
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



  



 
 
 

 

  



  



 
 
 

 ٥      .......................................................................................................مقدمة 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

: ملاذا خلقنا اهللا مسألة عىل مرّ الدهور من أهم األسئلة التي اعتلجت الصدور 
 من ذلك؟!! سبحانه(=غايته) ه ؛ إذ ما غرضابتداءً  تعاىل

 حمتاجٌ ، وهو الكامل املحض ، أهو سبحانه ؛ ذلك  إىلاجة احلوبعبارة ساذجة : ما 
 .؟!لوجودالعدم لمناقضة  ،أنّ احلاجة نقصٌ يناقض الكاملمع ؛  العاملألن خيلق 

ل املعنى املطوي وتلزم اإلشارة إىل أنّ ذلك ؛ نظرية االبتهاج ، اجلواب عن ت تكفّ
ة هذه اليف  ، بل فيام سنر  مدرستي الفلسفة والكالمبني تنازع فيه ليس ذاك امل ،نظريّ
ه عن مناقضة القرآن ، الظنّ  راجح ام أنّه يفك؛ ر أنّ النزاع بينهم لفظيٌّ ال أكثر نس منزّ

ء عن ، ومتاماً الكريم  ال خيالف ، كلياً  صىل اهللا عليه وآلهمنافاة سنّة رسول اهللا مربّ
ويرشد ، يدلّ عليه يشهد له ، وبل يف القرآن والسنّة ما ، بتاتاً األعظم مشهور أهل القبلة 

 ..وينادي به ، إليه 

أن تكون سهلة التناول، قليلة  ؛ ساعني هذا املعنىلبيان  هذه الرسالة ، ناكتب
ة االستدالل اإلطناب ، وافية البيان ، فصيحة الكالم  ة ، حمكمة الربهان ، تامّ يف ، ملمّ

ة فحول املعقول وأقوال أهم ب ،اجلملة وإجياز ، فيها بساطة الطّرح ني ملتزماملنقول ، أئمّ
غاية اهللا تعاىل من خلق العامل من كلّ هذا فهم واختصار املطلب ؛ إذ اهلدف ، املبحث 

نهج كام هو ماً وإبراماً ، ، نقضالتفاصيل جليل يف اً بسطقبل أن يكون ، واقعياً عرفياً فهامً 
 ..علامء الجهابذة واحلكامء 

ال لفظي نزاعهم أنّ ؛ لبيان بيشءٍ من البسط بىل ربام عرضنا إىل ما تنازعوا فيه 
 نقضاً وإبراماً .. ذلك ورة تدفعنا للبسط يف ، وإالّ فال رضأكثر 

عىل حلّ املسألة أعاله ؛ ففي منظومة ال يقف نظريّة االبتهاج أنّ غرض عىل 
ها كام حيسب القارص ، مناطق فراغ كثرية اإلسالميّة العقيدة  ة هنضت بسدّ أنّ هذه النظريّ
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غاية اهللا من  اإلجابة عن مسألة هذه الوريقات املتواضعة ،ليس هدف ؛ ف..ينبغي

 أرشف أهدافها ال ريب ..هذا كان وإن خلق العامل فقط ، 

بأعباء قرائة كثري من األخبار املشكلة يف هذا  النهوض -عدا ذلك–تكفّلت فلقد 
الصدد ، ربام جتاوزت املئات ، مل تقرأ كام جيب حتى يومنا هذا ؛ ففي هذه األخبار 

يف ساحة ي العقدالعويص كثري من اغات ما يمأل فر -ضوء هذه النظريّةيف -املشكلة 
 ..، وجلّها ابتالئيّة فيام سيتّضح عالوة عىل الرشعيّة املعرفة اإلنسانية 

 : عدة أموروأياً كان فالداعي هلا 

ل : إشكاليّة املحال ألن  فافرتاض أنّ اهللا تعاىل حمتاجٌ عىل الفرضني :  األمر األوّ
، وغرضدون أن تكون له غاية من اخللق  خلقه سبحانه افرتاض أنّ أو خيلق اخللق ، 

هة إالّ نظريّة االبتهاج  -رنفيام س–حمال نقالً وعقالً ، وال خمرج من هذا كالمها  املنزّ
 .عن النزاع والرد والبدل 

، مع أنّ لهجون بذكر اهللا تعاىل ثبت يف الرشيعة أنّ أهل اجلنّة ي: األمر الثاين 
؛ إذن ملاذا يستغفرون ، ما حاجتهم إىل ذلك واحداً  التكليف ساقطٌ عنهم إمجاعاً وقوالً 

 مع سقوط التكليف عنهم؟!!

تستغفر للصاحلني ، وتبكي عىل املؤمنني عليهم السالم كام قد ورد أنّ املالئكة 
ملاذا وكيف لكن ، ...وقاطبة اخلبيثني  من املجرمنينفر أيّام نفور ، وتوعموم املستضعفني 
 !.وغري البرش؟ إذ ما شأهنم بالبرش ؛ذلك من وما غرض املالئكة 

ما شأن احليتان ، يتان البحر تستغفر لطالب العلم ؛ إذ أنّ حومن ذلك ما ثبت 
 ، بأهل العلم؟!.وهي غري عاقلة
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، بينهام ن بوجود املؤمن ايفرح،  وما بينهام بل قد ثبت أنّ الساموات واألرضني
ومها ، بل كيف نتعقل فرحهام والكافر منما عالقتهام باملؤ ؛ إذوحيزنان من وجود الكافر 

 .؟!مجادان غري عاقلني

بالصالح ويُرسُّ ويفرح وينفر من امليت الطالح ، وكذلك فقد ثبت أنّ القرب حيزن  
 وملاذا؟!.، وهو مجاد فكيف هذا 

، أنّ اهللا تعاىل ، وهو عني الكامل ما جاء يف النصوص القطعيّة وأكرب من كلّ ذلك 
يُرسّ ويرىض وحيبّ الطيّبني العالني يفرح ولرصفة ، واجلامل التام ، املحض ، والقدرة ا

 ويكره السافلني اخلبيثني .ويغضب من عبادة ، ويف املقابل حيزن ويأسف ويسخط 

وانفعاالت أعراض  هذا ممتنع يف ذات الباري ؛ إذ الفرح واحلزن و...،بيد أنّ 
ة ذات رتبة الممتنعة يف  ه ل؛  البسيطةاألحديّ ة املحضة تنزّ جوهراً تكون عن أن ذات العزّ

 .املحدودة الفقرية خلوقات متعلقان باملاجلوهر والعرض  ؛ بداهة أنّ و عرضاً إمجاعاً أ

ه عن النزاع   ، اجلواب عن هذا .احلقيقي تكفلّ االبتهاج ، املنزّ

 مل يصنّف أحد يف مسألة االبتهاجاألمر الثالث : 

أحدٌ من علامء الفريقني يف مسألة االبتهاج يف حدود علمي القارص ، مل يصنّف  
كتاباً مستقالً، سو شيخ الشيعة النوبختي رضوان اهللا تعاىل عليه ، ومل يصل إلينا فيام 
نا اطّلعنا عىل مضمونه خالل كتابه اآلخر الياقوت ،  قال العالمة ريض اهللا عنه؛ بيد أنّ

، وإنّام هو يف اجلملة تكرار ديد اجليشء الليس بستعرف ويف اجلملة فمضمونه عىل ما 
وتأكيد ملا قاله املوحدون من الفالسفة األوائل قبله ؛ فاهللا عندهم مبتهج أي : ملتذ 

لتوقيفيّة بكامله املحض ومجاله التام ؛ وهو عند مشهور الفريقني سنّة وشيعة مشكل ؛ ل
 ورود نصّ رشعي أنّ اهللا تعاىل يلتذ ، وسيأيت البيان .أي لعدم 
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فام سطّره احلكامء ، يف االبتهاج عىل ما تتبعناه من أقواهلم ، ال يعدو عدا هذا 

اإلستطرادات املجملة ، واإلملاحات الرسيعة املستعصية حتى عىل بعض أهل النظر ، 
 فكيف بغريهم؟!. عىل أنّ جلّها متنازع فيه حتّى النخاع .

دراسة ذ مل تُفرد ؛ إ املوضوع يف هذاإلفراد دراسة جامعة ، هذا أضحى داعياً آخر 
 يف ذلك.منزهة عن النزاع،  ،مستقلّة

ة ، أصلٌ تكفّل عالج كلّ ما ذُكر من األمور  الزبدة : املعنى املطوي يف هذه النظريّ
ة ، ال  ا تامّ ة ؛ لكوهنا من القارص رؤية جديدة ، يظنّ أهنّ أعاله ؛ وإنّام أطلقنا عليها نظريّ

ة التأمّل والتدبّر ؛ إذ ال عصمة إالّ ألهلها ، خالف فيها ولو تقديراً ، فاملطلوب إطال
 .، وإنّام هو لفظي فيام نخال ونحسب احلقيقي وهي عىل كلّ تقدير مربأّة من النزاع 

ذكروا املعقول احلكمة وأساطني ولكي تعي أنّ النزاع لفظيّ غالباً ، أنّ مجاعة من 
صفة عندهم هي وني اإلرادة ، يف معنى ابتهاج اهللا بذاته أنّه يريد ذاته ؛ فاالبتهاج يع
ا صفة فعل . أجاب أهل احلكمة أنّ اإلرادة و ذات عني الذات ، ونازعهم املشهور بأهنّ

 .، عني الذات صفة ذات العلم تعني : العلم باألصلح ، و

أنّ العلم باألصلح مردّه إىل العلم املحض ، وهو اتفق اجلميع ويف آخر املطاف 
، كام ، وبقي نزاعهم يف جواز إطالق لفظ اإلرادة لفظي ، عني الذات من صفات الذات 

 ..بيانه جليّاً سيأيت 

ها أنّ النزاع  ة ؛ أمهّ ولبيان أنّ نزاعهم لفظي، أو كاللفظي ، ثمرات رشعيّة مهمّ
م كثريٌ من النّاس ..فيام اللفظي ال يوجب الكفر ، وال اخلروج من الدين ،   توهّ
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 مفاهيم تكرر ذكرها !!

ة مفاه يم تكرر ذكرها يف هذا الكتاب، يتعاطاها أهل احلكمة واملعقول كثرياً ، ثمّ
 ، وهي كاآليت : آلتية ايف الطيّات نبنيّ معناها هيهنا ، تعميامً للفائدة ، ودفعاً لاللتباس 

 : العلّة اإلعداديّة . األول 

؛  يعني هبا أهل املعقول ، العلّة بالعرض ال بالذات ، كعليّة األب لوجود ابنه
ا العلّة بالذات فهو اهللا سبحانه وتعاىل ، ولك  فاألب علّة بالعرض لوجود االبن ، وأمّ
أن تقول أنّ عليّة اهللا تعاىل باالستقالل ، وعليّة األب بالتبع ، وكلٌّ من العلتني عىل 

ر احلقيقة ال املجاز ؛ إذ مرد عليّة األب لوجود ابنه إىل مشيئة اهللا تعاىل وقضائه ؛ غاية األم
ة لوجود االبن ، وأخر بال  أنّ اهللا تعاىل حلكمة االبتالء ، تارةً جيعل األب واسطة معدّ

 .؛ نظري الفرق بني ثامر الدنيا وثامر اجلنةواسطة كام يف خلق آدم وعيسى عليهام السالم

انَ اهللاُ: سبحانه وتعاىل ومن ذلك واسطة الفيض ، كقوله  ا كَ مَ أَنْتَ  وَ ُمْ وَ هبَ ذِّ لِيُعَ
مْ  وهي علّة فالنبيّ صىل اهللا عليه وآله ، علّة لنزول اخلري وعدم نزول العذاب ،  فِيهِ

بالتبع والعرض ؛ أي تابعة ملشيئة اهللا تعاىل غري خارجة عن لكنّها إعداديّة حقيقيّة، 
 .وعلمه وحكمته وقدرته إراداته وقضائه 

ل العإىل مع التنبيه  ة يف الوجود ، أنّ النبيّ صىل اهللا عليه وآله ، أوّ لل اإلعداديّ
ن ون واملالئكة املقربوويتلوه األمثل فاألمثل من أهل بيته ، ويتلوهم األنبياء واملرسل

فاجلنني علة إعداد قريبة فمن دوهنم ، إىل أن يصل األمر إىل ما نشاهده يف هذه الدار، 
 راد.وأعاىل ، عىل ما قىض اهللا تلوجود اإلنسان ، والنطفة علّة إعداد بعيدة لوجوده 

 .البحت : الوجود املحض الرصف البسيط الثاين 

ه حدّ ، أو : الذي ال خيالطه عدم ،  الوجود املحض هو : الوجود الذي ال حيدّ
ل له وال آخر . ما شئت فعربّ .   ولك أن تقول : الذي ال ماهيّة له . أو : الذي ال أوّ
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تكرر الوجود ؛ إذ ال متناع ؛ ال: الذي ال ثاين له ، وال غري له  والوجود الرصف

 .لوجود لغري ايف الواقع وجود 

ال يوجد كيب ؛ إذ املركب كاإلنسان ه عن التجزئة والرت: املنزّ  والوجود البسيط
فهو وجود فقري ، واهللا تعاىل أو مادة وصورة ، أو جنس وفصل ، وجود وعدم ، إالّ من 

 .  ، فهذا معنى البسيطتركيب فيه عني الغنى والكامل ال 

 : املنزه عن شوب النقائص. والوجود البحت

ة لتالزمهاوالبعض يرادف بينها  .الذايت ؛ كالزوجيّة واألربعة  ، وال مشاحّ

ا الوجود الثالث :  ا مستقل وإمّ  .رابطإمّ

ة ، أياملستقل :  ؛ غنىً مطلقاً الغنيّ عن العلّة الواجب، الوجود  :مفاد كان التامّ
ا إذا احتاج إىل علّة إلجياده ، فهو.ومل يكن معه يشء ل يف األزكقولنا : كان اهللا   .، وأمّ

 لوجودهاملفتقر إىل علّة  ،وجود املخلوقأي : المفاد كان الناقصة ، وهو :  الرابط
 .من دون قيد احلدوث،  : كان زيدٌ ؛ المتناع قولنا أو خملوقاً كان زيدٌ حادثاً ؛ كقولنا : 

؛ فوجود عني وجوده لغريه ، كاألعراض ن وجوده يف نفسه ،ا: ما كالرابطيو
 .؛ المتناع وجودها لنفسها األلوان يف نفسها مثالً، عني وجودها لألجسام

نا  مونشري إىل أنّ مباحث العرف والرشع ، عىل مباحث اللغة واالصطالح  ناقدّ
اً واملعقول وغريها ؛ لكوهنا يف أكرب الظنّ ، كفيلة بإدراك معنى االبتهاج إدراكاً وجدانيّ 

اً  ل معنى االبتهاج نظريّ ، بشهادة النزاع الشديد يف حسب قواعد املعقول واقعيّاً ؛ إذ تعقّ
فهو بمثابة التوطئة  ،هذا األمر ، متعرسّ عىل كثري من أهل الفضل ، ناهيك عن غريهم

 للثاين ؛ فافهم .

ة يف ما قصدناه يف هذا الكتاب كلّ وقد طوينا   : فصولعدّ
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ل :   . عرفاً ورشعاً ، سبحانه اج اخلالق ابتهالفصل األوّ

 .لغةً واصطالحاً بتهاج االالفصل الثاين : 

 الفصل الثالث : السنخيّة واالبتهاج .

.بتهاجاالالفيض والفصل الرابع :   ؛ كربالء نموذجاً

  املعرفة واالبتهاج : امس الفصل اخل

 االبتهاج بني األسامء والصفات .الفصل السادس : 

دُ هللاتمّ فـ:  من وراء القصد ؛ فإنْ تعاىل ، واهللا يه إل هذا ما سعينا مْ ي  احلَْ الَّذِ
ا ا انَ دَ الَ أَنْ هَ يَ لَوْ تَدِ نَّا لِنَهْ ا كُ مَ ا وَ ذَ ا هلَِ انَ دَ : صلوات اهللا عليه كام قال موسى وإالّ فـ )١(هللاهَ

بِيلِ   اءَ السَّ وَ نِي سَ يَ ْدِ يبِّ أَنْ هيَ ى رَ سَ ي  هو من : فاهللا تعاىل )٢(عَ ْدِ وَ هيَ هُ قَّ وَ ولُ احلَْ قُ يَ
بِيلَ   .)٣( السَّ

 واحلمد هللا تعاىل أوالً وآخراً .

