يغفل، وال يلهو وال يزهو ـ أي ال يف
 .١<ـ واألربعة األرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو، وروح القدس كان يرى به

فربوح القدس يا جابر علمنا ما >:  أنه قالعليه السالمويف أخرى عن جابر عنه 
 .٢<حتت العرش إىل ما حتت الثرى
إّن لألنبياء وهـم :  يف حديث طويل وفيهعليه الـسالمويف ثالثة عن أمرياملؤمنني 

ــ ــوة، وروح ال ــامن، وروح الق ــدس، وروح اإلي سابقون مخــسة أرواح، روح الق
الشهوة، وروح البدن، فربوح القدس بعثوا أنبياء وهبا علمـوا األشـياء، وبـروح 
اإليامن عبدوا اهللا ومل يرشكوا به شيئًا، وبروح القوة جاهدوا عـدوهم، وعـاجلوا 

الل مـن شـباب معاشهم، وبروح الشهوة أصابوا لذيـذ الطعـام، ونكحـوا احلـ
إىل أن قال عليه السالم ـ والنقل باملعنى ـ ... النساء، وبروح البدن دبوا ودرجوا 

ن الذين هم أصحاب امليمنـة ـ أي أصـحاب اليمـني ـ جعـل اهللا فـيهم وواملؤمن
األرواح األربعة األخرية، وأما الكفار الذين هم أصحاب املشأمة أي أصـحاب 

  .٣احلديث... لثالثة األخرية كاألنعام الشامل فقد جعل فيهم األرواح ا

واجلدير بالذكر أّن األرواح األربعة هذه عدا روح القدس شبيهة أو قريبة من 
                                                 

 .٣ ح٢٧٢: ١الكايف . ١
 .٤٦٧: بصائر الدرجات. ٢
 .١٦ ح٢٨٤ ـ ٢٨١: ٢الكايف .  ٣
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األرواح األربعة التي يف كّل إنسان، كام تقدمت وستأيت اإلشارة إليها، لكـن مـع 
التفاوت يف الدرجة واالرتفاع والقدسـّية، فـاملعروف يف الروايـات الـرشيفة أّن 

واح املؤمنني قد ُخلقت من فاضل الطينة التـي خلقـت منهـا أبـداهنم فكيـف أر
 !؟عليهم السالمبأرواحهم 

وال يفوتنا أيضًا يف مقام دراسة النفس اإلنسانّية أن نّطلـع عـىل مـا يف بعـض 
الروايات من أّن يف اإلنسان أربع أنفس وأرواح كام روي عن كميل بن زياد أنـه 

يا أمرياملؤمنني، أريـد أن :  فقلتعليه السالمأمرياملؤمنني سألت موالنا عليًا >: قال
يا موالي، : يا كميل، وأّي األنفس تريد أن أعّرفك؟ فقلت: فقال. تعّرفني نفيس

الناميـة : يـا كميـل، إّنـام هـي أربعـة: عليه الـسالمهل هي إّال نفس واحدة؟ فقال 
ولكّل واحدة من . لية اإلهلّيةالنباتّية، واحلسّية احليوانّية، والناطقة القدسية، والك

 : هذه مخس قوى وخاصيتان
ماسكة، وجاذبة، وهاضمة، ودافعة، ومربّيـة، : فالنامية النباتّية هلا مخس قوى

 . الزيادة والنقصان، وانبعاثها من الكبد: وهلا خاصيتان
، وذوٌق، وملـٌس، وهلـا : هلا مخس قوى: واحلسّية احليوانّية سمٌع، وبٌرص، وشمٌّ

 .الشهوة والغضب، وانبعاثها من القلب: نخاصيتا
فكٌر، وذكٌر، وعلٌم، وحلٌم، ونباهٌة، وليس : هلا مخس قوى: والناطقة القدسّية

النزاهـة : هلا انبعـاث، وهـي أشـبه األشـياء بـالنفوس امللكيـة، وهلـا خاصـيتان
 .واحلكمة
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 ذل، بقـاٌء يف فنـاء، ونعـيم يف شـقاء، وعـزٌّ يف: هلا مخس قوى: والكلية اإلهلّية
الرضـا والتـسليم، وهـذه التـي : وفقٌر يف غناء، وصٌرب يف بـالء، وهلـا خاصـيتان

َنَفَخُْت فيهِ مِنْ رُو {: تعاىلمبدؤها من اهللا وإليه تعود، وقال اهللا  : تعاىل وقال ،١}  و
ِن ةُ { َي تُهَا الن فُْس الْمُطْمَ  ِلى ارْجِعي *يا أ : عليه السالم قال  ثمّ ٢} رَب ِك راضِيًَة مَرْضِي ة  إ

 .٣<والعقل وسط الكل
احلـديث ) شذرات من الـسنة الـرشيفة(راجع رشح الرواية خمترصًا يف كتايب 

١٤٥. 
:  حيـث قـالحقيقـة الـروحوإليك ما نقله العّالمة املجليس عن بعـضهم يف 

الروح هي نفسك وحقيقتك، وهي أخفى األشياء عليك، وأعنى بنفسك التـي >
وحُ مِـنْ أَمْـرِ رَ   {:  بقولهتعاىلضافة إىل اهللا هي خاّصة اإلنسان، امل  ،٤} قُلِ الـر 

َنَفَخُْت فيهِ مِنْ رُو {: وقوله ، دون الروح اجلسامين اللطيف الذي هو حامل ٥} و
قّوة احلّس واحلركة التي تنبعث من القلـب، وتنتـرش يف مجلـة البـدن يف جتويـف 

يض منها نور حّس البرص عـىل العروق والضوارب ـ أي العروق الضاربة ـ، فيف

                                                 
 .٢٩حلجر، اآلية سورة ا. ١
 .٢٨ و٢٧سورة الفجر، اآلية . ٢
 ٨٩/ ٥٨و بحـار األنـوار . كتاب قّرة العني امللحق بكتاب احلقائق للفيض الكاشاين قـّدس ّرسه. ٣

 .باب حقيقة النفس
 .٨٥سورة اإلرساء، اآلية . ٤
 .٢٩سورة احلجر، اآلية . ٥
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العني، ونور السمع عىل األذن، وكذلك سائر القوى واحلركات واحلـواس، كـام 
يفيض من الرساج نور عىل حيطان البيت إذا ُأدير يف جوانبه، فإّن هـذه الـروح ـ 
أي الروح اجلسامنّية احلّسّية ـ تتشارك البهائم فيها، وتنمحق باملوت، ألّنـه بخـار 

عند اعتدال مزاج األخالط، فإذا انحّل املزاج بطل، كام يبطل النور اعتدل نضجه 
الفائض من الرساج عند إطفـاء الـرساج بانقطـاع الـدهن عنـه أو بـالنفخ فيـه، 
وانقطاع الغذاء عن احليوان يفسد هذه الروح، ألّن الغذاء له كالـدهن للـرساج، 