  باسم احليلّ                                                                              

سة كربالء امل                                                                           قدّ

 

                                                           
 .٤٣األعراف :   (١)
 . ٢٢القصص :   (٢)
 . ٤األحزاب :   (٣)



 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

ل  الفصل األوّ

 اخلالق سبحانه ابتهاج
 ورشعاً عرفاً 

  



 

  



 
 
 

 

 بنيّ أبعاد االبتهاجت أمثلة عرفيّة

عرفنا أنّ أشدّ الدواعي للقول بنظرية االبتهاج هو التساؤل الذي يقول : ما غاية 
 اهللا تعاىل من خلق العامل ، فهل اهللا سبحانه وتعاىل حمتاج لذلك؟!! 

 .. ةتقريبيّ أمثلة واقعيّة ب فهاك اجلواب

نا شاهد أناساً  إلنقاذ غريق من  دون تردد يسارعون، مؤمنني وملحدين ، كلّ
اً كان إلنقاذ غريق من احليوان ربام يسارع أغلبهم  بل، ال يعرفونه البرش  ، حتى لو أيّ

 .، فام الغاية من ذلك هلم أمواوخرسوا تلفت ثياهبم وتعطلت أعامهلم 

نا شاه يقودونه إىل هيرعون إىل أعمى ال يعرفونه ، ، مؤمنني وملحدين، اً اسد إنكلّ
، فلامذا هيرعون ، ما الغاية ، أو يقع يف حفرة أن تدهسه عربة حذرَ  ؛الطريق اآلمنطرف 

 من ذلك؟!

ه ، أو ونال يعرف غريبٍ  م كلبٍ اطعإل ونينرب، مؤمنني وملحدين ، ساً انأنا رأ كلّ 
ر عىل الك  لب احلصول عليه ..سقيه ماءً يتعذّ

نا نا كلّ  ، مؤمنون وملحدون ، ينقبض وحيزن، وربام يبكي إذا نحن البرش أو جلّ
 رأ يتيامً متسوالً مات يف الشارع من الربد ..

نا نحن البرش ، مؤمنون وملحدون ، هيرع  إلنقاذ إنسان ال نيناكاملج ونكلّ
 ..هتدم عليه ، يئنّ حتت أنقاض بيت يعرفونه 

ال يؤمن  اإلنسان ، سيام امللحد هذا اخلري ؛ مع أنّ امللحدصدر عن ي اذامللكن 
 ؟!!.إذن ما غايته، وال جزاء بجنة وال نار وال معاد 

عمل اخلري ع أنّ مرسوراً بام عمل من خري ، يمتىلء و، فرح امللحد ينتساءل ، ملاذا 
 ؟!!أو وقته لهخرس بعض ماتلفت ، أو مالبسه  أنّ سو ،  عد عليه بأيّ فائدة تذكرمل ي

 وبعبارة أخر : هل له غاية ؛ ما هي؟!!.
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لغايل كلنا يعلم أنّ األب السوي ، وهم أغلب اآلباء يف عامل البرش ، يبذل ا

 لغريبٍ خيرس املال واحلال ألجلها ، ويف آخر املطاف يعطيها  أجل بنته ؛ فإنّهمن والنفيس 
 ؟!!هاً لذريتوأمّ لنفسه ينتفع هبا زوجةً كيام ؛ جماناً 

غايته ؛ إذ ، ما هي والعناء من هذا الشقاء نتساءل : ما الذي حصل عليه األب 
  ؟!!.أو فائدة  هل عاد عليه كلّ هذا بأدنى نفع أو مصلحة

هذا اهلمّ  ، واحليوان وولده ، ما الغاية من كلّ والكالم هو الكالم يف األمّ وولدها 
نا يعلم أنّ جلّ األمهات والشقاء والغمّ  السويّات ، وهنّ أكثر األمهات ، عىل أتم ؛ فكلّ

  .فام غاية األم؟!؛ دون مقابلاالستعداد للتضحية بأرواحهنّ من أجل أوالدهنّ 

نا يعلم أنّ الثور الوحيش أو محار الوحش و ة كلّ هذا الرضب من احليوان ، عامّ
نا شاهد أو سمع أنّ  د أن يسمع زئري األسد أو عوي الذئاب ، لكن كلّ ثور  هيرب بمجرّ

، وقد  ولده األسد إذا أراد أن هيجم عىل أمامالوحش أو محار الوحش ، يقف حائالً 
 .. يف ذلكهيلك ميتاً جيرح أو 

 ؟!!احليوان لذي حصل عليها لكن ملاذا ، ما الغاية من ذلك ، ما

 ولعلّك تقول : التضحية والعناية بالولد حكم الغريزة !!

كم الغريزة هذا ، أيش نفعته الغريزة سو أنّه قلنا : يبقى السؤال فام الغاية من ح
 جرح أو مات؟! وملاذا مل حتكم الغريزة باإلبقاء عىل النفس ، وحكمت بالتضحية؟!. 

 هاك اجلواب .. 

  



 ١٧ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 

 الغاية هي االبتهاج

 بيان ذاك كاآليت :

ب ذلك ؛ إذ مل  فائدةله فاعل اخلري يف األمثلة املاضية إنّ :  إنْ قلنا ؛ فالواقع يكذّ
، عىل ، بل املوت أحياناً واحلال  خسارة املالبأيّ فائدة تذكر سو عمل اخلري عليه عد ي

د ، بعض فاعيل اخلري غأنّ   ال ينتظر ثواباً أخروياً وال جزاءً ربانياً .ري موحّ

يصدر عنهم اخلري من دون التفات وشعور ، كام  همبل أكثر من ذلك ، فإنّ بعض
دون ، هيرعون إلنقاذه ، نساءً ورجاالً ، اس النّ اطبة ق؛ فرت بئر يف لو سقط طفلٌ 

 .!!!يشء سو اإلنقاذ أيّ التفات إىل 

سفهٌ ؛ لكن العقل لغوٌ و -يف النتيجة-ما عمله كان غاية ، له  : ليست وإن قلنا
، جازمون جممعون متفقون ، أنّ ما عمله كاملٌ ليس نقصاً ، ) ١(والعقالء ، بل الرشع أيضاً 

ليس قبيحاً ،  -يستحق عليه الشكر واملديح-وأمرٌ حسنٌ مٌ ال نفرة فيه أبداً ، وفعلٌ مالئ
 وبالتايل ليس هو سفهاً إطالقاً !!

 هاتان فكا كامشة ، فام املخرج؟! 

، ناهيك البدهية ؛ يدلّ عليه الفطرة وفاعل اخلري املخرج هو االبتهاج ، وهي غاية 
ة ، مبتهجاً بكامهلا ، فرحاً  ؛ فإنّه امتأل رسوراً ..الوجدانالرضورة وعن  َ بجامل ذاته اخلريِّ

ن و سْ  ، كأنّه ملك الدنيا وما فيها. جاللوهبجة بام فاض عنها من حُ

 .رياالمتالء رسوراً بجامل اخل:  -األمثلة املاضيةيف كام –يعني  فاالبتهاج

 الً أفعال اخلري ؛ كونه كاماخلري وناً لالبتهاج بمطلق ففطرة أيّ إنسان تدفعه تكوي
 سواء صدرت عنه ، أم صدرت عن غريه ..،  وجالالً  ومجاالً 

                                                           
سيأيت النص الصحيح الرصيح عن املعصوم عليه السالم ، أنّ اهللا تعاىل سيجازي هذا الرضب   (١)

اخلريِّ من بني اإلنسان بام يالئمه من احلسنى يوم القيامة ، حتى لو كافراً ملحداً ، رشط أن ال يكون 
 معانداً جاحداً .
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يشهد لذلك أنّ فطرة املجتمعات اإلنسانيّة دون استثناء ، ال تنفك تتغنّى 

 (=تبتهج) بأفعال اخلري منذ بدء اخلليقة حتى اليوم ، ملاذا ؟!.

الداً ال خمجاالً أن تكون ممّا قضت البدهية والفطرة واجلبلّة ، ألنّ أفعال اخلري 
ناً دائامً ال ينقطع ، ووجوداً أبدياً ال يعرتيه مطلقاً ، وكامالً  يموت سْ ال خيالطه نقص ، وحُ

لُ اهللا سبحانه وتعاىل ، ثَ مَ ، بام هو فاعلٌ للخري ، عدم وال زوال ؛ رضورة أنّ اإلنسان 
 وسيأيت البسط يف الدليل بام يسع خمترصنا .

السعي أنّ ائر العقالء عىل اختالف مذاهبهم ، وس، وقد اتفق احلكامء واملتكلمني 
ة وهو الكامل اإلنساين ، مغروز تكويناً يف الذات اإلنسانيّة ، اخلري وإىل  علّة تكوينيّة تامّ

ة والضعف بني املوجودات  ةتلف، عىل أنّ مراتبه خمحلصول االبتهاج يف اإلنسان  يف الشدّ
ا اخلالق فهو عني اخلري..األرشف واألدنى ا كامل املخلوق وخريه ؛ فأمّ ،  والكامل ، وأمّ

 .فشعاع تلك الشمس

ة ابتهاجان : هل احلاصل : فثمّ ة  امأوّ االبتهاج ثانيهام و، االبتهاج بجامل الذات اخلريّ
االبتهاج جامل الذات أرشف من باالبتهاج مع التنبيه أنّ ؛ ها اخلري الصادر عنفعل ب
، وأرشف رتبةً ، علّة أشدّ وجوداً من معلوهلا جامل ما يصدر عنها وأشدّ ؛ رضورة أنّ الب

، فاالبن وإن كان حيمل صفات أبيه ، خري مثال هلذا  ولد بأبيه، وابتهاج ال وأمجل تكويناً 
 . وشعاعاً من شمسه ،وفعلٌ من أفعاله ،إالّ أنّه أثرٌ من آثاره

ة ابتهاج ثالث ، متفرع عن األوليني ، وهو االبتهاج باالبتهاج ، كاب تهاج األم وثمّ
ه ابتهاج اهللا  بابتهاج ولدها هبا ، وكابتهاج العادل بابتهاج الناس بعدالته..، وأشدّ

 بابتهاج عباده بذاته وصفاته وفعله ونعيمه وفضله ورمحته وكرمه... . 

 وال يقال : فهل اهللا بحاجة ألن يبتهج عباده به؟!!

 تعاىل خريٌ من أن ال قلنا بإجياز شديد : الوجود خري من العدم ؛ وأن يوجد اهللا
ة؛ ملا ذكرناه هم متاماً اخللق ، مع غناه عنأوجد يوجد ، يدلّ عليه أنّ اهللا تعاىل   . من اخلرييّ
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 ابتهاج املهامتا غاندي بكامل احلسني وكربالء

اً ، ملاذا املهامتا غاندي ، مبتهج بصنيع إمامنا احلسني صلوات اهللا عليه  نتساءل جدّ
 يوم عاشوراء؟!!!.

فام عالقة رجل هندوكي الديانة بسيّد شباب أهل اجلنّة احلسني بن عيل صلوات 
 اهللا عليهام ؟!!

قلت : اتّضح اجلواب ممّا أسلفنا ؛ فام فاض عن سيّد الشهداء يف كربالء ، حسنٌ 
ومجالٌ ، وروعةٌ وجاللٌ ، وهبجةٌ وكاملٌ ، وهذه األمور مغروزة يف أصل الذات 

ة وضعفاً ، وسيأيت قول ابن سينا  هاناً ، عىل اختالف مراتباإلنسانيّة طبعاً وتكوي شدّ
 . اهـ. ال تعر املوجودات عن مالبسة الكامل واخلرييّةوغريه : 

قَ له ، أنّ شيئاً من األشياء يفيده اخلري وقول صدر املتأهلني :  وكلُّ يشءٍ ، حتقَّ
إنّه ال حمالة يعشقه والكامل ، ويوجب االقرتاب إليه زيادة يف الفضيلة والرشف ، ف

 . اهـ.بغريزته ، ويطلبه بطبعه

مقصودمها ما قلناه ؛ فحتّى اجلبان يبتهج بصنيع الشجاع ، والبخيل بكرم ف
الكريم ، واجلاهل بعلم العامل ، والقبيح باجلميل ، والناقص بالكامل و...؛ وهذا معلوم 

 بدهيةً ورضورةً ووجداناً .

اشقةٌ للكامل، حمبّةٌ للحسن واجلامل، قاطبة املوجودات ع أنّ وعلّة ذلك 
 .  ، طبعاً وجبلة وغريزة تستوحش من النقص ، تشمئزُّ من القبح ، تنفر من العدم 

وإذن فمردّ ابتهاج املهامتا غاندي بروعة احلسني وكربالء إىل ما فيهام من مجال 
 وكامل وجالل ؛ لذلك قال : تعلمت من احلسني كيف أكون مظلوماً فانترص.

ة فمث ة مادياً ، علّة تامّ ل هذا االنتصار بسالح املظلومية التي ال حول هلا وال قوّ
حلصول االبتهاج اإلنساين ؛ كون املظلوميّة هيهنا شموخٌ وسناءٌ ، روعة ومجال ، وحسن 

 وكامل ، وهباء وجالل .
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فحسب املظلوميّة التي هي عني الضعف واالستضعاف واخلسارة ظاهراً ، أن 

ري والقوة واالستطالة والنرص حقيقةً ، ولقد انترص املهامتا غاندي تكون عني اخل
اً  الضعيف  ، وخرس االنكليز األقوياء ولو بعد حني .ماديّ

بالضبط كام قد انترص احلسني صلوات اهللا عليه مع أصحابه السبعني ريض اهللا 
ة خالدة ب ة األمويّني العظيمة؛ فاحلسني تنامى يف أمّ اقية نابضة حيّة عنهم، عىل امرباطوريّ

ا االمرباطوريّة األمويّة القوية املرعبة ، فليست هي اليوم مقارنة باحلسني عليه  ، وأمّ
ة .  السالم إالّ ذكر بائسة ، تشمئزّ منها فطرة اإلنسان اخلالدة الباقية األبديّ

فالتغني (=االبتهاج) بشجاعة موىل املوحدين عيل عليه السالم عىل سبيل املثال ، 
ه سة التي فاض عنها اخلري واجلامل والكامل ..،  مردّ ة املقدّ إىل التغن بتلك الذات العلويّ

واالبتهاج بصمود شقيق املالئكة جعفر الطيّار عليه السالم يف مؤتة ، مردّه إىل االبتهاج 
 بتلكم الذات التي صدر عنها هذا الصمود والثبات ..

ح العاملني له الفداء ، مردّه إىل واالبتهاج بإباء اإلمام احلسني يف كربالء أروا
االبتهاج بتلك الذات القدسيّة األبيّة التي دانت هلا قاطبة املمكنات ؛ فيكفي أنّ 

 ، فاحفظ.)١(الساموات السبع واألرضني السبع بكني عليه

كان غرضنا من كلّ ما قدمناه الوقوف عىل معنى االبتهاج عرفاً ، ليفهمه أكثر 
اهج البحث املتعارفة التي تقدم اللغة واالصطالح ؛ خشية أن الناس ؛ لذلك خالفنا من

ة .. -عند األكثر–تكون البحوث   تسطرياً وطوباويّ

  

                                                           
سة .قتل احلسني : غضب اهللا تعاىل ملراجع كتابنا   (١)  . من مطبوعات العتبة احلسينيّة املقدّ
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 نصٌّ أنّ اهللاَ تعاىل يثيبٌ الكافرَ اخلريّ 

ريض اهللا تعاىل عنه ، عن حممد بن حييى، عن أمحد بن هـ) ٣٢٩الكليني( رو
بن مسكان، عن عبيد اهللا بن الوليد  حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، عن عبد اهللا

إنَّ مؤمناً كان يف مملكة جبار، فولع «الوصايف قال : سمعت أبا جعفر عليه السالم قال: 
به فهرب منه إىل دار الرشك، فنزل برجل من أهل الرشك، فأظله وأرفقه وأضافه، فلام 

تي مسكن، حرضه املوت أوحى اهللا عز وجل إليه وعزيت وجاليل : لو كان لك يف جن
ألسكنتك فيها ، ولكنّها حمرمة عىل من مات يب مرشكاً ، ولكن يا نار هيديه وال تؤذيه، 

 ». ويؤتى برزقه طريف النهار

 قلت:  من اجلنة؟!. 

 .)١(»من حيث شاء اهللا«قال الباقر : 

 قلت : إسناده صحيح عىل األظهر ، وابن مسكان من أصحاب اإلمجاع .

ار ار هيديه وال تؤذيهيا نقوله عليه السالم : ( ...) ليس مقاماً دائامً لصنف الكفّ
ة نصوص رصحية أنّ اهللا تعاىل خيتربهم وهم عىل الرسط أو يف النّار ،  ين ؛ فثمّ اخلريّ

ي الذات ، وكذا حكم األطفال واملستضعفني .   فيكون مآهلم اجلنّة إذا كانوا خريّ

 ،... تقول: هاده اليشء هييده هيداً، قال املازندراين ريض اهللا عنه : هيدي ، أمرٌ
وهاداً ، إذا أزعجه وحركه وأفزعه وكربه وأصلحه، ولعل املراد:  ختويفه لكفره، وعدم 
أذاه باإلحراق؛ إلدخاله الرسور عىل املؤمن، ويفهم منه أنّ إدخال الرسور، يورث أجراً 

 .)٢(وإنْ مل يقع لوجه اهللا تعاىل

ويفهم منه أنّ إدخال و قوله الرشيف : (قلت : ما ذكره تام ريض اهللا عنه ، س
) فإنّ البعض قد يفهم منه اإلطالق ؛ الرسور، يورث أجراً وإنْ مل يقع لوجه اهللا تعاىل

                                                           
 . الكتب اإلسالميّة طهران . ١٨٩:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 ، إحياء الرتاث العريب ، بريوت. ٧٢:  ٩رشح أصول الكايف (ت: عيل عاشور)   (٢)
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كأن يثيب اهللا تعاىل عاقر ناقة صالح يف اآلخرة إذا عملَ خرياً يف الدنيا ، وهذا ممتنعٌ 

قيّ إنّام يثيبه اهللا تعاىل يف باطل ، للنصوص الصحيحة القطعيّة أنّ مثل هذا املجرم الش
ا يف اآلخرة  الدنيا إذا عمل خرياً فيها ؛ ألنّ اهللا سبحانه عدلٌ ال يرتك عمل عامل ، أمّ

ا قول اهللا : ليس إالّ ف نْثُورً بَاءً مَ نَاهُ هَ لْ عَ لٍ فَجَ مَ نْ عَ لُوا مِ مِ ا عَ نَا إِىلَ مَ مْ دِ قَ واآلية  وَ
 .فصيحة رصحية 

اىل يف اآلخرة كلّ إنسان ولو كان كافراً ، إذا عمل خرياً يف الزبدة : يثيب اهللا تع
ة قتلة األنبياء  الدنيا ، رشط أن ال يكون شقيّاً جمرماً جاحداً ، كعاقر الناقة وكذا عامّ

 وأوالد األنبياء صلوات اهللا عليهم .

ة قاعدة أمجع عليها أساطني أصحابنا ريض اهللا عنهم يف العقيدة خالصتها :  وثمّ
ا لقارص مرجوٌ إىل رمحة اهللا ، ولو كان كافراً ، وإنّ ا كمنكر الرضوري  ؛املقرصّ اجلاحدأمّ

ففي دركات اجلحيم، ولو ادعى اإلسالم وزعم حب أهل البيت عليهم  ،عن علم وبيان
 أهل البيت عليهم السالم ، فعضّ عليها . واأهلّ كالغالة الذين السالم ، 
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  برهان أنّ عشق اخلري واجلامل فطريّ 

هـ): اخلري بذاته معشوق ، ولوال ذلك ملا نصب كلّ ٤٢٧-٣٧٠قال ابن سينا (
ته ؛ فلوال أنّ  ر خرييّ واحد ممّن يشتهي ، أو يتوخى ، أو يعمل عمالً ، غرضاً أمامه يتصوّ
فات ، وذلك اخلري  اخلرييّة معشوقة ، ملا اقترصت اهلمم عىل إيثار اخلري يف مجيع الترصّ

...عاشقٌ للخري ؛ ألنّ  اً  .)١(العشق ليس يف احلقيقة إالّ استحسان احلسن واملالئم جدّ

 ُ : ما يؤثر عند العقالء ، وتشتاق اخلريهـ) : ١٠٥٠وقال صدر الدين الشريازي(
ةً  )٢(وتدور عليه طبْعاً وإرادةً إليه األشياء ، وتطلبه املوجودات ،  بلّ  . )٣( ...وجِ

عشقاً وجودات يعشق اخلري املطلق أيضاً : إنّ كلّ واحد من املابن سينا وقال 
، وأنّ اخلري املطلق يتجىلّ لعاشقه، إالّ أنّ قبوهلا لتجليه وإتصاهلا به عىل التفاوت  غريزياً 

، وأنّ غاية القرب منه، هو قبول لتجليه عىل احلقيقة ؛ أعني : عىل أكمل ما يف اإلمكان ،  
ده عاشقٌ أن ينال جتليه ، وأنّ وجود وهو املعنى الذي يسميه الصوفية باإلحتاد ، وأنّه جلو

 األشياء بتجلّيه. 

لكامله ،  عشق غريزيفنقول (=ابن سينا) : ملا كان يف كلّ واحد من املوجودات 
وإنّام ذلك ألنّ كامله معنى به حتصل له خرييته ، فيبني أنّ املعنى الذي به حيصل لليشء 

ذلك اليشء معشوقاً ملستفيد  خرييته ، حيث ما توجد وكيف ما توجد ، أوجب أن يكون
اخلريية ، ثمّ ال يوجد يشء أكمل وأوىل بذلك من العلة األوىل يف مجيع األشياء، فهو إذن 

 .اهـ ابن سينا.)٤(معشوق جلميع األشياء 

وجود األشياء قلت : سيأيت اإلفصاح عن املعنى املطوي يف قول ابن سينا : (
يه...  ريه من الفصول . ) يف فصل السنخية واالبتهاج وغبتجلّ

                                                           
 م .١٩١٧وىل لسنة ) . مطبعة السعادة ، الطبعة اال٧١ماهيةالعشق (ضمن جامع البدائع :   (١)
ة؛ فغاية كلّ األشياء بطبعها وجبلّتها اخلري املطلق   (٢)  .املحض والكاملإرادة األشياء هيهنا غريزيّ
 م.١٩٨١. دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . سنة الطبع :  ٣٤١: ٢األسفار   (٣)
 م .١٩١٧وىل لسنة ) . مطبعة السعادة ، الطبعة اال٨٧ماهيةالعشق (ضمن جامع البدائع :   (٤)



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٢٤

 
هـ) : لوال أنّ اخلريية بذاهتا ١٠٥٠( ريض اهللا عنهقال صدر الدين الشريازي 

معشوقة ، ملا اقترص اهلمم عىل إيثار اخلري يف مجيع الترصفات ؛ فكلّ واحد من 
 . ويطلبه بطباعهاملوجودات احلقيقية، إذا أدرك، أو نال خرياً من اخلريات ، فإنّه يعشقه، 

قَ له ، أنّ شيئاً من األشياء يفيده اخلري والكامل ، ويوجب  وكلُّ يشءٍ  ، حتقَّ
،  ويطلبه بطبعه،  يعشقه بغريزتهاالقرتاب إليه زيادة يف الفضيلة والرشف ، فإنّه ال حمالة 

ال سيام إذا كان ذلك اليشء يفيده خاص الوجود ، وخيرجه من القوة إىل الفعل ، مثل 
به ويفيده جتسامً وتعظامً مقدارياً ، وعشق اإلنسان ملا عشق احليوان ملا يغذوه ويقوت 

، يتقو به اجلوهر الناطق ، وحييط باحلقائق ، وصار ملكاً من )١(يفيده صوراً عقلياً 
املقربني ، بعد ما كان ناقصاً يف مرتبة السافلني ، فإنّ اإلنسان بام هو إنسان ، يكون تارة 

صار يف جوهره بالفعل ، فال يزال يف صفاته  يف جوهره بالقوة ، وتارة بالفعل ، وإذا
الكاملية بالقوة، ال ينال غاية الكامل وروح الرشف والفضيلة ، ما دام يف البدن ، فإذا 

 .)٢( خلع البدن صار منخرطاً يف سلك العقول املهيمنني

) سيأيت يف إذا أدرك ، أو نال خرياً من اخلريات ، فإنّه يعشقهقوله الرشيف : (
 ة واالصطالح أنّ االبتهاج هو : إدراك اجلامل .فصل اللغ

يفيده صوراً عقلياً ، يتقو به اجلوهر الناطق ، وحييط باحلقائق وقوله الرشيف : (
) ليس من االعتبار يف يشء ، وإنّام ارتقاءٌ تكويني يف مراتب يف ، وصار ملكاً من املقربني

ة الفناء ، وقيود الع ه عن خسّ ر من زنزانة الوجود اخلاص ، املنزّ دم والفقدان ، املحرّ
 .  الشهوات الدنيّة الزائلة ، والرذائل السفليّة، وسيأيت متام الكالم الحقاً

، وشهوية، عقليّة للنفس أربعة حيثيات : مالئكيّة لكن نقول هيهنا بإجياز : 
قاً بالبدن من حيث الشهوة والغضب ، ولوالمه ا وغضبيّة، وشيطانيّة ، كام أنّ للنفس تعلّ

                                                           
م للنفس الناطقة نتيجة السعي باملجاهدات   (١) مقصوده الرشيف من الصورة هيهنا: الفصل املقوّ

 والعبادات نحو الكامل والوجود األرشف ، ليكون يف رتبة املالئكة كام يف جعفر الطيار عليه السالم.
 ة اإلعالم اإلسالمي، قم .. مكتب ٢٨٨املبدأ واملعاد (ت: جالل الدين االشتياين) :   (٢)
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هام ، تضاءلت حيثيته ائملا احتاج إىل بدن يف هذه الدار ؛ فإذا أمات اإلنسان غلو

الشيطانيّة للصفر تقريباً ؛ لتوقف تأثريها اخلارجي عليهام ، فإذا حتقق ذلك ، مل يعد 
 بحاجة للبدن ، بل يمتنع تعلقه به .

العقول فإذا خلع البدن، صار منخرطاً يف سلك : (وهذا هو معنى قوله الرشيف 
ليضحى ملكاً يطري مع املالئكة  ،) كام خلع جعفر الطيّار صلوات اهللا عليه بدنهاملهيمنني

 ؟!؛ إذ رتبته العقليّة املالئكيّة، منزهة عن االحتياج لبدنبجناحني 

ما عبدتك طمعاً يف «والكالم هو الكالم يف اآلخرة ؛ فإنّ شعار سادة أهل اجلنّة : 
، يف عامل النور والرسور ترتقى هلا النفس ، وتعرج هلا الروح  رتبة قدسيّة نوريّة» جنتك

فتتنزه عن االحتياج إىل البدن املثايل واجلسد األخروي ؛ إذ البدن الدنيوي وحتى 
واسطة لتحقيق اللذة احليوانيّة يف الدنيا أو يف اجلنّة ، وستأيت اإلشارة  ،األخروي املثايل

ام اجلنّة وسادهتا بإذن اهللا تعاىل إىل أنّ أهل عامل العقل واجلربوت هم ، ويعني ذلك  حكّ
م واسطة فيض وإجياد ألهل اجلنة وملن دوهنم   .أهنّ

برهان فطري غريزي وجداين ، فكلّ إنسان سويّ ما ذكره احلكامء أعاله : الزبدة 
، ومردّ أنّه عاشق للخري واجلامل والكامل ، جزماً وقطعاً ويقيناً ، جيد يف نفسه وفطرته 

 .ك إىل أنّ اخلري وجود وكامل ومجال ، والرش عدمٌ ونقصٌ وقبحٌ ذل
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 !!علّة كون الرسور أفضل األعامل عند اهللا 

الً أن االبتهاج   .االمتالء رسوراً بجامل اخلري: هو مرّ وسيأيت مفصّ

هـ) ريض اهللا عنه ، عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه وحممد بن ٣٢٩أخرج الكليني(
لفضل بن شاذان مجيعاً ، عن ابن أيب عمري ، عن إبراهيم بن عبد احلميد إسامعيل ، عن ا

إنّ أحبّ األعامل إىل «، عن أيب اجلارود ، عن أيب جعفر عليه السالم قال سمعته يقول : 
 .)١(»اهللا عز وجل ، إدخال الرسور عىل املؤمن ، شبعة مسلم أو قضاء دينه

 قلت : إسناده صحيح .

ريض اهللا عنه عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد ، هـ) ٣٢٩أخرج الكليني(
عن عيل بن احلكم ، عن مالك بن عطية ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : قال رسول 

، رسورٌ تدخله عىل املؤمن ، تطرد عنه  أحبُّ األعامل إىل اهللا«اهللا صىل اهللا عليه وآله : 
 .)٢(»جوعته ، أو تكشف عنه كربته

 ه صحيح .قلت : إسناد

وإنّام أحبّ أعامل العباد إىل اهللا تعاىل ، هو صدور الرسور عنهم ، ألنّه من سنخ 
سة ، رضورة أنّ كلّ أفعاله سبحانه وتعاىل مردّها إىل  أفعال اهللا تعاىل املالئمة لذاته املقدّ
 ابتهاجه بذاته التي عني الكامل واجلامل ، وهي غاية اهللا تعاىل من اخللق واإلجياد كام

 عرفت وستعرف .

وأخرج الكليني طيب اهللا ثراه ، عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن حمبوب ، 
أوحى اهللا عز وجل إىل داود « عن عبد اهللا بن سنان ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال :

 ».عليه السالم إنّ العبد من عبادي ليأتيني باحلسنة ، فأبيحه جنتي

 وما تلك احلسنة؟!.فقال داود : يا رب ، 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ١٨٨:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ١٨٨:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
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 .)١( »يدخل عىل عبدي املؤمن رسوراً «قال سبحانه : 

 قلت : إسناده صحيح .

) رصيحٌ إنّ العبد من عبادي ليأتيني باحلسنة ، فأبيحه جنتيقوله عليه السالم : (
أنّ اجلنّة كلّها تباح ملن يدخل رسوراً ما ، عىل غريه من العباد ، وهو ظاهرٌ يف ابتهاج اهللا 

  بذلك ؛ لكونه من سنخ ابتهاجه بذاته سبحانه .تعاىل

ومن ذلك ما رواه الكليني عن العدة  ، عن أمحد بن حممد بن خالد ، عن أبيه ، 
عن رجل من أهل الكوفة يكنى أبا حممد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أيب 

حسنة  تبسم الرجل يف وجه أخيه حسنة ، ورصف القذ عنه«جعفر عليه السالم قال : 
 .)٢(»، وما عبد اهللا بيشء أحب إىل اهللا من إدخال الرسور عىل املؤمن

 قلت : صحيح ،  ويف هذا اإلسناد نظر .

) رصيحٌ إىل اهللا من إدخال الرسور وما عبد اهللا بيشء أحبّ قوله عليه السالم : (
 .ور لغةً يعني: الرس االبتهاج، وسيأيت أنّ أنّ أرشف أغراض العبادة ، حتقيق الرسور

واحلديث رواه أهل السنة من عدة طرق بأكثر من لفظ ، منهم اإلمام الطرباين 
هـ) يف الكبري قال : حدثنا حممد بن الفرح األصبهاين، حدثنا إسامعيل بن عمرو ٣٦٠(

البجيل، حدثنا رشيك، عن ليث، عن جماهد، عن ابن عباس ريض اهللا عنه، قال: قال 
 .)٣(» اهللا بعد الفرائض إدخال الرسور عىل املسلم إنّ أحب األعامل إىل«رسول اهللا: 

رواه الطرباين يف األوسط، وفيه إسامعيل بن عمرو قال اهليثمي يف املجمع : 
 .)٤(البجيل، وثقه ابن حبان وضعفه غريه 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ١٨٨:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ١٨٨:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
 . مكتبة ابن تيمية ، القاهرة . ١١٠٧٩، رقم: ٧١: ١١املعجم الكبري(ت: محدي السلفي)   (٣)
 . مكتبة القديس القاهرة. ١٣٧١٨، رقم: ١٩٣: ٨جممع الزوائد (ت: حسام القديس)   (٤)
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ه يف مصاف الصحيح   ، وال يسعنا البسط .قلت : له عندهم شواهد تصفّ

 الزبدة : 

االمتالء بالرسور ، ومردّه إىل إدراك اجلامل والكامل  سيأيت أنّ االبتهاج لغةً هو :
واجلالل ، أو هو: العلم باجلامل والكامل واجلالل ، واإلدراك هو العلم، أو نوعٌ منه، كام 

 سيتّضح الحقاً يف الفصل الثاين .