يف تقويمهـا والقتل لـه كـالنفخ يف الـرساج، وهـذه الـروح هـي التـي يتـّرصف 
وتعديلها علم الطب، وال حتمل هذه الروح املعرفة واألمانة، بل احلامل لألمانـة 
الروح اخلاّصة لإلنسان ـ التي هي الروح الناطقة القدسية ـ، ونعني باألمانة تقّلد 

 .عهدة التكليف، بأن تعرض خلطر الثواب والعقاب بالطاعة واملعصية
 احليـوان ال تفنـى وال ا ال يـشاركه فيهـوهذه الروح اخلاّصة باإلنـسان التـي

متوت، بل تبقى بعد املوت، إّما يف نعيم وسـعادة، أو يف جحـيم وشـقاوة، فهـذه 
الروح هي حمّل املعرفة، والرتاُب ال يأكل حمل املعرفة واإليامن أصًال، وقد نطقت 
به األخبار، وشهدت له شواهد االستبصار، ـ إىل أن قال ـ وهذه الروح ال تفنـى 

ال متوت، بل يتبّدل باملوت حاهلا فقط، وال يتبّدل منزهلا، والقـُرب يف حّقهـا إّمـا و
روضة من رياض اجلنّة أو حفرة من حفر النار، إذ مل يكن هلـا مـع البـدن عالقـة 
سوى استعامهلا للبدن، أو اقتناصها أوائل املعرفة بواسطة شبكة احلواس، فالبدن 

اآللـة والـشبكة واملرَكـب ال يوجـب بطـالن آلتها وَمْرَكبها وشبكتها، وبطـالن 
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الصائد، نعم إذا بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطالهنا غنيمة، إذ يتخّلص 
وإن . ١<حتفـة املـؤمن املـوت>: صـّىل اهللا عليـه وآلـهمن محله وثقله، ولذا قال النبي 

بطلت الشبكة قبل الصيد عظمت فيـه احلـرسة والندامـة واألمل، ولـذلك يقـول 
بـل مـن كـان ألِـَف . ٢}لَعَل ي أَعْمَلُ صالِحًا فيما تَرَكْتُ  *رَب  ارْجِعُونِ  {:قـّرص امل

الشبكة وأحّبها، وتعّلق قلبه بحسن صورهتا وصنعتها وما يتعّلق بسببها، كان لـه 
حرسة فوات الصيد الـذي ال ُيقتـنص إّال بـشبكة : أحدمها: من العذاب ضعفان

ع تعّلق القلب هبا وإلفه هلا، وهذا مبدأ من مبادئ زوال الشبكة م: البدن، والثاين
 ٣.انتهى< معرفة عذاب القرب

وهنا تنبغي اإلشارة إىل أّن علامء املنطق واحلكمة حينام يعّرفون اإلنـسان بأّنـه 
، يشريون إىل األنفس الـثالث يف <حيوان ذو نفس ناطقة>أو أّنه < حيوان ناطق>

 مقام النفس الكلية اإلهلّية، وكذا مقـام العقـل، الرواية املتقّدمة، ومل يتعّرضوا إىل
هو اجلنس املشرتك بـني اإلنـسان وسـائر < حيوان>فإذا حللنا تعريفهم عرفنا أّن 

 .هو الفصل اخلاص باإلنسان< ذو نفٍس ناطقة>احليوانات، وأن 
فإّن النفس الناطقة هي التي تقّوم إنسانّية اإلنسان، وهبـا يكـون إنـسانًا، وإذا 

فهمنـا مقالـة < اجلسم النامي املتحّرك بـاإلرادة>: ىل تعريف احليوان بأّنهرجعنا إ
                                                 

 .٦ ح١٧١: ٧٩بحار األنوار . ١
 .١٠٠ و٩٩سورة املؤمنون، اآلية . ٢
وقد نقل العالمة املجليس هناك أقواالً أخرى .  مع ترصف توضيحي٩٠ ـ ٨٩: ٥٨بحار األنوار .  ٣

 .عن بعض العلامء حول حقيقة الروح
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 .املناطقة واحلكامء بأّن اإلنسان فيه اجلامد والنبات واحليوان واملََلك
: إشارة إىل اجلسم الذي هو مجـاد بـدون الـنفس والـروح، والنبـات: فاجلامد

نـسان مـع سـائر احليوانـات إشارة إىل النفس النامية النباتّية التي يشرتك فيها اإل
إشارة إىل النفس احلّسّية احليوانّية املتحّركة باإلرادة، التـي : والنباتات، واحليوان

إشـارة إىل الـنفس الناطقـة : يشرتك فيها اإلنسان مع سـائر احليوانـات، واملََلـك
القدسّية التي هي شبحية صورية تشبه املالئكـة، وليـست ماّدّيـة، وهـي خمتـّصة 

 . ومقومة إلنسانيتهباإلنسان
ني، ومهـا الـنفس يوهنا تنبغي اإلشارة إىل مقالة العلامء من أّن الروحني األول

طبيعـة املـاّدي، النامية النباتية والنفس احلّسّية احليوانّية، مها من متعّلقات عـامل ال
ن ويبطل مفعوهلام بموت اإلنسان الذي يموت بموته الكبد ّال ومها اللتان تضمح

 .والقلب
لنفس الناطقة القدسّية هـي نفـٌس مالئكّيـة برزخّيـة صـورية، وهـي مـن وا

متعّلقات عامل الربزخ، املسّمى بعامل املثال، وعامل العرش، وعـامل األظّلـة، وعـامل 
األشباح، فإذا جتّرد اإلنـسان عـن عاملـه اجلـسامين املـاّدي بالتزكيـة واملجاهـدة، 

يّطلع عىل عامل العرش ومـا فيـه مـن واخرتق احلجب الظلامنّية لذلك العامل، فإّنه 
املالئكة الكروبّيني واألرواح الطاهرة، ويعيش مع املالئكة ومع النفوس الطّيبـة 

من عـرف اهللا >:  املتقّدمةعليه السالميف عامل الربزخ، كام ورد يف رواية أمرياملؤمنني 
 .<تّوحد، ومن عرف نفسه جتّرد
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 متعّلقات عـامل األرواح املجـّردة عـن وقالوا إّن النفس الكلّية اإلهلّية هي من
املاّدة والصورة، املسّامة باملالئكة الروحانّيني، الذين هم أرفع مرتبة وأعىل منزلـة 

وهذا العامل هو الذي ُيطلق عليه عـامل اجلـربوت، مقابـل . من املالئكة الكروبّيني
 الطبيعـة عامل امللكوت الذي هو عامل العرش، ومقابل عامل املُْلك الـذي هـو عـامل

 .املاّدي
إّن الذي يتجّرد عن عامل النفس الناطقة بعد اخرتاق حجبـه النورانّيـة : وقالوا

فإّنه سيّطلع عىل عامل اجلربوت وما فيه من األرواح املجّردة عن املاّدة والـصورة، 
ويعيش مع تلك األرواح، وتظهر عليه ملكات وقدرات أرواح ذلك العامل، كـام 

 .ت املالئكة الكّروبّيني يف عامل العرشكانت له ملكات وقدرا
 فيصل إىل عامل العقل الذي هو أعىلإّن من يتجّرد عن هذا العامل أيضًا : وقالوا