كام قد مىض ويأيت أنّ غاية اهللا تعاىل من خلق العامل ابتهاجه بذاته، أو بأفعاله التي 
إدخال عند اهللا تعاىل أفعال اخلري والعباد إىل ابتهاجه بذاته ، وإنّام أفضل أعامل  مردها

اهللا تعاىل من خلق العامل ؛ إذ الغاية هي االبتهاج غاية ا تسانخ ؛ ألهنّ عىل النّاس الرسور 
، وابتهاج املخلوق يف مرتبة الفعل عالوة عىل مرتبة الذات باجلامل واجلامل واجلالل 

 . امظل ابتهاج اخلالق هبلكامل واباجلامل 

هو يف احلقيقة حياكي أفعال اهللا فمن يعمل خرياً ، وحيقق رسوراً يف الوجود ، كلّ ف
، والعبد إذا أمعن يف والفالح تعاىل ، التي هي عني اخلري والصالح والبهجة والرسور 

ملرسلني ، ، كاألنبياء واألوصياء واذلك كان يف سلك املقربني ، خليفةً لرب العاملني
، كام  واملالئكة األربعة املدبرين، جربائيل وإرسافيل وميكائيل وعزرائيل عليهم السالم

 .سيتّضح هذا الحقاً يف فصل املعرفة 

  

 

 

 

 

 

 



 ٢٩ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
 برهان أنّ االبتهاج بالفعل ابتهاج بالذات

فليس يف الوجود إالّ هو ، وما هـ) : ١٠٥٠قال الصدر الشريازي ريض اهللا عنه (
 .)١(نعه ، والصانع إذا مدح صنعه ، فقد مدح نفسهسواه من ص

جيب أن تكون هذه القضيّة من القضايا الرضوريّة الوجدانيّة ، بل البدهييّة التي ال 
، ملا تطوي ممّا هو سهل  استعصت عىل الكثري وإنحتتاج إىل برهان أو استدالل أو نظر، 

؛ إذ يصعب عىل الكثري استيعاب ، فتعنيّ بياهنا عرفاً ال أقلممتنع من قواعد املعقول 
دة غري املحسوسة ، وهذا هو شأن أكثر اخللق فيام هو ظاهر ..  األمور املجرّ

 النّاس إذا مدحوا قصيدةورد يف أخبار الشعراء املتواترة أنّ وعىل سبيل املثال، 
وها حيزن ونقبض، فإنّ املتنبي كان ، للمتنبي أو غريه   ملاذا؟!.يفرح ويبتهج ، وإذا ذمّ

ة ألقلنا :  ، وعلمه بفنون نّ هذه القصيدة متثّل قدرته األدبيّة ، وملكته الشعريّ
كشاعر ؛ لذلك عني ذاته والعلم والقدرة امللكة ال ينبغي االرتياب أنّ جمموع ، والكالم 

التي ، علمه وقدرته وملكتهإىل  مردّ املدحرضورة أنّ يفرح املتنبي إذا مدحت قصيدته ؛ 
 هي عني ذاته.

ا هو مقصود احلكامء بقوهلم : إنّ الفعل هو عني الفاعل ، أو قوهلم : باحتاد هذ
عىل العلّة واملعلول ؛ فمقصودهم حسب املثال أنّ حقيقة القصيدة عني قدرة الشاعر 

عني ذاته كشاعر ، وإن اختلفت القصيدة بام مها و، يف تأليفها ، وعني ملكته نظمها 
ةً ومعلوالً  اهليئة اخلارجيّة يفعن الشاعر بام هو شاعر ، قصيدة   .، علّ

الزبدة : فرح املتنبي بقصيدته ، يعني فرحه بذاته ؛ ألنّ ملكته التي هي عني ذاته 
، واملتمرس يف الشعر حيكم أنّ القصيدة للمتنبي إذا متاماً كشاعر ، موجودةٌ يف القصيدة 

ا  ا له ؛ ألهنّ  لذات املتنبي ظهراً أضحت مسمع منها عدة أبيات من دون أن يعرف أهنّ
   . كشاعر ، جتلت فيها قدرته وملكته وفعله وأثر وجوده ، فاحفظ

                                                           
 وت .دار إحياء الرتاث العريب ، بري ٢٦٥:  ٧(ت: خواجوي) األسفار   (١)
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تتجىلّ فيه ذات الكتاب الذي يؤلفه كاتبه ، والذي سهر عليه سنني من عمره ، 

؛ فتخيّل أن حيرق هذا الكتاب أمام عينيه ، قبل أن تر مسودته وقدرته وملكته كاتبه 
ت ليوناردو دافنيش أمام عينيه ، أو أن هيدّ برج إيفل أمام النور ، أو أن حترق كلّ لوحا

د أن ينتهي منه..، من هيهنا نفرسّ استامتة األمم يف الدفاع عن تراثها ؛ لكونه  بانيه بمجرّ
 وحقيقتها.   اذاهت

القادرة عىل إجياده عني ابتهاجه بذاته ، ولده بابتهاج األب أنّ مىض قبل قليل قد و
يرشدك إىل ذلك أنّ األب مستعدٌ للتضحية  ،من أفعال أبيه التكوينيّة  الولد فعلٌ ، مع أنّ 

ي مستعدة ؛ فهابتهاج األم برضيعها يف ألمر هو األمر وا، (=فعله) لده وبنفسه من أجل 
 ..الذي هو أحد أفعاهلا الزوجيّة من أجل ولدها نفسها ألن تضحى ب

من كذلك ، إالّ أنّ األمر ليس  لولد ، وإن كان فعالً من أفعال األمّ عىل الظاهرفا
مع بنته التي ليست هي وكذلك األب ، هذا الفعل عني الذات الفاعلة فكامل ؛ جهة لّ ك

 . وال أقلال أكثر  ه الزوجيّةفعلٌ من أفعالإالّ 

نا يعلم وجداناً ؛ ففقط واألم األمر ال يقف عىل األب و أنّ ورضورةً ، ويقيناً كلّ
 بناته وبنات عشريته عرضىل أن هتتز له شعرة ؛ حفاظاً ع دونبنفسه جلّ البرش يضحى 

ه ابتهاج املرء بإذ ؛  كرجلعني كامل ذاته ، هذلك أنّ كامل عرض ؛ وعلّة جامل العرض املنزّ
 .وكامل نفسه عني االبتهاج بجامل ذاته  ،الدنسعن 

هو بل قد قيل و، الفاعلة : إنّ االبتهاج بالفعل عني االبتهاج بالذات لذلك قيل 
 وال برهان..حيتاج إىل بيان ال ذا هاحلقّ : بأنّ 

؛ إذ هو بالنسبة إىل ال ريب أنّ الفعل أدنى رتبة يف الوجود من الفاعل بىل ، 
كاملعلول إىل العلّة ، لكن األمر ال يقف عىل هذا ؛ رضورة اشرتاك العلّة واملعلول فاعله، 

عني الفاعل ، والفاعل يف مرتبة كامله  الفعل، يف مرتبة كامله األعىلف؛ يف اخلري والكامل 
 .، واملتنبي وقصيدته ، كام بني األم ورضيعها  األدنى عني الفعل

 وبعبارة موجزة فاهللا تعاىل : 



 ٣١ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
 . ذاته بجاملبتهج مأوالً : 

 .)خملوقاته(= أفعاله بجاملبتهج مثانياً : 

 ني الكامل اجلامل.  ثالثاً : مبتهج بابتهاج خملوقاته بالكامل واجلامل، وهو سبحانه ع

ل الفعل مبتهجٌ باجلامل ال أكثر وال أقل ، وكون اجلامل يف مرتبة  أنّ اهللاَ  يتحصّ
ي هي عىل اجلامل هحقيقة أشدّ وجوداً ، ال ينايف أنّ  يف مرتبة الفاعلو، أضعف وجوداً 

عاعٌ ، وظلٌّ لكامهلا ، وشالذات رشحةٌ من مجال الفعل أنّ مجال التقديرين ؛ غاية األمر 
من هذه احليثيّة بجامل ذاته هو عني ابتهاجه  ،؛ فابتهاج اهللا تعاىل بجامل خملوقاتهلشمسها 

 حيث الرتبة .غريه من إن كان ، و

اتضح أنّ اهللا تعاىل خلق العامل؛ ألنّه مبتهجٌ بذاته التي هي عني بقي يشء ؛ فلقد 
هللا تعاىل من خلق العامل هي اخلري واجلامل والكامل ، فهل يسوغ لنا أن نقول: إنّ غاية ا

 ابتهاجه بذاته؟!.

أنّ ابتهاج اهللا تعاىل بجامل ذاته الغنيّة ، لكن مع التنبيه إىل ؛ ال ريب يف ذلك قلنا : 
، ، سواء صدر عنها اخللق أم مل يصدر التي هي عني اجلامل والكامل واجلالل عني ذاته 

ة عويصة وسيأيت متام البيان والربهان   .؛ فثمّ

فشاعريته عني ذاته تنبي عىل سبيل املثال، مبتهجٌ بذاته كشاعر أوحدي أملعيّ ، فامل
 سواء كتب قصيدة أم مل يكتب ، فافهم.، 

إذا اتّضح هذا ، أمكن تفسري عرشات ، بل مئات النصوص الواردة يف غضب 
 اهللا تعاىل ، أسفه ، فرحه ، رضاه، سخطه ونحو ذلك ..

عدة من أصحابنا ، ) ريض اهللا عنه ، عن هـ٣٢٩فمن ذلك ما أخرجه الكليني(
عن سهل بن زياد ، عن ابن حمبوب، عن هشام بن سامل، عن معىل بن خنيس، عن أيب 



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٣٢

 
قد : «جلو عبد اهللا عليه السالم قال: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، قال اهللا عز

 .)١( »نابذين من أذل عبدي املؤمن

سناد صحيح عىل األقو من وثاقة قلت : صحيح قطعيّ الصدور ، وهذا اإل
 سهل ، والبقيّة ثقات .

واحلديث ظاهرٌ يف املطلوب ؛ فاملؤمن بالنسبة هللا تعاىل ، كالقصيدة بالنسبة 
ه ، وسيأيت النص الرصيح أنّ اهللا تعاىل أرحم من للمتنبي ، وكالولد بالنسبة ألبيه  وأمّ

 األم بولدها .

تاب املبدأ واملعاد : من هذا يظهر حقيقة قال الصدر الشريازي ريض اهللا عنه يف ك
والغرض أنّ حمبة اهللا ما قيل: لو ال العشق، ما يوجد سامء، وال أرض، وال بر، وال بحر؛ 

، كام أنّك إذا تعاىل للخلق عائدة إليه؛ فاملحبوب واملراد باحلقيقة، نفس ذاته تعاىل، لذاته
 كام قيل:  ،لك اإلنسانحمبوبك باحلقيقة ذفيكون أحببت إنساناً حتب آثاره، 

ـبِّـلُ ذا اجلـ     دارَ وذا اجلــداراـأمرُّ عىل الديارِ ديـارِ سـلمى                       أُقَ

نْ سكن الديارا    نَ قلبي                      ولكن حبُّ مَ فْ غَ  )٢( وما حبُّ الديارِ شَ

  

                                                           
 دار الكتب اإلسالمي، طهران . .٣٥٢: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . مكتب اإلعالم اإلسالمي ، قم . الطبعة الثالثة.٢٣٥املبدأ واملعاد(ت: األشتياين) :   (٢)



 ٣٣ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
 يف هذاالشريازي لصدر لكلمة جامعة 

ليس يف فعله سبحانه هـ) : ١٠٥٠الشريازي ريض اهللا عنه (قال صدر املتأهلني 
 .)١( غاية وغرض ، سو ذاته املقدسة

األسفار قال : واجب الوجود أعظم موضعٍ آخر من وقد أبلج عنه رمحه اهللا يف 
وكلّ من ابتهج بيشء ، ابتهج بجميع ما ، وذاته مصدر جلميع األشياء ،  )٢(مبتهج بذاته

من حيث كوهنا صادرة عنه ؛ فالواجب تعاىل يريد األشياء ، ال يصدر عن ذلك اليشء ، 
ا صادرة عن ذاته تعاىل..؛  فالغاية له يف  ألجل ذواهتا من حيث ذواهتا ، بل من حيث أهنّ

 .)٣( إجياد العامل نفس ذاته املقدسة

قلت : كالمه الرشيف تام ، سو قوله : الواجب يريد األشياء ؛ ففيه ما يلزم 
ة نزاع قديم يف هذا ، وسيأيت الكالم.بيانه وإيضا  حه ، فثمّ

وقال املال السبزواري : األول تعاىل أجلُّ مبتهج بذاته ؛ لكون ذاته املعلومة لذاته 
، أمجل من كلّ مجيل ، وأهبى من كلّ هبيّ ، وعلمه بغريه حضوري فضالً عن ذاته ، وهو 

ومبتهج ج دائرة مدار هذه الثالثة. أتم العلوم ، والعامل فوق كل ذي علم ، وأمتيّة االبتها
، وإذ ليس يشء ينافيه وينافره ؛ بآثاره بام هي آثاره ؛ ألنّ من أحبَّ شيئاً أحبّ آثاره 

لكون الكلّ مقهور حتت فيضه ، وناشئته من قلمه األعىل ، كان ذلك االبتهاج بذاته 
 .)٤( ...إرادته الذاتيةوبآثار 

                                                           
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . ٣٥٠:  ٨األسفار   (١)
انفعال وكيف  -بام هو ابتهاج- مستقالً ، واالبتهاج عقدنا ملعنى ابتهاج اهللا تعاىل بذاته فصالً   (٢)

نفساين ممتنعان يف ذات الباري ، ألن االنفعال من خواص األجسام واجلسامنيات ، واهللا منزه عن هذا ؛ 
ل العلامء االبتهاج بام يالئم قدسيّة الذات األحديّة وسيأيت الكالم بتفصيل .  لذلك أوّ

بتهاج لعجز اللغة ، وهي خملوقة ، عن اإلحاطة باخلالق ، كام هو رصيح وإنّام جلأ العلامء إىل لفظ اال
 يف فصل الحق .بعضها  يتالنصوص الرشعيّة الصحيحة اآل

 دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . ٢٦٤:  ٧األسفار   (٣)
 . مكتبة بصرييت ، قم . ٢٥٠رشح األسامء احلسنى :  (٤)
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؛ ففيها كام أرشنا كالم ، بل نزاع  الذاتيّة إرادتهقلت : كالمه تام سو قوله : 

 حتى النخاع ، وسيأيت الكالم يف فصل الحق ، فانتظر .

أجلُّ مبتهج بذاته هو احلق ريض اهللا عنه يف رشح الكايف: الصدر الشريازي وقال 
ك..، له البهاء األعظم واجلالل  كاً ألجلّ مدرَ ل؛ ألنّه أشدّ إدراكاً وأعظمُ مدرِ األوّ

 ، وهو اخلري املحض ، والنور الرصف. األرفع 

كلّ من أحبّ شيئاً ، حيبّ مجيع صفاته وإذا ثبت كونه تعاىل حمباً لذاته فنقول: 
، ومجيع من يف  وليس يف الوجود غري ذاته ، وصفاته ، وآثاره، وأفعاله من حيث أفعاله

وهذه عله وصنعه، حيبّه ويريده ، من حيث أنّه ف...، العامل صنعه وإبداعه؛ فاهللاّ سبحانه
، كمن أحبَّ دار معشوقه ، أو كتابه ، أو املحبّة يف احلقيقة راجعة أيضاً اىل حمبة ذاته

تصنيفه ، فليس حيب يف احلقيقة إالّ ذلك املعشوق، وإنّام حمبة آثاره حمبة بالعرض ، وعىل 
 .)١(سبيل التبعية

البتهاج ، والكالم يف أبعاد نظريّة ا -خالل األمثلة اآلنفة–هذه بإمجال : الزبدة 
خلق اهللا تعاىل للعامل يف اجلملة ، ال يعدو هذه األبعاد ؛ فإذا كان الكامل اإلنساين الناقص 
ة حلصول االبتهاج االنساين أوالً ، ومقتضياً لوجود اخلري  الفقري املحتاج ، علّة تامّ

عني  -ورسمداً  أزالً وأبداً -اإلنساين ثانياً ، فكيف بخالق اخللق سبحانه، وهو تعاىل 
 الكامل املطلق ، والوجود الرصف ، والنور املحض، واخلري التام؟!

اهللا سبحانه وتعاىل إنّام خلق العامل ؛ لكونه مبتهجاً بجامل ذاته ، عاشقاً لكامله ، 
 بوجوده املحض أزالً وأبداً ورسمداً . )٢(حمباً جلالله ، مرسوراً بنور قدسه ، فرحاً 

ل أنّ  تنبي ذات، كمردّ ابتهاج املالبتهاج باالفعل إىل الهاج ببتاالمردّ  حتصّ
 .، إىل ابتهاجها بذواهتاوابتهاج األمم بأفعاهلا ومآثرها وتراثهابقصيدته إىل ابتهاجه بذاته 

                                                           
 . مؤسسة مطالعات فرهنكي .٤٦٢: ١) رشح أصول الكايف(ت: حممد خواجوي (١)
، انفعال وكيف نفساين ، وهذا ممتنع يف حتى الرضا سيأيت أنّ الفرح والرسور والعشق واحلب و  (٢)

ل بإدراك اجلامل والكامل ذات الباري ؛ وسيأيت يف فصل اللغة واالصطالح   .أنّه مؤوّ
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قال الصدر الشريازي ريض اهللا عنه : وهم وتنبيه: ما وجد كثرياً يف كالمهم من 

، وإالّ لزم كونه مستكمالً بذلك السافل ؛  أنّ العايل ال يريد السافل ، وال يلتفت إليه
 لكون وجوده أوىل له من عدمه ، والعلّة ال تستكمل باملعلول !!. 