، فحينئـذ سـبحانه وتعـاىلالعوامل، وهو أّول العوامل خلقًا، وأقرهبا إىل العـيل األعـىل 
 . باملعرفة املمكنةتعاىليعرف اهللا 
ّية عىل هذا التجّرد والرتقّي، والوصـول إىل هـذه إّن اإلنسان له القابل: وقالوا

ولعّل العبارة اآلتية من فقرات املناجاة الـشعبانّية الـواردة عـن . املقامات العالية
 إشـارة إىل هـذه املقامـات العاليـة التـي يمكـن لإلنـسان عليه السالمأمرياملؤمنني 

نقطـاع إليـك، إهلي هـب يل كـامل اال>: الرتقي والوصول إليها باملجاهدة، وهي
ـ وهذا ال يكون إّال بعد التجّرد عن العامل < وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك

حّتى ختـرق أبـصار >اجلسامين الظلامين، واخرتاق احلجب الظلامنية لذلك العامل ـ 
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فتـصل >ـ وهي ُحُجب عامل املثال واملالئكة الكـّروبّيني ـ < القلوب ُحُجب النور
ـ إشارة إىل الروح الكليـة اإلهلّيـة املجـّردة ـ < تصري أرواحناإىل معدن العظمة، و

 .<معّلقة بعّز قدسك>
فإذا وصل اإلنسان باملجاهدة املستمّرة والتزكية املتواصلة إىل هذا املقـام فإّنـه 

، والنظر إليـه ومعرفتـه، طبعـًا لـيس معنـى ذلـك اللقـاء تعاىلسيحىض بلقاء اهللا 
هلّية التي أغلقت األبواب أمام عقولنـا عنهـا وعـن والنظر إىل الذات املقّدسة اإل

معرفتها ولقائها والنظر إليها، وإّنام املقصود اللقاء بمقام التجّيل للـذات املقّدسـة 
ِلى{: اإلهلّية، وإىل ذلك تشري اآلية املباركـة ِن َك  دٌِح إ َي هَا اْإلِنْسانُ إ  رَب َك كَدْحًا  يا أ

 يف املناجاة املنسوبة عليه السالمامات يشري اإلمام السّجاد ، وإىل تلك املق١} فَمُالقيه
فاسُلْك بنا ُسُبل الوصول إليك، وسـّرينا يف أقـرب الطـرق للوفـود >: إليه بقوله
إهلي فاجعلنـا ممـن اصـطفيَته لقربـك >: عليه السالمويف مكان آخر يقول . <عليك

قَته إىل لقائـك، و ـيَته بقـضائك، وواليتك، وأخلصته لوّدك وحمّبتـك، وشـوَّ رضَّ
وبّوأتـه مقعـد الـصدق يف >: عليـه الـسالمثّم يقـول . <ومنَحته بالنظر إىل وجهك

مــت قلبــه إلرادتــك،  جـوارك، وخصــصته بمعرفتــك، وأّهلتــه لعبادتـك، وهيَّ
والعبارات الكثرية األخرى يف األدعية واملناجيـات التـي . <واجتبيته ملشاهدتك

رب والوصول واللقاء والنظر واملعرفـة، كّلهـا قد ُأمرنا بقراءهتا، والتي تذكر الق
 . تشري إىل مقامات جتّليات الذات املقّدسة اإلهلّية

                                                 
 .٦سورة االنشقاق، اآلية . ١
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تلك املقامات التي يمكن لإلنسان أن يصلها بـام أودع اهللا فيـه مـن القابلّيـة، 
وإّال فال معنى لطلبها يف األدعية واملناجيات، بل إّن اإلنسان مأمور بذلك، ألّهنا 

ق ألجلهاهي الغاية الت  .ي ُخلِ
واجلدير بالذكر أّن هذه العوامل للنفس اإلنسانّية، وإمكانية الرتقي والوصـول 
إىل العوامل العلوية، وإىل درجات القرب من العـيل األعـىل، تعتـرب جوابـًا رابعـًا 

بل تعترب من التفاسري املهّمة لتلك الروايـات . يضاف إىل األجوبة الثالثة املتقّدمة
 .جّل جالله النفس وإّهنا الطريق إىل معرفة اهللا اآلمرة بمعرفة

وممّا جيدر ذكره أيضًا أّن هذا الرتقي يف سّلم الكامل للوصول إىل تلك املراتب 
واملنازل العالية ال حيصل لإلنسان باالعتامد عـىل نفـسه واالسـتقالل هبـا، وإّنـام 

صـلوات اهللا ارة ، كام عّلمنا أهل بيـت العـصمة والطهـسبحانهحيصل بالتوّسل باهللا 
 . يف أدعيتهم ومناجياهتمعليهم

 .واحلمد هللا رب العاملني
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  حديث زينب العطارة:  عشرثامنالفصل ال
 ١يف عظمة اهللا تعاىل

 :قال ٢السالم عليه اهللا عبد أيب  عنقدس رسهروي الشيخ الكليني 
 وكانـت ه،وبناتـ وآله عليه اهللا صّىل  النبي نساء إىل احلوالء العطارة زينب جاءت

 أتيتنـا إذا>: فقـال عنـدهن وهـي وآلـه عليـه اهللا صّىل  النبي العطر، فجاء منهنّ  تبيع
 فأحسني بعت إذا :قال اهللا، رسول أطيب يا برحيك بيوتك: فقالت بيوتنا، طابت
فـإن  <للـامل وأبقى >،أي أقرب للتقوى وأبعد عن العقوبة <أتقى فإنه تغّيش  وال

 بيعـي، مـن بـيشء أتيـت ما ،اهللا يا رسول: فقالت> .احلالل أشد بقاء من احلرام
 عـن سـأحدثِك  اهللا جـالل  جـّل :فقال ،وجل عز اهللا عظمة عن أسألك أتيت وإنام
 ببعض آثار عظمـة اهللا الدالـة عـىل كـامل صّىل اهللا عليه وآلهأي أجاهبا  <ذلك بعض

 ال العظمة، ال بجميعها، إذ كام ال يمكن للبرش أن يعرفوا حقيقة عظمته، كـذلك
 .يمكن هلم أن يعرفوا مجيع آثار عظمته مفصلة

                                                 
: ٢٦ فام بعد، ويف مرآة العقـول ١٨٦: ١٢ ورشحه من رشح املازندراين ١٤٣ ح ١٥٣: ٨الكايف . ١

 .صار والترصف فام بعد مع االخت٥

  .اعتربه الشيخ املجليس يف مرآة العقول جمهوالً ويمكن عّده يف احلسان.  ٢
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التي هي مـسكننا ومـسكن سـائر  < األرض هذه إن: صّىل اهللا عليه وآله قال ثم>
 فـالة يف ملقـاة كحلقـة حتتهـا عند التي>من املخلوقات < عليها بمن>احليوانات 