ال يرضنا وال ينايف ما ذكرناه ؛ إذ املراد من املحبة وااللتفات ، املنفيني عن العايل 
وعىل بالنسبة إىل السافل هو، ما هو بالذات ، وعىل سبيل القصد ، ال ما هو بالعرض 

سبيل التبعية ؛ فلو أحبَّ الواجب تعاىل فعله وأراده ، ألجل كونه أثراً من آثار ذاته ، 
ورشحاً من رشحات فيضه ووجوده ، ال يلزم من إحبابه تعاىل لذلك الفعل كون 
وجوده هبجة وخرياً له تعاىل ، بل هبجته إنّام هي بام هو حمبوبة بالذات ، وهو ذاته املتعالية 

 . )١( املٍ ومجالٍ ، رشحٌ وفيضٌ من كامله ومجاله التي كلّ ك

حمبّة اهللاّ تعاىل لعباده ، راجعة اىل حمبته لذاته ؛ ألنّه ملا ثبت أنّ ذاته وقال أيضاً : 
جٌ به ، وكلُّ من أحبّ شيئاً أحبّ مجيع أفعاله  بْتَهَ أحبّ األشياء إليه تعاىل ، وهو أشدّ مُ

 وحركاته وآثاره ألجل ذلك املحبوب .

وكلّ ما هو أقرب إليه فهو أحبّ إليه، ومجيع املمكنات عىل مراتبها آثار احلق 
وأفعاله ؛ فاهللاّ حيبّها ألجل ذاته ، وأقرب املجعوالت إليه الروح املحمدي صىلّ اهللاّ عليه 

ى بالعقل هاهنا..؛ فحقٌّ أنّه أحبُّ املخلوقات إليه   .)٢(وآله املسمّ

، ما ذكرناه ، وخالصته أنّ اهللا تعاىل ال حيبُّ قلت : ومقصوده الرشيف إمجاالً 
د عن ذاته ، وال يبتهج بمخلوقاته بام هي خملوقات ناقصة   ،فعله ، بام هو فعل جمرّ

ا أثرٌ من آثار ذاته املتعالية ، تبع هلا ؛ فهي ، ممتنع .. فهذا ،مستقلّة عن خالقها بل ألهنّ
ل ذاته إذن هي الغاية من أفعاله ، شعاع نوره ، وظل كامله سبحانه ؛ فاالبتهاج بكام

ة لكوهنا علّة وجود أفعاله   ..االختياريّ

                                                           
 .. دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت  ٢٦٤:  ٧األسفار   (١)
 .٢١٨: ١رشوح أصول الكايف (ت: حممد خواجوي)   (٢)
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اخلري ، والتي صدور : اهللا تعاىل مبتهج بجامل ذاته القادرة عىل اخللق ووباجلملة 

فابتهاجه بجامل  ؛هي علّة إجياد اخللق واخلري ، وهذا قبل أن يكون خالقاً مفيضاً للخري 
 اجه بجامل ذاته.ما خلق معلول وتبعٌ البته

نظري ابتهاج األمّ يف املثال ؛ فإنّام هي مبتهجة بام فاض عنها لرضيعها ، لكوهنا 
أساساً مبتهجة بكامل األمومة قبل أن تلد ، والوجدان خري شاهد، فاملرأة تبذل الغايل 
جت ، وهذ أمر غريزي فطري جبيلّ ، حتى يف بقية احليوان  اً إذا تزوّ والنفيس لتكون أمّ

قبل ، وهي عني ذاته كشاعر، واملتنبي مبتهجٌ بملكته عىل نظم الشعر  النبات أيضاً .بل 
 .، والقدرة عني ذاته، ويبتهج بشعره إذا نظمه ؛ لكونه قادراً عىل نظمه أن ينظم شعراً 

عني وسيأيت يف بحوثٍ الحقة بيان أنّ ابتهاج اهللا تعاىل عىل احلقيقة إنّام هو ابتهاجٌ ب
ثرٌ لتلكم القدرة أعىل عدم الفعل ؛ فإذا فعل ، ف هاوبعين ،عىل الفعلريّة االختياقدرته 

  .املحضة  القدرةتلك ، وإن مل يفعل فهو أيضاً أثرٌ لعني املحضة 

، ومريد  حمبوب لذاتهفالكامل من مجيع الوجوه ، وقال ريض اهللا عنه أيضاً : 
رض ، وهي حمبوبة له ال بالذات لذاته بالذات ، وملا يتبع ذاته من اخلريات الالزمة بالع

ا النّاقص بوجه فهو أيضاً حمبوب لذاته ؛ الشتامهلا عىل  ولكن بالتبعية والعرض . وأمّ
 .)١( رضب من الوجود ، ومريد ملا يكمل ذاته بالذات 

تامٌ ال كالم فيه ، سو قوله الرشيف : مريد لذاته ؛  ريض اهللا عنهقلت : ما ذكره 
يّات السابقة، نزاع طويل ، مل يرتضه مشهور أصحابنا ، وال بقيّة ففيه كام أرشنا يف الط

 علامئنا رضوان اهللا تعاىل عليهم .

: اهللا سبحانه وتعاىل  -عىل ما انتهجه كتابنا املتواضع هذا–واألصحّ أن يقال 
ن واجلامل ، والبهجة والكامل ، ال أنّه مريدٌ هلا ، وسيأيت  مبتهجٌ بذاته ؛ كوهنا عني احلُسْ

 أويل االبتهاج بام ال نزاع فيه. ت

                                                           
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . ٣٤٠: ٦األسفار   (١)
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فسيأيت يف عنوان مستقل ، أنّ تفسري اإلرادة بالعلم ، أو : العلم بنظام العامل 

 األصلح ، يرفع النزاع احلقيقي ليكون لفظيّاً فقط .اإلمكاين 

أنّ احلبّ كيف نفساين وعرضٌ من  ،يف فصلٍ مستقل ،سيأيت البسط الحقاً كام 
 ذات الباري املنزهة عن ذلك ؛ بداهة أنّ التغري والتجدد األعراض ، وهو ممتنعٌ يف

 واجلوهر والعرض من صفات املمكن ال الواجب سبحانه .
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  حديث من أكرم أخاه املسلم فإنّام أكرمَ اهللاَ

الغرض من هذا العنوان ، عرض نموذج لألخبار املشكلة ، التي ال يمكن بياهنا 
 .. والكاملك اجلامل إدرا، أي : إالّ باالبتهاج والرسور 

فمن ذلك ما رواه الكليني عن حممد بن حييى العطار ، عن أمحد بن حممد بن 
من أتاه «عيسى ، عن يونس ، عن عبد اهللا بن سنان ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 

 .)١(»أخوه املسلم فأكرمه ، فإنّام أكرمَ اهللاَ عز وجل

 قلت : إسناده صحيح . 

هـ) قال : حدثنا ٢٨٧السنة ، واللفظ البن أيب عاصم الشيباين ( وقد أخرجه أهل
املقدمي ، حدثنا مسلم بن سعيد اخلوالين ، حدثنا محيد بن مهران ، عن سعيد بن أوس ، 
عن زياد بن كسيب ، عن أيب بكرة قال: سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول: 

 .)٢(»اهللا ، ومن أهانه أهانه اهللالسلطان ظل اهللا يف األرض ، فمن أكرمه أكرم «

 قال األلباين : إسناده حسن .

) وال هيمنا فمن أكرمه أكرم اهللاقلت : ال هيمنا من حديث الشيباين ، إالّ فقرة : (
فة عن لفظ اإلمام ما سواها سيام لفظ السلطان   ..أو اخلليفة الساموي، ولعلها حمرّ

اً كان ففقرة : ( اً ، لكن ال إشكال يف ضوء نظريّة ) مشكلٌ جدّ أكرم اهللاوأيّ
عاىل اتباع رضوانه ؛ للتحليق يف عامل القدس والنور ، ) تأكرم اهللا: (االبتهاج ؛ فمعنى 

وإدراك البهجة والرسور ، فإذا ابتهج العبد برضوان اهللا املرتتب عىل فعل الكرم ، ابتهج 
ه يف الكرم ؛ فاهللا كريم اهللا تعاىل بابتهاج عبده به ؛ للسنخيّة بني اهللا تعاىل وعباد

 باالستقالل ، والعبد اخلريّ كريم بالتبع ، ومرد هذا إىل ذاك . 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ٢٠٦:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . املكتب اإلسالمي بريوت.١٠٢٤، رقم : ٤٩٢: ٢السنة البن أيب عاصم(ت: األلباين)   (٢)



 ٣٩ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
الزبدة : الكرم واإلكرام ، يف جمر الفرح والرسور واالبتهاج ؛ يدلّ عليه رصحياً 

ُّ بالطاعة ويرىض هبا ، ويغضب من مىض ما  يف األخبار الصحيحة أنّ اهللا تعاىل يُرسَ
 نها ..املعصيّة ويسخط م

اتعاىل : اهللا سبحانه وقال  وَ ضْ بَعَ رِ نِ اتَّ مَ نَ اهللا نَ اهللاِ أَفَ طٍ مِ خَ اءَ بِسَ نْ بَ مَ إذ  )١(كَ
ة هلا آثار تكوينيّة  يف ارتفاع درجات قدسيّة الرضوان ليس مسألة اعتباريّة ، وإنّام وجوديّ

م اللدن ، يدل النور ، واالرتقاء يف مقامات القدس وعلوالزلفى ويف مراتب  املؤمنني
ر األعاملعند الفريقني، األخبار القطعيّة يف عليه  م أو تصوّ  ،ما أطلق عليه العلامء جتسّ

، إالّ الدنيويّة يف هذه النشأة اخللق تالئم نشأة اآلخرة ، حمجوبة غالباً عن أكثر  ةبصور
ام نحن كام حصل يف مسخ أهل السبت من بني إرسائيل إىل قردة ؛ وألمهية هذا في ،نادراً 

 فيه أفردنا عنواناً سيأيت..

 

                                                           
 . ١٦٢آل عمران :   (١)
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 ال تعر كلّ ذات عن خريٍ وكامل

، والسعادة: ما يقابل الشقاوة. واملراد الرسور:  البهجةهـ) : ٤٢٧قال ابن سينا (
 .)١( حتصل لذوي اخلري والكامل ، من جهة اخلري والكاملالتي تكون ، أو  احلالةمنهام 

، ال رسور فيه وال ابتهاج ، لكن من جهة كونه  قلت : رشب الدواء املر، بام هو مرّ
 ) .من جهة اخلري والكاملسبباً للشفاء فهو هبجة ورسور ، وهو معنى قوله : (

ة واحلقّ ، فإنّه  هبذا القيد الرشيف ، ترتفع أكرب إشكاليّة يف عامل اإلجياد ؛ فثمّ
،  اهللا تعاىل باملعايصأغضب ما خلق إشكاليّة تقول : أين ابتهاج اهللا بام خلق مع أنّ أكثر 

 ؟!.وربام مردّهم إىل النّار

، وإن ختلل ذلك ، ما هو نظري رشب قلنا : بل مآل األكثر إىل رمحة اهللا تعاىل 
     الدواء املر ، وال يسعنا البسط هيهنا ، وسنعرض له يف فصل املعرفة واالبتهاج .

دات العاملية كلّها ، وقال صدر الدين الرشازي ريض اهللا عنه يف األسفار : املوجو
ة وأغراض صحيحة ، بل  يف  الغايةبحسب فطرهتا األصلية ، متوجهه نحو غايات حقّ

 .)٢(اخلري األقىصاجلميع يشء واحد ، هو : 

 املوجودات العاملية كلّها ، بحسب فطرهتا األصليةقلت : قوله ريض اهللا عنه : (
بِّ ) إشارة لقوله تعاىل : متوجهه... عَىإِنَّ إِىلَ رَ جْ وهو رجوع فطري جبيلّ  كَ الرُّ

اهللا ، وهو يف املرتبة املحضة اخلري األقىص إىل لكلّ املوجودات ، كرهاً أو طوعاً ، غريزي 
 .، وأرشفه يف عامل اإلمكان امللكوت األعىل أو عامل العقول القدسيّة  سبحانه وتعاىل

قه  -ةباجلمل–اخلري :  هـ)٥٤٨وقال الشهرستاين يف امللل والنحل ( هو : ما يتشوّ
 .)٣( كلُّ يشء ، ويتم به وجود كلُّ يشء

                                                           
 . مطبعة القدس ، قم . ٣٣٤:  ٣اإلشارات والتنبيهات (ش: نصري الدين الطويس)   (١)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.٢٨٥: ٧األسفار(ت: حممد خواجوي)   (٢)
 . مؤسسة احللبي .٢٧: ٣امللل والنحل   (٣)



 ٤١ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
مجع احلكامء اإلهليني ، وكثري غريهم أنّ اخلري هو الوجود ، وهو عىل أقلت : 

ا وجود ذات كزيد ، أو كاملٌ   للذات كعلم زيد . قسمني : إمّ

لّ وكوقال ابن سينا أيضاً : مجلة املوجودات ، ال تعر عن مالبسة كاملٍ ما...، 
ة . كام قد قال : كلّ كائن فهو بطبعه  واحد ممّا له وجود ، فإنّ حقيقته ال تعر عن خرييّ

 .)١(ينزع اىل كامله ، الذي هو خريية هويته 

يلزم االلتفات إىل أنّ ما ذكره احلكامء واملتكلمني ؛ كالشريازي وابن سينا 
، وال أقل من كوهنا ستدالل؛ تاج إىل برهان أو احتال  ةبدهييقضيّة والشهرستاين أعاله ، 

دون أدنى كالم ؛ إذ ال شكّ وال ريب  ةوجدانيّ ة فطريّ ة رضوريّ ، كام اتضح ويتّضح أكثر 
ة البرش  باخلري والكامل ، واحلسن واجلامل ، من جهة اخلري جمبولون عىل االبتهاج أنّ عامّ

 م وفسادهم . والكامل ؛ فحتى الطغاة يبتهجون باخلري والكامل إذا مل ينازع طغياهن

ملا كانت كامالهتا بأن تتصور  ،النفوس البرشية وامللكيّةقال ابن سينا أيضاً: و
املعقوالت عىل ما هي عليها ، بحسب طاقاهتا ؛ تشبهاً بذات اخلري املطلق ، وأن تصدر 

 .)٢(...  البرشيّة  منها أفاعيل ، هي عندها وباإلضافة إليها عادلة ؛ كالفضائل

ح أنّ االبتهاج احلاصل عند تشبهاً بذات اخلري املطلق: (وقول ابن سينا  ) يوضّ
أهل اخلري ، بام يفعلون من خري ، إنّام هو تشبّه باخلالق خالل آثاره ؛ فاخلالق سبحانه عني 

، ومردّ خري أفعاله إىل ذاته التي وتعاىل اخلري ، ومردّ خري خملوقاته إىل خري أفعاله سبحانه 
 عني اخلري . هي

: كلّ املوجودات تسعى تكويناً إىل اخلري األقىص ، لكن ما معنى اخلري  احلاصل
 األقىص بإجياز ؟!

 اخلري باحلقيقة يرجع إىل حقيقة الوجودسيأيت قول الصدر الشريازي وغريه أنّ : 
ه عن كلّ نقصٍ وعدم :  ؛ فاخلري األقىص هو يف مرتبة  فاخلري ؛الوجود املحض املنزّ

                                                           
 م .١٩١٧عادة ، الطبعة االوىل لسنة ) . مطبعة الس٨٤ماهيةالعشق (ضمن جامع البدائع :   (١)
 م .١٩١٧) . مطبعة السعادة ، الطبعة االوىل لسنة ٨٥ماهية العشق (ضمن جامع البدائع :   (٢)
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ا عند والكامل األتم ؛ فهو إذن عني اخلري االستقالل عىل  حمضٌ اخلالق رصفٌ  ، وأمّ

ه عن  ،كامل وهبجة ومجالمثالً وجود اجلنّة فاملخلوق فتبعٌ ملا عند اخلالق وظلّ له ؛  منزّ
ة يّة جلظلواللكنّه عىل التبع ، الدنيويّة النقائص    .امل الذات األحديّ

ة ، أو الوجود ، أو  الكامل ، أو اجلامل ما شئت فعربّ ، وعىل التقديرين فإنّ اخلرييّ
علّة وجود االبتهاج ؛ غاية األمر إنّ االبتهاج عند اخلالق مطلق ال حد له ، بل هو عني 
ا عند املخلوق فمحدودٌ بحد  ذاته سبحانه كام سيتّضح يف الفصل الالحق بتفصيل ، وأمّ

 اإلمكان ، وكلّ خملوق بحسبه.