 وهاتـان> ،ّي ـ بالكرس والتشديد ـ من الِقواء وهي األرض القفر اخلاليـةالقِ < يّ قِ 
ـّي، فـالة يف ملقـاة كحلقة التي حتتها عند عليهام ومن فيهام بمن  حتـى والثالثـة قِ
َ { اآلية هذه وتال السابعة، إىل انتهى َ  خَلَق َاٍت  سَبْع َ  سَمَو  < ١}مِثْلَهُن   اْألَرْضِ  وَمِن

 وكيفية اتصال كل منهـا بـالتي تفسري تعّدد األرضنيويذكر الّرشاح أقواالً يف 
ومنهم نهم من جعل األرضني السبع وتعددها باعتبار طبقات األرض، فمتليها، 

من جعل األرضـني الـسبع وتعـددها باعتبـار األقـاليم، ومبنـى هـذه الوجـوه 
واألقوال عىل أن املراد باألرضني غري الساموات كام هـو ظـاهر اآليـة والروايـة، 

بـراهيم عـن كام يف تفسري عيل بـن إتعدد األرضني حقيقة ومفاد بعض الروايات 
 جعلت هذه األرض التـي نحـن عليهـا أرض الـدنيا :اإلمام الرضا عليه السالم

وعليها سامء الدنيا كالقبة، واألرض الثانية فوق الـسامء الـدنيا، والـسامء الثانيـة 
إىل أن ... فوقها قّبة، واألرض الثالثة فوق سامء الثانية، وسامء الثالثة فوقهـا قبـة 

فوق سامء السادسة، وسامء السابعة فوقها قبة، وعرش يصل إىل األرض السابعة 
 خَلَـقَ  ال ذِي {: الرمحن تبارك وتعاىل فوق السامء السابعة، وهو قول اهللا سـبحانه

 َ َاٍت  سَبْع َ  سَمَو ُ  مِثْلَهُن   اْألَرْضِ  وَمِن ل َنَز  َت ُ  ي ْنَهُن   اْألَمْر َي  .إىل آخر الرواية... } ب
ظهـر  عـىل علـيهن ومـن فـيهن بمن األرضني لسبعوا> :صّىل اهللا عليه وآلهقوله 

                                                 
 .١٢سورة الطالق، اآلية .  ١
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يف  وجنـاح املـرشق يف جناح جناحان له والديك قِّي، فالة يف ملقاة كحلقة الديك
منتهـى كـّل قريـة أو أرض، واجلمـع : التخم< السبع التخوم يف ورجاله املغرب

م مثـل رسـول  ختوم مثل فلس وفلوس، وبعضهم جعل الواحد َختوم واجلمع ُختُ
ويف رشح . لعّل املراد بالتخوم هنا منتهى الصخرة فيام ييل مـن الروايـةوُرُسل، و
ينبغي محل الديك الذي هو ذكر الدجاجة عىل ظاهره لعدم استبعاده : املازندراين

بالنظر إىل القدرة اإلهلية القاهرة التي ال يعلمها إّال هو، وبعـضهم يوجـه كالمـه 
احم إذا اجتمعت عـىل مكـان واحـد، ية التي ال تتزبأن الديك من األجسام املثال
 وجوده عـىل مـا ُذكـر عـدم بقـاء مكـان لـسائر  منوإّال فإن اجلسم املادي جيب

 لقضاء الرضورة بـبطالن التـداخل والتـزاحم عـىل مـا قالـه املحقـق ،األجسام
 يف التجريد، وبّينه العالمة احليل يف رشحه، كـذلك نقـول فـيام قـدس رسهالطويس 

 .ون اخلافقنيوكوهنم بحيث يملؤئكة ورد من عظمة بعض املال
 الـصخرة عىل عليه ومن فيه بمن والديك] والسبع خ[> :صّىل اهللا عليه وآلهقوله 
 احلـوت ظهـر عـىل عليهـا ومـن فيهـا بمـن والصخرة ،يقِ  فالة يف ملقاة كحلقة
 عليـه ومن فيه بمن واحلوت والصخرة والديك والسبع ،يقِ  فالة يف ملقاة كحلقة
هـو البحـر األعظـم : البحـر املظلـم< يقِ  فالة يف ملقاة كحلقة ظلمامل البحر عىل

حر كلام زاد عمقه كان مـاؤه العميق، سمي مظلًام لكثرة مائه وغور عمقه، فإن الب
 .أسود

 عىل املظلم والبحر واحلوت والصخرة والديك والسبع>: صّىل اهللا عليه وآلهقوله 



 ملعارف القدسيةلقطات من ا

)١٩٢( 

ب أي املتحـرك، ووصـفه واء الـذاهاهلـ< يقِ  فالة يف ملقاة كحلقة الذاهب اهلواء
يضاح، أو لالحرتاز به عن اهلواء الـساكن غـري املتحـرك، وهـو مـا باملتحرك لإل

 .سيجيء من اهلواء الذي حتار فيه القلوب
 املظلـم والبحـر واحلـوت والـصخرة والديك والسبع> :صّىل اهللا عليه وآلهقوله 
املراد بالثرى هنا كثـرة األثـري لعّل : الثرى< يقِ  فالة يف كحلقة الثرى عىل واهلواء

الـرتاب : بقرينة اقرتانه بالسامء األوىل، واهللا أعلـم، ويف هـامش الروضـة الثـرى
 .الندي وهو الذي حتت ظاهر وجه األرض

ُ { اآليـة هذه تال ثم> َاتِ  يفِ  مَا لَه مَاو ْنَهُمَا وَمَا اْألَرْضِ  يفِ  وَمَا الس  َي  تَحْـتَ  وَمَـا ب
رَى أي : ، يف مرآة العقول<الثرى دعن اخلرب انقطع ثم>: اهللا عليه وآلهصّىل قوله  ١}الث 

علـيهم الـصالة مل نؤمر باإلخبار به، أو لعله فوق عقل زينب العطارة ملا روي عنهم 
ويف رشح . نحن معارش األنبياء أمرنا أن نكّلم الناس عـىل قـدر عقـوهلم: والسالم

وهـو < اخلَـرب>العلـم، أو بـالفتح وهـو : <اخلُـرب>واخلرب إما بالضم : املازندراين
معروف، أي انقطع علم البرش بالسفليات، أو انقطع ُخربها عند الثرى وال علم 

 .ولعل مجلة سقطت من الناسخ بعد هذه العبارة. هلم أكثر من ذلك
 املظلـم والبحـر واحلـوت والـصخرة والديك والسبع>: صّىل اهللا عليه وآلهقوله 
 وهـذا ،قـي فـالة يف كحلقة األوىل السامء عند عليه ومن فيه بمن والثرى واهلواء
 وهاتان ،قيّ  فالة يف كحلقة فوقها التي عند فيها ومن عليها بمن الدنيا وسامء كله

                                                 
 .٦سورة طه، اآلية .  ١
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)١٩٣( 

 الثالث وهذه ،يقِ  فالة يف كحلقة فوقهام التي عند عليهام ومن فيهام ومن السامءان
 ،الـسابعة إىل نتهـىا حتى ،يقِ  فالة يف كحلقة الرابعة عند عليهن ومن فيهن بمن
 يف كحلقـة األرض أهـل عـن املكفـوف البحر عند عليهن ومن فيهن ومن وهن
أي ال ينزل منه ماء إليهم، : عند البحر املكفوف عن أهل األرض: قوله< يّ قِ  فالة