  



 ٤٣ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
 ألقىص؟!إشكال : فهل غاية األرشار اخلري ا

ة ما خلق اهللا تعاىل ، إىل غايتها  ة تفصيل ؛ فنزوع كلّ املوجودات ، وعامّ قلنا : ثمّ
 القصو ، عىل نحوين ؛ فتارة بطبعها وجبّلتها ، وأخر باختيارها وإراداهتا، كاآليت : 

ل : النزوع بالفطرة والطبع واجلبلّة.  األوّ

اً أم رشير ة ما خلق اهللا ، سواء أكان خريّ هٌ فعامّ اً ، أراد ذلك أم مل يرده ، متوجّ
لُّ إىل تلك الغاية ، ال ريب يف ذلك..؛ قال سبحانه وتعاىل :  وغريزته بفطرته وطبعه كُ

تِ  ةُ املَْوْ ائِقَ سٍ ذَ ةً وقال تعاىل : ) ١(نَفْ ورَ ْشُ َ حمَ الطَّريْ ابٌ وَ لٌّ لَهُ أَوَّ لٌّ وقال تعاىل :  )٢( كُ كُ
ونَ  عُ اجِ ِنيَ وقال :  )٣(إِلَيْنَا رَ املَ بُّ الْعَ اءَ اهللاُ رَ شَ ونَ إِالَّ أَنْ يَ اءُ ا تَشَ مَ  .)٤(وَ

دون استثناء ، طيّبها وخبيثها ، اهللا  -بطبعها وجبلّتها-فغاية كلّ املوجودات 
م :  ينزع  -فهو بطبعه-كلّ كائن تعاىل ، شاءت أم أبت . وهو معنى قول ابن سينا املتقدّ

 . ويطلبه بطباعهملتأهلني : .  وكذا قول صدر ااىل ... 

 واالختيار. الثاين : النزوع باإلرادة

ة  وهذا خاص بالطيب ممّا خلق اهللا سبحانه وتعاىل ؛ إذ اخلبيث ؛ كالطغاة وعامّ
 األرشار ، ال يريدون وجه اهللا تعاىل ، ويكرهون لقاءه سبحانه .

اد اهللا تعاىل ، ال لكن هيهات ؛ فاحلاكم فيام نحن فيه هو الطبع واجلبلّة عىل ما أر
مْ  ما أراد العاصون اآلثمون ؛ قال تعاىل :  لُهُ جُ أَرْ هيِمْ وَ دِ أَيْ مْ وَ نَتُهُ سِ مْ أَلْ يْهِ لَ دُ عَ هَ مَ تَشْ وْ يَ

لُونَ  مَ عْ انُوا يَ  .)٥(بِامَ كَ

                                                           
 . ١٨٥آل عمران :   (١)
 . ١٩ص :   (٢)
 . ٩٣األنبياء :   (٣)
 . ٢٩التكوير :   (٤)
 . ٢٤النور :   (٥)



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٤٤

 
بِنيٌ (وقال تعاىل :  رٌ مُ حْ ا سِ ذَ وا هَ الُ ةً قَ َ

بْرصِ نَا مُ اتُ ُمْ آيَ هتْ اءَ لَامَّ جَ حَ ١٣فَ جَ َا ) وَ وا هبِ دُ
مْ  هُ سُ ا أَنْفُ نَتْهَ تَيْقَ اسْ وهو رصيحٌ أنّ اليقني متحقق بالطبع والفطرة يف ذات هؤالء  )١(وَ

 الكفرة ، وإن أبو اإليامن حبّاً بالدنيا وطمعاً فيها .

إىل اهللا تعاىل ، متجهون إىل اخللود  -بطبعهم وغريزهتم–فحتى الطغاة منقادون 
، بل ال مدخليّة ملشيئتهم يف هذا إطالقاً ؛ كوهنا كام قىض اهللا الدائم ، شاؤوا ذلك أم أبوا 

تعاىل حمكومة بطبعهم وتكوينهم ؛ فهم مثالً ال يريدون املوت ، لكن حكم طبعهم 
 وتكوينهم باملوت والرجوع إىل اهللا تعاىل .

هُ ويف هذا املجر قوله تعاىل :  عُ مْ مْ سَ يْهِ لَ دَ عَ هِ ا شَ وهَ اءُ ا جَ ا مَ تَّى إِذَ مْ حَ
لُونَ ( مَ عْ انُوا يَ مْ بِامَ كَ هُ لُودُ جُ مْ وَ هُ ارُ أَبْصَ يْ ٢٠وَ لَ مْ عَ تُ دْ هِ َ شَ

مْ ملِ ُلُودِهِ وا جلِ الُ قَ وا ) وَ الُ نَا قَ
نَا اهللا قَ ونَ ( أَنْطَ عُ جَ يْهِ تُرْ إِلَ ةٍ وَ رَّ لَ مَ مْ أَوَّ كُ قَ لَ وَ خَ هُ ءٍ وَ ْ لَّ يشَ ي أَنْطَقَ كُ نْتُمْ ٢١الَّذِ ا كُ مَ ) وَ

 ُ تَرتِ نَنْتُمْ أَنَّ اهللاََّ الَ تَسْ كِنْ ظَ لَ مْ وَ كُ لُودُ الَ جُ مْ وَ كُ ارُ الَ أَبْصَ مْ وَ كُ عُ مْ مْ سَ يْكُ لَ دَ عَ هَ ونَ أَنْ يَشْ
لُونَ  مَ عْ َّا تَ ا ممِ ريً

ثِ مُ كَ لَ عْ  . )٢(  يَ

قلت : وهو نصٌ فصيح يف نزوع كلّ املوجودات الرشيرة بطبعها وتكوينها إىل 
قيقةً وطبعاً ، وتنقاد إليه تعاىل ذاتاً وتكويناً ، وإن ربام أبت اهللا تعاىل ؛ فهي تسبّحه ح

ذلك رشعاً وجحدت اختياراً ، ويف املقام كالم ، مل يتناسه فحول األعالم ، ربام يعرس 
 عىل بعض األفهام ، ال يسعنا هيهنا التفصيل فيه .

بِّحُ هللاحسبنا قوله تعاىل :  ا يفِ  يُسَ مَ اتِ وَ وَ امَ ا يفِ السَّ دُ مَ َمْ هُ احلْ لَ هُ املُْلْكُ وَ ضِ لَ َرْ األْ
يرٌ  دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ  . )٣(وَ

ة ..؛ كلّها تسبّح اهللا  واإلطالق يتناول املوجودات كلّها ، رشيرة كانت أم خريّ
ة إمجاعاً ورضورة .  تعاىل طبعاً ، ومنقادة إليه تكويناً ، واإلطالق حجّ

                                                           
 . ١٤النمل:   (١)
 . ٢٢-٢٠فصلت :   (٢)
 . ١التغابن :   (٣)
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وإن كان ال يصدر عنهم خري باإلرادة  وأكثر من ذلك أنّ الطغاة األرشار

واالختيار بام عصوا فختم اهللا عىل قلوهبم ، ولكنهم يعشقون اخلري بالطبع والتكوين ؛ 
عظيمة ، كام  حسبنا أنّ هؤالء الطغاة حيبون أن يمتدحوا باخلري ، بل يبذلون إزاءه أمواالً 

ألموي والعبايس إىل يومنا هذا أيام اليونان والرومان ، مروراً بالعهدين ا هتمنراه يف سري
؛ فأحدهم يبذل أمواًالً طائلة ملن يمتدحهم من الشعراء ، بل ال تكاد تر خطبة من 
م أبعد يشء عن اخلري واألخالق  خطبهم إالّ واخلري ومكارم األخالق فيه ظاهر ، مع أهنّ

 والكامل ..

ا هذا فطري رضوري ، جممع عليه ، ال أعلم فيه خالفاً ؛ فالفقلت :   نطيل ، وأمّ
 البيان فحسبنا القرآن وكالم سادة الزمان عليهم السالم ..
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 الكامل حمبوب لذاته!!

الذين محلوا حمبة اهللا تعاىل عىل حمبة طاعته، أو هـ) يف تفسريه : ٦٠٦قال الرازي (
 الكاملعىل حمبة ثوابه، فهؤالء هم الذين عرفوا أنّ اللذة حمبوبة لذاهتا، ومل يعرفوا أنّ 

ا العارفون الذين قالوا: إنّه تعاىل حمبوب يف ذاته ولذاته، فهم الذين حمبوب لذاته ، أمّ
، وذلك ألنّ أكمل الكاملني هو احلق سبحانه الكامل حمبوب لذاتهانكشف هلم أنّ 

وتعاىل، فإنّه لوجوب وجوده غني عن كلّ ما عداه، وكامل كل يشء فهو مستفاد منه ، 
، فإذا كنّا نحب الرجل العامل  ل الكاملني يف العلم والقدرةأكمسبحانه وتعاىل وإنّه 

لكامله يف علمه ، والرجل الشجاع لكامله يف شجاعته ، والرجل الزاهد لرباءته عام ال 
فكيف ال نحب اهللا ومجيع العلوم بالنسبة إىل عمله كالعدم، ومجيع ينبغي من األفعال، 

للخلق من الربءاة عن النقائص بالنسبة إىل ما  ، ومجيع ما القدر بالنسبة إىل قدرته كالعدم
فلزم القطع بأن املحبوب احلق هو اهللا تعاىل، وأنّه حمبوب يف ذاته للحق من ذلك كالعدم، 

 . اهـ.)١(ولذاته

حمبوبٌ لذاته ؛ فالكامل مجالٌ  -بام هو كامل–قلت : ال ريب وال شكّ أنّ الكامل 
ال استيحاش معها ، ولذةٌ ال أمل معها ، وقدرةٌ ال قبح فيه ، وحسنٌ ال نقص فيه ، وهبجة 

 ال عجز معها ، وهذا يوجب االبتهاج بدهية ووجداناً ورضورةً .

 : أو ثالثوهو كام سيتبنيّ يف مرتبتني 

األوىل : ابتهاج الذات بالذات ؛ كوهنا عني الكامل واجلامل ، وهي الذات 
ة للخالق  عني الذات ، وإال لزم اخللف  ، وسيأيت أنّ ابتهاج الذات بالذاتاألحديّ
 .واجتامع النقيضني 

الثانية : ابتهاج الذات بأفعال الذات ؛ كوهنا رشحة من رشحات القدرة املحضة 
 ، واجلامل اإلهلي الرصف.

  الثالثة : االبتهاج بابتهاج الغري بفعل الذات ، كابتهاج األم بابتهاج وليدها هبا.
                                                           

 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٧٧: ٤تفسري الرازي   (١)
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جود له اجلامل والبهاء املحض ، وهو مبدأ هـ) : فالواجب الو٤٢٨قال ابن سينا(

وهباؤه هو أن يكون عىل ما جيب له ، فكيف مجال ما ، يشء  مجال كلّ يشء ، وهباء كلّ 
فهو حمبوب  ،وكلّ مجال ومالءمة وخري مدرك ،يكون عىل ما جيب يف الوجود الواجب

ا احليسّ ه إدراكهمعشوق ، ومبدأ ذلك كلّ  ا ...،  إمّ ا اخليايل وإمّ ا الظني  وإمّ الومهي وإمّ
ك أكمل وأرشف  ا العقيل ، وكلّام كان اإلدراك أشد اكتناهاً ، وأشد حتقيقاً ، واملدرَ وإمّ

 ذاتا ، فإحباب القوة املدركة إياه والتذاذها به أكثر .

فالواجب الوجود ، الذي هو يف غاية الكامل واجلامل والبهاء ، الذي يعقل ذاته 
ام واحد بتلك الغاية والبهاء واجلام ل ، وبتامم التعقل ، وبتعقل العاقل واملعقول عىل أهنّ

باحلقيقة ، تكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق ، وأعظم الذ وملتذ ؛ فإنّ اللذة 
ليست إالّ إدراك املالئم من جهة ما هو مالئم ؛ فاحلسية إحساس املالئم ، والعقلية 

ك ، بأفضل إ ك ، فهو أفضل الذ تعقل املالئم...؛ فاألول أفضل مدرِ دراك ، ألفضل مدرَ
وملتذ ، ويكون ذلك أمراً ال يقاس إليه يشء . وليس عندنا هلذه املعاين أسام غري هذه 

 . )١(األسامي ، فمن استبشعها استعمل غريها

أنّ االبتهاج يف الفصل الالحق سيأيت ) ومبدأ ذلك كلّه إدراكهقلت : قوله : (
، واالدراك ) يعني االبتهاج فهو أفضل الذ وملتذقوله : ( إدراك الكامل ، وسيأيت أنّ  :هو

اللذة لفظ إطالق ، وإنّام أشكل املشهور عىل إمجاعاً وتفسري اللذة باإلدراك ال نزاع فيه 
 .   اللغة واالصطالحكام سيتفصل يف فصل  ،؛ لعدم وروده يف الرشععليه 

 

 

 

 

                                                           
 منشورات مكتبة املرعيش ، قم. .٣٦٩: ٢إهليات الشفاء   (١)
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 اإلنسانيّة والربوبيّةالفطرة و

هو عني النقص والفقر واحلاجة، مبتهج بجامل ذاته اإلنسانيّة إذا كان اإلنسان، و
ة إىل هذه الدرجة ، بحيث يصدر عنها اخلري والكامل دون مقابل ، عىل ما اتضح  اخلريّ

، فكيف بمن كانت ذاته سبحانه وتعاىل عني اخلري والكامل ، واحلسن  ةاآلنفاألمثلة من 
 واجلامل ، والبهجة واجلالل؟!!.

خلق العامل ؛ ألنّه مبتهج بجامل ذاته املحض ، وكامل أوصافه التام،  اهللا تعاىلف
ا و مثلُ اهللا تعاىل ؛ أي : مرآةُ كامله ، وظل مجاله ، فهو  -بام هو فاعل للخري–اإلنسان أمّ

 وشعاع جالله ، ويفء خريه ورمحته .

فطورة ذات اإلنسان املعرفاً واستعامالً واصطالحاً:  -تعني فيام تعني- فاإلنسانيّة
 . اخلري واجلامل ، واالبتهاج باحلسن واجلاللعشق املعرفة والكامل، وحب عىل 

ةً  ة املخلوقات بام هي موجودات ، خريّ عىل أنّ اإلنسان بام هو إنسان ، بل عامّ
كانت أم رشيرة ، طيّبةً أم خبيثة ، هي ظلّ قدرته ، وشعاع وجوده ، ويفء علمه وحكمته 

اإلنسانيّة ، صدور أفعال اخلري لكن ليه ، طوعاً أو كرهاً ..، سبحانه ؛ كلّها منقادة إ
ةً وضعفاً يف سلّم الوجود الطويل   ..لعامل اإلمكان متفاوتة شدّ

ه عن املنايف ، يف الوجود اخلارجي هي عىل مراتب ف ها ما تنزّ وأفعال الرشور أشدّ
ث باملنايف متاماً ، تما دناها أواملعصومني عليهم السالم ، يف إنسانيّة ، كام مطلقاً  لوّ

، كام يف إنسانيّة الطغاة من الرشور والقبائح اخلري والكامل ما يضاد تسافلت بكلّ ف
 وكلّ حسب درجته بينهام .، واملجرمني 

اً كان فاإلنسانيّة تتجىلّ يف كلّ من يصدر عنه اخلري من بني اإلنسان ، وقولنا  وأيّ
 ت إنسانيّة تصدر عنها اخلري .دون تردد : فالن عنده إنسانيّة ؛ أي : ذا

، فحتّى املجرم الطاغية ال تعر ذاته عن إنسانيّة ؛ يشهد لذلك فطرةً ووجداناً 
ة الكامالت ؛ كمكارم األخالق إذا صدرت عنه نادراً ، وابتهاجه  بعضهم أماهتا عىل بعامّ
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ا احلقيقة بام كسبت يداه ؛ كام يف قوله تعاىل :  نْ مَ ا عَ تَوْ لَامَّ عَ ونُوا  فَ ُمْ كُ نَا هلَ لْ نْهُ قُ ُوا عَ هنُ

ئِنيَ  اسِ ةً خَ دَ  .كام فيمن دوهنم من األرشار يميتها أن أو كاد  قِرَ

 !!متاماً تنبيه الزم : الفطرة ال تعدم 

بمعنى الفطرة العقل و، لكن تلزم اإلشارة إىل أنّ كثرياً ال يسعنا البسط يف هذا 
حتى عند الطغاة الذين هم ، متاماً  انعدميوال  كامالً يموتان ال ، واملنايف إدراك األمل 