أي املمنوع من االنصباب عليهم بقدرة اهللا تعاىل، إذ لو انصّب علـيهم أهلكهـم 
السامء واألرض السابعة أو الثامنة املساممة بالكريس دفعة، وفيه داللة عىل أن بني 

 .هو البحر الذي ال يمكن ألهل األرض النظر إليه: وسائط، أو املعنى
 كحلقـة الربد جبال عند املكفوف والبحر السبع وهذه>: صّىل اهللا عليه وآلـهقوله 

ُ {  :اآليـة هذه وتال ،قي فالة يف ل ُنَز  َ  وَي ِ  مِن مَاء ْ  الس  َالٍ  مِن ِيهَا جِب ْ  ف  وهـذه ،١}بَرَدٍ  مِن
 يف كحلقـة القلوب فيه حتار الذي اهلواء عند الربد وجبال املكفوف والبحر السبع
 النـور حجـب عنـد واهلواء الربد وجبال املكفوف والبحر السبع وهذه ،قي فالة

 النـور حجـاب القـدرة، وحجـاب ولعل املراد من حجـب< قي فالة يف كحلقة
وحجاب اهليبـة، وحجـاب الرمحـة، وهـذه احلجـب ، وحجاب الرفعة، العظمة

ذكرها صاحب معارج النبوة، وكّل ذلك نشأ من نور ذاته تعاىل أو نور علمه، أو 
 .اإلضافة بيانية باعتبار أن تلك احلجب نفسها أنوار إهلية

 واهلـواء الـربد وجبـال املكفـوف والبحـر السبع وهذه> :صّىل اهللا عليه وآلهقوله 
َ { :اآلية هذه تال ثم ،قيّ  فالة يف كحلقة كريسال عند النور وحجب ُ  وَسِع  كُرْسِـي ه

                                                 
 .٤٣سورة النور، اآلية . ١
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)١٩٤( 

َاتِ  مَاو َاْألَرْضَ  الس  ُ يَؤ وَالَ  و َ  حِفْظُهُمَا ودُه ُ  الْعَلِي   وَهُو الكريس يف هذه اآليـة < ١}الْعَظِيم
ُفّرس يف كتاب التوحيد تارة بالعلم، وتارة بالفلك الثـامن، ولعـل املـراد بـه عـامل 

ويـرى .  بالساموات الـسبع املحيطـة بـدورها باألرضـني الـسبعالكريس املحيط
السبزواري يف رشحه أن الكريس هنا هو اخلـري، واملـراد بالـساموات الـساموات 
 :السبع، ويدل عليه أيـضًا مـا روي عـن أيب عبـد اهللا عليـه الـسالم حـني سـئل

ريس كل يشء خلق اهللا تعـاىل يف الكـ: الكريس أكرب أم العرش؟ قال عليه السالم
ويف جممـع البحـرين يف كـرس . ما خال عرشه فإنه أعظم من أن حييط به الكريس

يـا فـضيل، كـّل يشء يف :  قـال لفـضيلعليـه الـسالميروي عن اإلمـام الـصادق 
 وسـع كـّل يشء كريس وسع الساموات واألرض والعرشال: ويف آخر. الكريس

 .وسع الكريس
 واهلـواء الـربد وجبـال املكفـوف والبحـر السبع وهذه>: صّىل اهللا عليه وآلهقوله 
ـّي، فـالة يف كحلقـة العـرش عنـد والكريس النور وحجب  :اآليـة هـذه وتـال قِ

} ُ حْمَن َلَى الر  ولعـل الـذي يظهـر مـن الروايـة املتقدمـة أن < ٢}اسْتَوَى الْعَرِْش  ع
ويف جممـع . العرش هو عامل العرش املحيط بعامل الكريس وما حيويه مما تقدم ذكره

 ملكـاً  اهللا خلـق>:  أنـه قـالصّىل اهللا عليه وآله عن النبي ٣ىيرو:  عرشالبحرين يف
 فطـار طـر، أن إليـه فـأوحى العرش ـ أي يف انتهاء العرش مـن األسـفل ـ حتت

                                                 
 .٢٥٥سورة البقرة، اآلية .  ١

 .٥سورة طه، اآلية .  ٢
 .٨ ح٢٠٨: ٢كذلك مروي يف الربهان .  ٣
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 أوحـى ثـم أخرى، سنة ألف ثالثني فطار طر أن إليه أوحى ثم ألف سنة، ثالثني
 يف يـنفخ حتـى تطـر لـو إليـه فـأوحى ثالثة، سنة ألف ثالثني فطار طر أن إليه

: ذلـك عنـد امللـك فقـال العـرش، مـن الثـاين الطرف إىل تبلغ مل كذلك الصور
 جعـل :١عليـه الـسالم اإلمام الصادق حديث ويف. وبحمده األعىل ريب سبحان
 سـبعني جعلـه ثـم: إىل أن قـال...  ـ أربعة أنواع من يعني ـ أرباعاً  العرش تعاىل
 مـن ولـيس السافلني، أسفل إىل رشالع كأول طبق كل ـ طبقة ـ غلظ طبق ألف
 لـه ... مـشتبهة غري وألسنة خمتلفة بأصوات ويقدسه بحمده يسبح إال طبق ذلك
 سـبحانه، اهللا إال عدهتم ُحييص ال ما املالئكة من منها ركن كل حيمل أركان ثامنية

 .انتهى< يفرتون ال الليل والنهار يف يسبحون
 قبـل احلجـب :احلـسن روايـة ويف :ويف هناية احلديث يف روضة الكايف يقول

 والظاهر أنـه احلـسن بـن حمبـوب، يعنـي أن هـذه .القلوب فيه حتار الذي اهلواء
 .الرواية مروية يف كتابه كذلك

واجلدير بالذكر أن هذه األمور املبينة يف هذه الرواية، واملواقع العظيمـة ذات 
وايـات األخـرى، وال السعة اجلسيمة اهلائلة مل يرد تفسريها وبيان حقائقها يف الر

يعلم تفسريها وتأويلها إّال اهللا والراسخون يف العلم، ولعل الرسول األكرم صّىل 
اهللا عليه وآله إنام مل يبني حقائق املواقع واملواضع التـي ذكرهـا يف الروايـة لعـدم 
حتمل عقول البرش بصورة عامة، أو السامع للرواية بصورة خاصة إلدراك تلـك 

                                                 
 .٢٢٤: ٤ يف جممع البيان كذلك مروي.  ١
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ه الّرشاح من النزر القليل من الرشح لبعض مفرداهتا ما هو إّال احلقائق، وما ذكر
 .احتامالت حيتملوهنا

 .، واحلمد هللا رب العاملنيالقدسية املعارف منوهبذا ينتهي كتاب لقطات 



)١٩٧( 

 
 
 

  املصادر
، ) ق٥٤٨ت (االحتجاج، أليب املنصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطـربيس 

 ق، ١٣٨٦دار الـنعامن للطباعـة والنـرش، تعليق الـسيد حممـد بـاقر اخلرسـان، 
 .النجف األرشف ـ العراق

االختصاص، أليب عبداهللا حممد بن النعامن العكربي البغدادي امللقب باملفيـد 
، صححه عيل أكرب الغفاري، منشورات جامعة املدرسني يف احلوزة ) ق٤١٣ت (

 ق، قـم ـ ١٤١٤ )دار املفيـد يف بـريوت(العلمية يف قم املقدسة، الطبعـة الثانيـة 
 .إيران

، علـق ) ق١١١٢ت (األنوار النعامنية، للسيد نعمة اهللا املوسـوي اجلزائـري 
 .عليه حممدعيل القايض الطباطبائي، مطبعة تربيز

 بـاقر حممـد للمـوىل الـشيخاألطهار،  األئمة أخبار لدرر بحار األنوار اجلامعة
 .لبنان ـ وفاء، بريوتال  ق، مؤسسة١٤٠٣الثانية  ، الطبعة) ق١١١١ت (املجليس 

بحوث يف امللل والنحل، للشيخ جعفر السبحاين، مؤسـسة اإلمـام الـصادق 
 .إيران، قم ـ ١٤٢٧عليه السالم، الطبعة األوىل 

، )ق ١١٠٧ت (البحـراين  احلـسيني هاشـم الربهان يف تفسري القرآن، للسيد
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)١٩٨( 

 .إيرانالبعثة، قم ـ  اإلسالمية، نرش مؤسسة الدراسات حتقيق قسم
 أيب علـيهم الـسالم، للـشيخ حممـد آل فـضائل ائر الدرجات الكـربى يفبص
 احلـاج وتـصحيح تعليق)  ق٢٩٠ ت(الصفار  فروخ بن احلسن بن حممد جعفر
 .إيرانق، طهران ـ  ١٤٠٤ األعلمي،  باغي، منشورات كوچه حمسن مريزا

الزهـراء  اخلـوئي، دار املوسـوي القاسـم أبـو البيان يف تفسري القرآن، للسيد
 .لبنان ـ ق، بريوت ١٣٩٥الرابعة  والتوزيع، الطبعة والنرش لطباعةل

البغـدادي  عـيل اخلطيـب بـن أمحد بكر ، أليب)السالم مدينة أو(بغداد  تاريخ
 العلميـة، الطبعـة الكتـب عطـا، دار القـادر عبد ، حتقيق مصطفى) ق٤٦٣ت (

 .لبنان ـ ق، بريوت ١٤١٧األوىل 
 عيل بن احلسن حممد أيب عليهم، للشيخ اهللا صىل الرسول آل حتف العقول عن

 أكـرب عليه عـيل والتعليق بتصحيحه ، عنى) ق٤ق ( احلراين شعبة بن احلسني بن
 التابعـة جلامعـة االسـالمي النـرش ق، مؤسـسة ١٤٠٤ الثانيـة الغفاري، الطبعة

 . املرشفة بقم املدرسني
 عـروفالـسمرقندي امل السلمي عياش بن مسعود بن تفسري العيايش، ملحمد

 املحاليت، تـصدى الرسويل هاشم السيد احلاج صححه ،) ق٣٢٠ت (بالعيايش 
 .إيرانسالمية، طهران ـ اإل العلمية ونرشه املكتبة لطبعه

 ، صـححه)ق ٤ ــ ٣ قرين (القمي إبراهيم بن عيل احلسن تفسري القمي، أليب
ة والنـرش، الطبعـ للطباعـة الكتاب دار اجلزائري، مؤسسة املوسوي طيب السيد



 املصادر

)١٩٩( 

 .إيران ـ  ق، قم١٤٠٤الثالثة 
، )٢٥سلسلة النـدوات العقائديـة (تفضيل األئمة عليهم السالم عىل األنبياء 

  .ق ١٤٢١ األوىل العقائدية، الطبعة األبحاث للسيد عيل امليالين، مركز

، حتقيـق ) ق١٣٥١ت (تنقيح املقال يف علم الرجال، للشيخ عبداهللا املامقاين 
مقاين، مؤسـسة آل البيـت إلحيـاء الـرتاث، الطبعـة األوىل الشيخ حمي الدين املا

 .إيران ق، قم ـ ١٤٢٤
 احلـسن بـن حممـد جعفر أيب الطائفة املقنعة، للشيخ رشح هتذيب األحكام يف

 اخلرسـان، دار املوسـوي حسن السيد عليه وعلق ، حققه)ق ٤٦٠ت (الطويس 
 .إيران ش، طهران ـ ١٣٦٤سالمية، الطبعة الثالثة اإل الكتب

 بابويـه بـن احلـسني بـن عـيل بـن حممد جعفر الصدوق أيب التوحيد، للشيخ
عليـه الـسيد هاشـم احلـسيني الطهـراين،  وعلـق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي 

 .املقدسة قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني منشورات مجاعة
، منـشورات الـريض، الطبعـة ) ق٦ق (جامع األخبار، لتاج الدين الشعريي 

 .إيران ش، قم ـ ١٣٦٣الثانية 
، )ق ١٢٠٩ ت(النراقـي  مهدي املوىل حممد اجلليل جامع السعادات، للشيخ

 .األرشف ـ العراق النجف النعامن، كالنرت، منشورات مطبعة حممد السيد حققه

ت (العـاميل  احلـر احلـسن بـن اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية، ملحمد
 .يرانإ ـ املفيد، قم ، منشورات مكتبة)ق ١١٠٤
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)٢٠٠( 

، مؤسسة األعلمي، بـريوت ـ ) ق١٢٤٢ت (، للسيد عبداهللا شرب حق اليقني
 .لبنان

شيخ حـسن حـسن : ، تصحيح) ق١٢٤٥ت (، للموىل أمحد النراقي اخلزائن
 .إيرانزاده آميل وعيل أكرب الغفاري، تعريب ، قم ـ 

 بابويـه بـن احلـسني بـن عـيل بـن حممد جعفر الصدوق أيب اخلصال، للشيخ
 الغفاري، منـشورات مجاعـة أكرب عليه عيل وعلق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي 

 . ق١٤٠٣املقدسة،  قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني
 بـن احلـسن منـصور احلـيل أيب الرجـال، للعالمـة األقوال يف معرفة خالصة

 القيـومي، الطبعـة جواد الشيخ ، حتقيق)ق ٧٢٦ت (األسدي  املطهر بن يوسف
 .إيرانالفقاهة، قم ـ  ة نرش ق، مؤسس١٤١٧األوىل 

، )ق ٥٧٣ ت(اهللا  هبـة بـن ، للراونـدي سـعيد)أو سلوة احلزين(الدعوات 
 .إيران، قم ـ ١٤٠٧املهدي، الطبعة األوىل  اإلمام مدرسة حتقيق