ا يف عامل البهجة واجلامل ، ويضمحلّ تأثريها كاحليوان بل أضل سبيالً ، وإنّام ينعدم أثرمه
يف صدور أفعال احلسن والكامل ، فلقد قىض اهللا تعاىل أن حيتج عىل عباده املجرمني بام 

، رشعاً الوجوديّة ، وهي باقية ال تعدم  امولو يف أقلّ درجاهت،  ةالفطروآتاهم من العقل 
 .، وله وجه تام ال يسعنا بيانه عقالً ممتنع افرتاض ذلك وقد يقال: 

اً كان و بُونَ (تعاىل : قال أيّ ذِّ َا تُكَ نْتُمْ هبِ مْ فَكُ يْكُ لَ تْىلَ عَ ايتِ تُ نْ آيَ ْ تَكُ ملَ وا ١٠٥أَ الُ ) قَ
نَا وَ  تُ وَ قْ يْنَا شِ لَ بَتْ عَ لَ نَا غَ بَّ الِّنيَ (رَ ا ضَ مً وْ نَّا قَ ا ١٠٦كُ إِنَّ نَا فَ دْ إِنْ عُ ا فَ نْهَ نَا مِ جْ رِ نَا أَخْ بَّ ) رَ

ونِ ١٠٧ظَاملُِونَ ( لِّمُ الَ تُكَ ا وَ ئُوا فِيهَ سَ الَ اخْ  . )١() قَ

هبذا املقدار باقٍ ، لألمل وكلّ ما ينايف سعادهتم وإدراكهم وهو رصيحٌ أنّ فطرهتم 
ةِ تعاىل عليهم وإالّ كيف حيتجّ اهللا ، رشعاً  َ َرسْ مَ احلْ وْ وال يسعنا ، وتطاير الكتب  يَ
 .يف هذا اآلن البسط 

  

                                                           
 . ١٠٨سورة املؤمنني :   (١)
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 مثال آخر : ابتهاج األم بوليدها

مثال حيّ ملا نحن فيه ؛ فاألم  -بام هي أم سويّة–األفعال الصادرة عن األم 
تتجرع كأس السهر ورضوب اآلالم وأنواع املشاق من أجل وليدها ، بل هي حارضة 

 تفديه بحياهتا لو اقتىض األمر .أن 

من ، فطرة اإلنسان تشمئز أيّام اشمئزاز ممّا خيرج من السبيلني ، وأكثر من ذلك 
اً ، مبتهجة أبداً ، ممتلئة رسوراً ،  اخلبيثني البول والغائط ، يف حني نجد األم فرحة جدّ

 مستبرشة بتطهري رضيعها من هذا مطلقاً ، فام ختريج ذلك؟!!

 الكالم ، كاآليت :الكالم هو 

ب ذلك ؛ إذ أيّ خارجيّة فإن قلنا : هلا غرض ومصلحة  ؛ فالواقع اخلارجي يكذّ
ا جترعت السهر واآلالم واملشاق واخلرسان املادي والبدين.، فائدة نالتها األم   سو أهنّ

 وإن قلنا : ليس هلا غرض وال غاية؛ فكلّ ما عملته سفه يف سفه، ال فائدة منه.

ة العقالء وقاطبة األديان ، جممعون بيد أنّ افرت اض السفه باطل ؛ إذا العقل وعامّ
لوليدها ، من أرشف الغايات ، وأجلّ األغراض ،  -بام هي أم–أنّ ما فاض عن األم 

وأسمى األفعال ؛ فام فاض عنها مجالٌ ليس قبحاً ، وكاملٌ ليس نقصاً ، ورىضً ليس 
فطرة أبداً ، ال نفرة فيه إطالقاً ، بدهية ووجداناً ، مالئمٌ للوإجيادٌ ليس إعداماً ، سخطاً ، 

 .، وكاملٌ ال نقص فيه ، ومجالٌ ال قبح فيه وبعبارة موجزة : هو خريٌ ال رشّ فيه 

 إذن ما غاية األم؟!!

الغاية بكلّ بساطة هي االبتهاج ؛ فاألم مبتهجة بجامل كامل األمومة ، املغروز يف 
لذلك هي فرحة هبذا الرضيع فرحاً تكوينياً ، ممتلئة رسوراً ذاهتا كأم ، ابتهاجاً ذاتياً ؛ 

هبذه النعمة امتالءً أبدياً ؛ بداهة أنّ من ابتهج بيشء كالورد ، ابتهج بكلّ آثاره الذاتيّة 
 (=التكوينيّة) كالعطر وحسن الشكل وهباء اللون و... . 
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، يتناول مجيع يف أصل التكوين غريزي أمرٌ فطري ، وإذن فاالبتهاج بجامل اخلري 

املوجودات ، حسبنا يف الوجدان ما نراه من حنو احليوانات عىل صغارها ؛ فمردّ اخلري 
االبتهاج بذاك الكامل املغروز يف ذواهتا ، أو : ابتهاجها بذاهتا الفائض عنها إىل أوالدها ، 

 ..ما شئت فعربّ 

وجود فيام يعني  ولك أن تقول بكل ارتياح : هي مبتهجة باجلامل ؛ إذ اجلامل يعني
الكامل ، وقد رادف بينهام أهل اللغة واالصطالح ولو التزاماً ؛ رضورة أنّ الكامل ضد 
النقص ، وكلّ ما ال نقص فيه فهو حسنٌ مجيلٌ ليس بقبيح باللزوم األخص ، وسيأيت 

 . الحق البسط يف فصل 
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 نصٌ يف ابتهاج األمّ 

، عن إسامعيل بن  الكويف ن عيلورو حممد بقال الصدوق يف الفقيه جازماً : 
ل رسول عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبد اهللا االنصاري قال: قا، مهران، عن مرازم 

ويداه  ، همّ أصار وجهه قبل ظهر ، ه أمّ إذا وقع الولد يف بطن «: اهللا صىل اهللا عليه وآله
منوط بمعاء من كهيئة احلزين املهموم، فهو كاملرصور  ،عىل وجنتيه، وذقنه عىل ركبتيه

ه ورشاهبا إىل الوقت املقدر لوالدته، مّ أفبتلك الرسة يغتذ من طعام  ،همّ أ رسته إىل رس
أو  يأو سعيد، مؤمن أو كافر، غن يفيكتب عىل جبهته شق فيبعث اهللا عزوجل إليه ملكاً 

ه أمّ فقري، ويكتب أجله ورزقه وسقمه وصحته، فإذا انقطع الرزق املقدر له من رسة 
أسه قبل املخرج، فإذا وقع عىل وصار رن من الزجرة  فانقلب فزعاً ، مللك زجرة زجره ا

ه ريح أو مسته يد وجد لذلك من رض دفع إىل هول عظيم وعذاب أليم، إن أصابتاأل
مل ما جيد املسلوخ عند جلده، جيوع فال يقدر عىل االستطعام، ويعطش فال يقدر عىل األ

فيوكل اهللا تبارك وتعاىل برمحته والشفقة ستغاثة، االستسقاء، ويتوجع فال يقدر عىل اال
والربد بنفسها، وتكاد تفديه بروحها، وتصري من العطف  ه فتقيه احلرمّ أواملحبة له ، عليه 

، وجعل اهللا عليه بحال ال تبايل أن جتوع إذا شبع، وتعطش إذا رو، وتعر إذا كسى
حتى إذا رضع آتاه ، خر طعامه  األه يف إحدهيام رشابه ويفأمّ  يتعاىل ذكره رزقه يف ثدي

ه هل واملال والرشه فيه من رزق، فإذا أدرك فهمه األيوم بام قدر ل اهللا عزوجل كلّ 
وجه، واملالئكة  فات والعاهات والبليات من كلّ واحلرص، ثم هو مع ذلك يعرض لآل

وقد أن ينجيه اهللا عزوجل،  هتديه وترشده، والشياطني تضله وتغويه، فهو هالك إالّ 
ولقد خلقنا االنسان  "ذكر اهللا تعال ذكره نسبة االنسان يف حمكم كتابه فقال عزوجل: 

من ساللة من طني. ثم جعلناه نطفة يف قرار مكني ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة. فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام ملاثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن 

 .)١(إنكم بعد ذلك مليتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثوناخلالقني. ثم 
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، وحممد بن عيل عدا جزم الصدوق رجاله ثقات إسناده قويّ معترب ، قلت : 

وأياً فمرويات  الضعيف ،ليس هو الصرييف يف رأي السيد اخلوئي ، ثقة ، هو الالكويف 
 .الكذب الصرييف يف الكتب األربعة معتربة ؛ منزهة عن الغلو والتخليط و

 ) يف حتف العقول:٤(ق  ريض اهللا عنهقال ابن شعبة احلراين 

ا محلتك  قال اإلمام السجاد فيام يعرف برسالة احلقوق : فحق أمّك أن تعلم أهنّ
ا  حيث ال حيمل أحدٌ أحداً ، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما ال يطعم أحدٌ أحداً ، وأهنّ

تْكَ بسمعها وبرصها ويدها ورجلها وشعرها  مستبرشة وبرشها ومجيع جوارحها ، وقَ
، موابلة (=مواظبة) حمتملة ملا فيه مكروهها وأملها وثقلها وغمها ، حتى  فرحة،  بذلك

يَت أن تشبع وجتوع هي ،  دفعتها عنك يد القدرة ، وأخرجتك إىل األرض ، فرضِ
ذك  لَذِّ وتكسوك وتعر ، وترويك وتظمأ ، وتظلك وتضحى ، وتنعمك ببؤسها ، وتُ

وم بأرقها ، وكان بطنها لك وعاء ، وحجرها لك حواء ، وثدهيا لك سقاء ، ونفسها بالن
لك وقاء ، تبارش حر الدنيا وبردها لك ودونك ، فتشكرها عىل قدر ذلك وال تقدر عليه 

 .)١(إالّ بعون اهللا وتوفيقه 

قلت : معناه ثابت صحيح ، بل وجداينٌّ معلومٌ رضورة ، فال حاجة إلسناد أو 
 . وهذا النص واحد من مئات النصوص املشكلة ؛ إذ ملاذا تفعل األم ذلك؟!قرينة 

قلنا: هو نصٌ ظاهر يف أبعاد نظريّة االبتهاج ؛ فمردّ كلّ ما فاض عن األمّ من خري 
، والرضا التام بالكامل ، واجلالل لرضيعها إىل ابتهاجها الذايت (=التكويني) باحلسن 

يت عن الشيخ الطويس وغريه أنّ االستبشار يعني طلب واالمتالء رسوراً باجلامل ، وسيأ
 الرسور ، وليس االبتهاج إالّ الرسور عىل ما أمجع عليه أئمة اللغة وأهل اللسان ..

االبتهاج التكويني بجامل الوجود وحسن املوجود  -كلّ غرضها-فغرض األم 
 ولك أن تقول :، ، املعلول جلامل ذات األمومة املغروز يف ذاهتا املتمثّل برضيعها 

 . االبتهاج : االمتالء رسوراً بالكامل وما فاض عن الكامل
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 . االمتالء رسوراً باخلري وبآثار اخلريكام لك أن تقول هو : 

 . االمتالء رسوراً باجلامل وبآثار اجلاملولك أن تقول أيضاً هو : 

ن وآثارهولك أن تقول رابعاً هو :  سْ  .االمتالء رسوراً باحلُ

ناهيك عن أهل احلكمة والبيان ،  ،ومات أئمة اللغة وأهل اللسانوستأيت جز
 عىل ترادف هذه املعاين ، أو تالزمها يف فصل الحق ، فانتظر ، هذا فيام خيصّ املخلوق.

ه عن الرسور واألحزان واالبتهاج وما كان عىل منوال  ا اخلالق سبحانه ؛ فمنزّ أمّ
د سبحانه ؛ فتعنيّ تأويل االبتهاج بام يالئم ذلك ؛ المتناع االنفعال يف ذات الواحد األح

ذات اهللا املحضة البسيطة ، وإنّام دار لفظ االبتهاج عىل ألسنة أهل احلكمة لعدم وجود 
حوا بذلك فيام سرت لفظ يؤدي املعنى غريه عىل الظاهر  ح ابن ، بل قد رصّ ، كام رصّ

ح به أهل البيت عليهم السالم ،  وغريهسينا  كمعترب الرازمي عن الرضا ، بل هو ما رصّ
 ..وسيأيت خترجيه يف فصل اللغة واالصطالح »عجزت دونه العبارة«عليه السالم قال : 

مجال ذاته املحضة أزالً إدراك تعاىل يف مرتبة الذات : أنّ ابتهاج اهللا سيأيت كام 
 .فهو إذن عني ذاته. )١( ورسمداً وأبداً 

كامل ما فاض ب تعاىل بجامل ذاته ، واحلاصل: ابتهاج األم خري مثال البتهاج اهللا
عنه ، فهو سبحانه وتعاىل إنّام خلق العامل ألنّه مبتهج بجامل ذاته املحض ، وكامل وجوده 
الرصف ، وجالل خريه الرسمدي ؛ إذ االبتهاج بكامل الذات اإلهليّة يقتيض صدور 

ن أصل ذلك ..  اخلري ، كام صدر عن األم..، هاك خرباً صحيحاً يتضمّ

                                                           
ل لوجوده   (١) . واألبدي : الذي ال هناية لوجوده . والرسمدي : مستمر الوجود األزيل : الذي ال أوّ

 بني األزل واألبد .
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 نصٌّ أنّ اهللا تعاىل أبرّ من األم واألب

هـ) عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ، عن ٣٢٩رو الكليني (
أيب عبد اهللا الربقي ، عن عيسى بن عبد اهللا القمي ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 

إينّ أتقرب إليك اللهم «كان أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه يقول إذا فرغ من الزوال : 
بجودك وكرمك ، وأتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك ، وأتقرب إليك بمالئكتك 
املقربني ، وأنبيائك املرسلني ، وبك . اللهم أنت الغني عني ويب الفاقة إليك ، أنت 
الغني وأنا الفقري إليك ، أقلتني عثريت ، وسرتت عيلّ ذنويب ، فاقض يل اليوم حاجتي ، 

بني ب  ».قبيح ما تعلم منّي ، بل عفوك وجودك يسعنيوال تعذّ

  ، يا برّ يا رحيميا أهل التقو ويا أهل املغفرة ، «قال : ثمّ خيرّ ساجداً ويقول : 
رُّ يب من أيب وأمي ، ومن مجيع اخلالئق ، اقبلني بقضاء حاجتي ، جماباً دعائي ،  أنت أبَ

 .)١(» مرحوماً صويت ، قد كشفت أنواع الباليا عني

: إسناده صحيح ، رجاله ثقات أجالء ، وأبو عبد اهللا الربقي هو : حممد بن  قلت
 خالد بن عبد الرمحان الثقة اجلليل .

وهذا اخلرب الصحيح من األخبار املشكلة عند الكثري ؛ إذ ملاذا يكون اهللا تعاىل أبرّ 
 من األب واألم ؟!!

بام خلق ، أشدّ من ابتهاج  قلت : قد اتّضح اجلواب ممّا سبق ؛ إذ ابتهاج اهللا تعاىل
األبوين بام ولدا ؛ ألنّ ذاته التي فاض عنها اخللق ، هي عني اجلامل والكامل واجلالل ، 

ا ذات األبوين  فهي وإن مل تكن تعر عن اجلامل والكامل واجلالل ،  -بام مها أبوين–وأمّ
 ، فابتهاجها أضعف.خلالقها حدوثاً وبقاءً لكنّها فقرية حمتاجة 

ة بالعرض ؛ إذ وهذا  معنى قول احلكامء أنّ علّة الوالدين إلجياد االبن إعداديّ
 العلّة بالذات هو اهللا سبحانه وتعاىل ال غري ، كام أوضحنا هذا يف مقدمة الكتاب .
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قال : حدثني احلسن بن عيل احللواين  -واللفظ ملسلم-أخرج البخاري ومسلم و

ني زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن حدثنا ابن أيب مريم ، حدثنا أبو غسان، حدث
اخلطاب، أنه قال: قدم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بسبي ، فإذا امرأة من السبي 
تبتغي..؛ إذا وجدت صبياً يف السبي، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول 

 .؟!»أترون هذه املرأة طارحة ولدها يف النّار«اهللا : 

 هللا . قلنا: ال وا

 .)١(» اهللاُ أرحم بعباده من هذه بولدها«فقال رسول اهللا: 

 قلت : إسناده صحيح عىل رشط الشيخني 

) رصيحٌ أنّ اهللا تعاىل اهللاُ أرحم بعباده من هذه بولدهاقوله صىلّ اهللا عليه وآله : (
؟!! هو سبحانهملاذا أرحم من األم ، لكن   أرحم من األمّ

ومجال وجالل ذات اهللا تعاىل حمض ، ال حدّ له ، اجلواب : أملحنا أنّ كامل 
هذا يقتيض فابتهاجه هبذا اجلامل والكامل واجلالل ، كذلك هو رصفٌ حمضٌ ال حدّ له ، و

املحض بكلّ ما يصدر عنه من خري ؛ بداهة أنّ جمموع األم ووليدها ، مظهر ابتهاجه 
  مثال لفهم هذا املقال.خري -بام هي أم–وحال األم ، قدرته التي هي عني ذاته سبحانه

يرشد إليه أنّ األمّ عني النقص والفقر واحلاجة ، ومع ذلك هي مبتهجة متاماً ، 
مرسورة بجامل رضيعها مطلقاً ، مستبرشة بكامل وجوده أبداً ، فكيف باهللا تعاىل وهو 

..؟!  .عني الكامل واجلامل واجلالل أزالً وأبداً ورسمداً
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 ابتهاج الفرس بوليدها

يف الصحيح قال : حدثنا أبو اليامن احلكم بن نافع  هـ)٢٥٦(ج البخاريأخر
البهراين، أخربنا شعيب، عن الزهري، أخربنا سعيد بن املسيب، أن أبا هريرة، قال: 

جعل اهللا الرمحة مائة جزء، فأمسك «سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول: 
، وأنزل يف األرض جزءً  واحداً، فمن ذلك اجلزء يرتاحم عنده تسعة وتسعني جزءً

 .)١(»حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، خشية أن تصيبهاخللق، 

 قلت : إسناده صحيح عىل رشط الشيخني .