 .الديوان املنسوب ألمري املؤمنني عليه السالم
، )ق ٢٧٥ت (السجـستاين  األشـعث بـن سـليامن داود ، أليبسنن أيب داود

 .بريوت ـ لبنان، ١٤١٠الطبعة األوىل الفكر،  اللحام، دار حممد سعيد قيقحت
، )ق ٢٠٩ت (الرتمذي  عيسى بن ، ملحمد)الصحيح اجلامع (سنن الرتمذي

 ق، بـريوت ـ ١٤٠٣اللطيف، دار الفكر، الطبعة الثانية  عبد الوهاب عبد حققه
  .لبنان



 املصادر

)٢٠١( 

تـصحيح عـدة مـن ، ب) ق٦٧٩ت (رشح هنج البالغة، البن ميثم البحـراين 
 ش، قـم ١٣٦٢األفاضل، مركز النرش مكتب اإلعالم اإلسالمي، الطبعة األوىل 

 .إيرانـ 
، تعليـق ) ق١٠٨١ت (رشح أصول الكايف، للموىل حممد صالح املازنـدراين 

 احلسن الشعراين وتـصحيح الـسيد عـيل عاشـور، دار إحيـاء الـرتاث املريزا أيب
 .ـ لبنان، بريوت ١٤٢١العريب، الطبعة األوىل 

، دار العلـوم )قت (الـشريازي احلـسيني  هنج البالغة، للسيد حممد توضيح
 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٢٣للتحقيق والطباعة والنرش، الطبعة األوىل 

 ١٠٩١ت (الكاشـاين  الفيض ب امللقب حمسن الصايف يف تفسري القرآن، للموىل
 الثانيـة طبعـةالـصدر، ال األعلمي، منشورات مكتبه حسني الشيخ ، صححه)ق

 .إيران ق، طهران ـ ١٤١٦
، دار الفكـر، ) ق٢٥٦ت (، حممد بـن إسـامعيل البخـاري صحيح البخاري

 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٠١

ت (النيـسابوري  القـشريي مـسلم احلجـاج بـن بن ، مسلمصحيحاجلامع ال
 .، دار الفكر، بريوت ـ لبنان) ق٢٦١

 اهليتمـي حجـر بن دقة، ألمحدوالزن البدع أهل عىل الرد يفالصواعق املحرقة 
 مكتبة، الثانية اللطيف، الطبعة عبد الوهاب عليه عبد ، علق) ق٨٩٩ت (املكي 
 .ق، قاهرة ـ مرص١٣٨٥ الثانية الطبعة، القاهرة
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)٢٠٢( 

، رشكـة ) ق١٤٢١ت  (طرائف احلكم ونوادر اآلثار، للسيد حممد احليـدري
 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٢٩دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

 جعفـر الـسالم، الـشيخ علـيهم البيت أهل مدرسة ضوء  عىلعقائد اإلمامية
 عليـه الصادق ق، مؤسسة ١٤١٩األوىل  اهلادي، الطبعة جعفر :السبحاين، بقلم

  .إيرانالسالم، قم ـ 

 إبـراهيم بن عيل بن حممد الدينية، للشيخ األحاديث العزيزية يف الآللئ عوايل
 جمتبــى آقـا ، حتقيـق احلــاج) ق٨٨٠ت  (مجهــور أيب بـابن ملعــروفاألحـسائي ا

 .إيرانـ  الشهداء، قم سيد ق، مطبعة ١٤٠٣األوىل  العراقي، الطبعة
 بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب عيون أخبار الرضا عليه السالم، للشيخ

عليـه الـشيخ حـسني  وعلـق ، صـححه) ق٣٨١ت (القمـي  بابويه بن احلسني
 ق، ١٤٠٤ورات مؤسسة األعلمي للمطبوعـات، الطبعـة األوىل األعلمي، منش
 .بريوت ـ لبنان

النجفي،  األميني أمحد احلسني واألدب، الشيخ عبد والسنة الكتاب  يفالغدير
 .لبنان ـ ، بريوت١٣٩٧الرابعة  العريب، الطبعة الكتاب دار

، ) ق٥٥٠ت (غرر احلكـم ودرر الكلـم، لعبـد الواحـد التميمـي اآلمـدي 
 .إيران ش، قم ـ ١٣٦٦رات مكتب اإلعالم اإلسالمي، منشو

ت (العــاميل  احلــر احلــسن بــن ، ملحمــدالفــصول املهّمــة يف أصــول األئّمــة
 إمـام إسالمي معارف القائيني، مؤسسة احلسني حممد بن حممد: ، حتقيق)١١٠٤
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 .إيرانق، قم ـ  ١٤١٨رضا، الطبعة األوىل 
 فريوزآبـاديىض احلـسيني السيد مرتـلل، فضائل اخلمسة من الصحاح الستة

ــة ) ق١٤١٠ت (  ق، مؤســسة األعلمــي للمطبوعــات، ١٣٩٣، الطبعــة الثالث
 .بريوت ـ لبنان
 ،) يف حماسن األخـالقامللحق بكتاب احلقائق(يف املعارف واحلكم قّرة العني 

حتقيق حمسن عقيل، دار الكتـاب اإلسـالمي،  ،) ق١٠٩١ت  (للفيض الكاشاين
 .إيران ق، قم ـ ١٤٢٣
 / ٣٢٨ ت( الرازي إسحاق الكليني بن يعقوب بن حممد جعفر كايف، أليبال
 سالمية، الطبعةاإل الكتب الغفاري، دار أكرب عيل عليه وعلق ، صححه)ق ٣٢٩

 .ق ١٣٨٨الثالثة 
 الدين حسام بن املتقي عيل الدين واألفعال، لعالء األقوال سنن كنز العامل يف
 وصـفوة حيـاين بكـري وصـححه ، ضبطه) ق٩٧٥ ت( فوري اهلندي الربهان
 .ق ١٤٠٩الرسالة، بريوت ـ لبنان،  السفا، مؤسسة
 ش،  ١٣٦٩، الطبعة الثانية ) ق٤٤٩ ت (الكراجكي  الفتح أليب، كنز الفوائد

 .إيراناملصطفوي، قم ـ  مكتبة
 ، حتقيـق الـسيد) ق١٠٨٥ت (الطرحيـي  الدين فخر جممع البحرين، للشيخ

 .إيرانش، قم ـ  ١٣٦٢ الطبعة الثانية مرتضوي، احلسيني، النارش أمحد
 ٦ القـرن(الطربيس  احلسن بن الفضل عيل القرآن، أليب تفسري جممع البيان يف

األخـصائيني، منـشورات  واملحققـني العلـامء مـن عليـه جلنـة وعلق ، حققه)ق
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 .لبنان ـ  ق، بريوت١٤١٥األوىل  للمطبوعات، الطبعة األعلمي مؤسسة
 ، بتحريـر) ق٨٠٧ ت( اهليثمـي بكـر أيب بـن عيل نالدي لنور ،جممع الزوائد

 .لبنان ـ ق، بريوت ١٤٠٨العلمية،   الكتب دار جحر، وابن العراقي
 ت (املجلـيس بـاقر حممـد الّرسـول، للعّالمـة آل خبارأ رشح مرآة العقول يف

 سـالمية، الطبعـةاإل الكتـب ، تصحيح الـسيد هاشـم الرسـويل، دار) ق١١١١
 .إيرانـ ق، طهران  ١٤٠٤الثانية 

 رجـب الـسالم، للحـافظ عليـه أمرياملـؤمنني أرسار مشارق أنوار اليقـني يف
 األعلمـي عاشور، منـشورات مؤسـسة عيل السيد ، حتقيق) ق٨١٣ت (الربيس 

 .ـ لبنان  ق، بريوت١٤١٩األوىل  للمطبوعات، الطبعة
مشارق أنوار اليقـني يف حقـائق أرسار أمرياملـؤمنني عليـه الـسالم، للحـافظ 

ــربيس رجــب  ــدالغفار أرشف ) ق٨١٣ت (ال ، حتقيــق الــسيد مجــال الــسيد عب
 . ق، قم ـ إيران١٤٢٢املازندراين، انتشارات الرشيف الريض، الطبعة األوىل 

ت أوائـل القـرن (الطربيس  عيل الفضل األخبار، أليب غرر  يفمشكاة األنوار
 ١٤١٨األوىل  احلـديث، الطبعـة هوشمند، دار مهدي: ، حتقيق)السابع اهلجري

 .إيرانق، قم ـ 
 ١٢٤٢ت ( للسيد عبـد اهللا شـّرب ،مصابيح األنوار يف حّل مشكالت األخبار

 .إيران، مكتبة بصرييت، قم ـ )ق
ــام ــرشيعة، لإلم ــصباح ال ــر م ــصادق جعف ــسالم  ال ــه ال ، ) ق١٤٨ت (علي
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ــ  ق، بـريوت ١٤٠٠األوىل  للمطبوعات، الطبعـة األعلمي منشورات مؤسسة
 .لبنان

 بابويه بن احلسني بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب ، للشيخمعاين األخبار
 الغفاري، منـشورات مجاعـة أكرب عليه عيل وعلق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي 

 . ق١٣٧٩املقدسة،  قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني
 النـوري رضـا حممـد القمـي، تعريـب الـسيد عبـاس مفاتيح اجلنان، للشيخ

 . إيران ش، قم ـ ١٣٨٥الطبعة الثالثة العزيزي،  النجفي، منشورات
، ) ق١٣٥١ت ( يف علـم الدرايـة، للـشيخ عبـد اهللا املامقـاين مقباس اهلداية

حتقيق الشيخ حممد رضا املامقاين، مؤسـسة آل البيـت إلحيـاء الـرتاث، الطبعـة 
 .إيران ق، قم ـ ١٤١١األوىل 

، )ق ق الـسادس(الطـربيس  الفـضل بـن احلسن نرص ، أليبمكارم األخالق
 .ق ١٣٩٢السادسة  منشورات الرشيف الريض، الطبعة

الـشهرستاين  أمحـد بكر أيب بن الكريم عبد بن حممد الفتح ، أليبامللل والنحل
 .لبنان ـ املعرفة، بريوت گيالين، دار سيد حممد: ، حتقيق)ق ٥٤٨ ت (

 بـن احلسني بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب من ال حيرضه الفقيه، للشيخ
الغفـاري، منـشورات  أكرب عليه عيل وعلق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي  هبابوي
 .الثانية املقدسة، الطبعة قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني مجاعة

 شهرآشـوب الـرسوي بـن عـيل بـن حممد اهللا عبد ، أليبمناقب آل أيب طالب
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األرشف،  النجـف أسـاتذة مـن جلنـة بتـصحيحه ، قام)ق ٥٨٨ت (املازندراين 
 .ق، النجف األرشف ـ العراق ١٣٧٦احليدرية،  عةاملطب

 العـاميل عـيل بـن الـدين زيـن واملـستفيد، للـشيخ املفيـد أدب منية املريد يف
 اإلعـالم املختـاري، مكتـب ، حتقيق رضا)ق ٩٦٥ت (الثاين  بالشهيد املعروف

  .إيران، قم ـ )ق ١٤٠٩( األوىل اإلسالمي، الطبعة

 ١٤١٤ت (لسيد عبـداألعىل الـسبزواري ، لمواهب الرمحن يف تفسري القرآن
 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٠٩، مؤسسة أهل البيت، الطبعة الثانية )ق

، ) ق١٤٠٢ت (، للـسيد حممـد حـسني الطباطبـائي امليزان يف تفسري القـرآن
 .إيرانـ  قم، املدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي النرش مؤسسة

عثامن الـذهبي  بن أمحد بن حممد اهللا عبد الرجال، أليب نقد  يفعتدالميزان اال
املعرفة   ق، دار١٣٨٢البجاوي، الطبعة األوىل  حممد عيل: ، حتقيق)ق ٧٤٨ت (

 .لبنان ـ والنرش، بريوت للطباعة
 أمرياملـؤمنني كـالم من الريض السيد الرشيف اختاره ما هنج البالغة، جمموع

 ق، دار ١٤١٢ىل األو ، الطبعـةهعبد حممد السالم، رشح عليه طالب أيب بن عيل
 .إيران ـ الذخائر، قم

 أمرياملـؤمنني كـالم من الريض السيد الرشيف اختاره ما هنج البالغة، جمموع
السالم، ضبط نصه وحققه صبحي صالح، الطبعة األوىل  عليه طالب أيب بن عيل

 . ق، بريوت ـ لبنان١٣٨٧
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لراونـدي ا احلـسني عـيل بـن اهللا الرضا فضل أيب الدين ضياء النوادر، للسيد
 األوىل  احلـديث، الطبعـة عـسكري، دار عـىل رضا سعيد: ، حتقيق)ق ٥٧١ت (

 .إيرانـ  ش، قم ١٣٧٧

، للـشيخ )تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الـرشيعة(وسائل الشيعة 
 علـيهم البيـت آل مؤسـسة، حتقيق )ق ١١٠٤ ت(العاميل  احلر احلسن بن حممد

، قـم ـ الـرتاث إلحيـاء السالم عليهم لبيتا آل مؤسسة، الرتاث إلحياء السالم
 . ق١٤١٤، إيران

، للـشيخ )تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الـرشيعة(وسائل الشيعة 
 الـشيخ وحتقيقـه بتـصحيحه ، عنى)ق ١١٠٤ ت(العاميل  احلر احلسن بن حممد
 .الشريازي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان الرباين الرحيم عبد
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  ١٤٩.............................التوحيد  يف  السالم عليه املؤمنني  ألمري  كالم من:  عشر  اخلامس  الفصل

  ١٥٤................................................................................اليقني: عشر السادس  الفصل
  ١٧٠.....................................................................اإلنسانية   النفس : عشر السابع   الفصل
  ١٨٩........................................تعاىل  اهللا عظمة يف  العطارة   زينب  حديث: عشر الثامن  الفصل
  ١٩٧...........................................................................................................املصادر 
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