ا ترحم وليدها مبتهجة ، فوهيهنا نتساءل  الفرس حيوان غري عاقل ، فام معنى أهنّ
ا غري عاقلة من غريزيّة فطريّة غاية  للفرس؛ فهل به ؛ إذ كيف نتعقل ابتهاجها به مع أهنّ

 عنايتها بولدها؟!.

ة ؛ فالواقع يكذب ذلك متاماً ، إذ إ :إن قلنا نّ هلا غاية يف جلب منفعة أو دفع مرضّ
ه ، لصدق الكالم. ة ألمّ  ليس يف الوليد هذه الغاية ، بل لو قلنا : إنّ الوليد تعبٌ ومرضّ

احلكمة ؛ ملا قلناه قبل قليل الرشع ويف وإن قلنا : ليس هلا غاية ؛ فهذا غري معقول 
من أرشف الغايات ، وأجلّ األغراض ، وأسمى األفعال ؛ أنّ ما فاض عنها يف وليدها 

ورىضً ليس سخطاً ، وإجيادٌ ليس ،  فام فاض عنها مجالٌ ليس قبحاً ، وكاملٌ ليس نقصاً 
زم بذلك العقل إعداماً ، مالئمٌ للفطرة أبداً ، ال نفرة فيه إطالقاً ، بدهية ووجداناً ، ج

  .، ناهيك عن املتكلمني واحلكامء والعقالء ، وأهل األدب والشعراء 

التي كلّ املوجودات ، حتى اجلامدات ، سائرة إىل الغاية القصو أنّ قد مىض و

ى؛ لقوله تعاىل : هي عني اجلامل والكامل  عَ جْ بِّكَ الرُّ لٌّ  وقوله سبحانه :  إِنَّ إِىلَ رَ كُ
يْنَا رَ  ونَ إِلَ عُ  .)٢(اجِ
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ة أمور :  وثمّ

سيأيت أنّ ؛ ف عاقل وهكلّ ما عدا اإلنسان ممّا أوجد اهللا تعاىل ، كالفرس أوالً : 
شرتك به مجيع املخلوقات ، حتى اجلامدات ، يللعقل يف هذه الدار الدنيّة مراتب ، منها ما 

: ما هو خمتص بأهل ، ومنها  )١(، وربام يعرب عنها الغريزة واجلبلّة وال مشاحةوهو الفطرة 
التكليف وهم اجلن واإلنس ال غري ، وهو العقل الكسبي احلصويل ، أي : القوة التي 

 يف دار الدنيا.الرشعيّة والعرفيّة نكسب هبا املعارف 

ثانياً : ما سيأيت يف فصل السنخيّة واالبتهاج ، من أنّ كلّ املخلوقات متسانخة يف 
ساً وأنواعاً وأصنافاً بنحو خاص ؛ فكلّ جنس حينّ الوجود بنحو عام ، ثمّ تتسانخ أجنا

 . ، وكلّ معلولٍ يشتاق إىل علّتهإىل جنسه ، وكلّ صنف حين إىل صنفه

العلة واملعلول ؛ فالفرس علّة إعداديّة حسب نظام ثالثاً : السنخيّة ال تتعقل إالّ 
ل غري ذلك لوجود وليدها  ، أشد ممّا ة لقرب الواسطحتنّ إليه هي ؛ لذلك ، يمتنع تعقّ

ا من سنخه ، لبعد الواسطةحتنّ إىل املاء إذا عطشت   .مع أهنّ

ذاهتا ، القادرة عىل وجود رابعاً : الفرس تفعل ذلك مع وليدها ؛ لكوهنا مبتهجةً ب
، ويفء كامل يف عامل التحقق صدور هذا الكامل واجلامل منها ؛ فوليدها ظلّ مجال ذاهتا 

 وثمرة شجرة رمحتها.وجودها ، وشعاع شمس قدرهتا ، 

وقد أمجع األنبياء واألوصياء واحلكامء والعقالء ، أنّ الوجود خري ومجال ، 
  . ينايف اجلاللوالعدم قبح ورشّ 

                                                           
ثمة فروق بينها ؛ فالفطرة تعني : القوة املودعة يف الذات ، التي هبا نعرف الصانع واخلري والرش ،   (١)

ة املودعة  يف النفس شهوةً وغضباً ، هبا قوام احلياة ونزعة البقاء وحفظ النوع . واجلبلّة : والغريزة : القوّ
القوة املودعة يف الذات ، الكاشفة عن طبع الذات ؛ فاإلنسان جمبول عىل املعرفة ، والعقرب جمبولٌ عىل 

 .اللدغ ، واخلنزير عىل أكل اجليفة ، والذئب عىل االفرتاس ، واحلامر عىل النهيق وهكذا 



 ٥٩ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
من اجلامل خامساً : إذا كانت الفرس ، وهي حيوان غري عاقل ، هبذه احلال 

سوالكامل   اخلري والكامل ، وهو عني، فام هو شأن اهللا ذي اجلالل  ، عىل هذا الشأن املقدّ
 ؟!!.خملوقاتهمع قاطبة  ونفس البهجة واجلامل ، والبهاء والسناء واجلالل

رمحتها سادساً : الفرس أحياناً ترفس وليدها إذا شاغب وشاكس ، وهذا ال يمنع 
 به ، وال ابتهاجها بوجوده .

ة سبحانه نا ربّ العزّ حانه وتعاىل عىل هذا املنوال مع أغلب عبيده ؛ فإنّه سب ربّ
لغرضٍ أكمل ، وتنزهياً هلم لغايةٍ أرشف ، وتطهرياً هلم ملقامٍ وتعاىل يبتليهم تأديباً هلم 

 ، ورفعةً هلم يف الدرجات ملا هو أعىل وأسنى .أقدس 

ا الطغاة اجلاحدون  اً قياساً ببقيّة املجرمون أمّ إنّام ، فهؤالء خلقه ، وهم قليل جدّ
وربام ، حفاظاً عىل البقية وهم الكثرة الكاثرة ، مة يقيض اهللا تعاىل فيهم بالعذاب والنق

 سنعرض هلذا الحقاً .. 

ثَلُ  فإن شئت أن تر رمحة اهللا تعاىل يف األرض ؛ فاألم برشاً كانت أم فرساً ، مَ
ابتهاج اهللا تعاىل من سنخ  ،رمحة اهللا سبحانه وتعاىل يف األرض ، وابتهاج األم بولدها

 بعباده الذين هم عياله .

  ك النص الصحيح أنّ اخللق عيال اهللا تعاىل ..ها
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 »اخللق عيال اهللا«حديث صحيح : 

هـ) عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، ٣٢٩رو الكليني رضوان اهللا تعاىل عليه (
عن احلسن بن عيل بن فضال ، عن أيب مجيلة ، عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اهللا عليه 

عيايل ؛ فأحبُّهم إيلَّ ، ألطفهم هبم ، وأسعاهم يف  اخللقُ «السالم : قال اهللا عز وجل : 
 .)١(» حوائجهم

 قلت : إسناده موثق صحيح.

هـ) يف ٣٠٤يشهد له ما رواه شيخ مشايخ الشيعة ، عبد اهللا بن جعفر احلمريي (
كتابه قرب اإلسناد بإسناده عن احلسن بن ظريف ، عن احلسني بن علوان ، عن جعفر ، 

اخللقُ كلّهم عيال اهللا ، وأحبّهم إىل «قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : عن أبيه قال : 
 .)٢(» اهللا عز وجل أنفعهم لعياله

 قلت : إسناده موثق صحيح .

كام يشهد له ما رواه الكليني ريض اهللا عنه عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن 
ال : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه النوفيل ، عن السكوين ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم ق

اخللق عيال اهللا فأحبّ اخللق إىل اهللا من نفع عيال اهللا ، وأدخل عىل أهل بيتٍ «وآله : 
 .)٣(»رسوراً 

.قلت : حديث صحيح ، وهذا اإلسناد جيّد عىل األظهر األقو 

هـ) قال : ٣٣٥ومن طرق أهل السنّة ما أخرجه اإلمام اهليثم بن كليب الشايش (
نا سعيد بن حممد الوراق، عن موسى بن عمري حدثنا أيب، حدثثنا ابن أيب العوام، حد

موىل آل جعدة، عن احلكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن األسود، عن عبد اهللا بن مسعود 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٩٩:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ، قم .١٢٠قرب اإلسناد :   (٢)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٦٤:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (٣)
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اخللق عيال اهللا، فأحب اخللق إىل اهللا من «قال: قال النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم: 

 .)١(»أحسن إىل عياله

قلت : يف إسناده ضعف ، وقد روي بأكثر من طريق عندهم ، ال ختلو كلّها من 
 ضعف .

فالحظ اقرتان األحبّ إىل اهللا تعاىل مع االبتهاج (=الرسور) ؛ فاألحبّ إىل اهللا 
الرسور يف الوجود ، سواء أكانت وتعاىل عنوان ملن كانت ذاته مصدراً يفيض عنها اخلري 

 .الذات خالقاً أم خملوقاً .

نّ ذات اهللا تعاىل أحبّ إىل اهللا تعاىل من بقيّة الذوات : إ-وهو قول تام–هلذا قيل 
؛ ألنّ ذاته أشدّ خرياً ومجاالً وكامالً من خملوقاته ؛ فاخلري الصادر عنه تعاىل خللقه 

 (=عياله) يف أشد مراتب اخلرييّة ؛ لنفس العلّة ..

اهللا لُ األحب إىل اهللا) كونه مثوالكالم هو الكالم يف اإلنسان الفاعل للخري (=
تعاىل ، ومرآة خريه ، وظل مجاله ، وشعاع كامله ، ويفء جالله ، سو أنّه يف املرتبة 

 .ضحامل اخلالق عني الغنىالضعيفة ؛ بداهة أنّه خملوق فقري حمتاج ، واهللا 

عن عيلّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن هـ) ٣٢٩الكليني ( روو
أوحى اهللا عز وجل إىل داود عليه «بن سنان، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال:  عبد اهللا

السالم، إنّ العبد من عبادي ليأتيني باحلسنة، فأبيحه جنتي، فقال داود : يا رب، وما 
 .)٢(» يدخل عىل عبدي املؤمن رسوراً ولو بتمرةتلك احلسنة؟!. قال: 

 قلت : إسناده حسن صحيح .

 بتهاج لغة هو: الرسور ، واصطالحاً هو : إدراك اجلامل والكامل .وسيأيت أنّ اال

                                                           
 لوم واحلكم، املدينة املنورة..مكتبة الع٤٣٥، رقم:  ٤١٩: ١مسند الشايش (ت: حمفوظ الرمحن)   (١)
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية١٨٩: ٢ الكايف (ت: عيل غفاري)  (٢)
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، عن أمحد بن حممد، العطار  عن حممد بن حييىريض اهللا عنه ، ورو الكليني 

إنّ هللا عباداً يف األرض، «عن معمر بن خالد قال: سمعت أبا احلسن عليه السالم يقول: 
ح  ،، ومن أدخل عىل مؤمن رسوراً يسعون يف حوائج النّاس، هم اآلمنون يوم القيامة فرّ

 .)١(»اهللا قلبه يوم القيامة

 قلت : إسناده صحيح .

حممد بن زياد قال: حدثني خالد بن يزيد ، عن املفضل بن عمر، ه عن ورو عن
اهللا عز وجل خلق خلقاً من خلقه، انتجبهم  إنّ «عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 

يبهم عىل ذلك اجلنّة، فإن استطعت أن تكون منهم فكن لقضاء حوائج فقراء شيعتنا؛ ليث
 .)٢(»ثم قال لنا واهللا رب نعبده ال نرشك به شيئا

 عىل األظهر األقو .معترب قلت : صحيح ، وهذا اإلسناد 

ورو الكليني عن احلسني بن حممد، عن أمحد بن حممد بن إسحاق ، عن بكر بن 
ما قىض مسلم ملسلم حاجة، إالّ ناداه اهللا « حممد، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال :

 .)٣(»تبارك وتعاىل:  عيل ثوابك، وال أرىض لك بدون اجلنة

 . قلت : صحيح ، وهذا اإلسناد صحيح عىل األظهر األقو 

 واألخبار يف هذا قطعيّة سنداً وداللة ، وهي رصحية يف املطلوب .

  

                                                           
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية١٨٩: ٢ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية١٨٩: ٢ الكايف (ت: عيل غفاري)  (٢)
 طهران . ،دار الكتب اإلسالمية. ١٨٩: ٢ الكايف (ت: عيل غفاري)  (٣)
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 االبتهاج يوجب املحو

بن حمبوب ا، عن األشعري د بن حييى ، عن أمحد هـ) عن حمم٣٢٩رو الكليني(
إذا تاب العبد توبة «، عن معاوية بن وهب ، قال سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول : 

 فقلت : وكيف يسرت عليه؟!.  .»نصوحاً ، أحبّه اهللا ، فسرت عليه يف الدنيا واآلخرة

، ويوحي إىل جوارحه  ه ما كتبا عليه من الذنوبينيس ملكيْ «قال عليه السالم : 
اكتمي عليه ذنوبه ، ويوحي إىل بقاع األرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب ، 

 .)١(»وليس يشء يشهد عليه بيشء من الذنوب، حني يلقاه ، فيلقى اهللا 

 قلت : إسناده صحيح دون كالم .

نفساين ،  ) أي ابتهج به كام سيأيت ؛ إذ احلبّ كيفأحبّه اهللاقوله عليه السالم : (
له كثريٍ من علامء  هة عن الكيف وبقيّة األعراض ؛ لذلك أوّ والذات األحديّة منزّ
لوه  الفريقني ، حكامء ومتكلمني وغريهم ، احلبّ بإرادة الثواب ، وخالفهم غريهم فأوّ

 . الحقاً كام سيتّضح ، وإنّام هو : إدراك اجلامل، بالرضا عنهم ، ويف اجلميع نظر شديد

 وكيف هذا ؛ إذ ما عالقة احلب واالبتهاج بمحو الذنوب؟!!.وقد تقول : 

اً ، احلقلنا : النّص أعاله رصيحٌ أنّ  بّ والرسور واالبتهاج، ليس أمراً اعتباريّ
ة السفليّة والدرجات وإنّام هو ارتقاء يف سلم السمو  ه عن خسّ ، فحبّ والدركات ، وتنزّ

، وترشيفه عىل غريه من رسور الض والفي، رفع درجته يف الوجود باهللا تعاىل لعبده 
، وكلٌّ بحسبه ؛ فحينام نقول حممد حبيب اهللا، فهذا عني والنور املوجود بالعلم اللدينّ 

ى (كونه:  حَ ا أَوْ هِ مَ بْدِ ى إِىلَ عَ حَ أَوْ نَى فَ ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ أ١٠َقَابَ قَ ا رَ ادُ مَ ؤَ فُ بَ الْ ذَ ا كَ  ) مَ
 . لبيان ذلك عقدنا فصالً مر، األفاحفظ جيّداً ، وجلاللة هذا 

 

 

                                                           
 . الكتب اإلسالميّة طهران . ٤٣١: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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 ابتهاج النخلة 

رو الكليني ريض اهللا عنه ، عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفيل، عن 
املؤمن « السكوين، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله :

 ». كمثل شجرة، ال يتحات ورقها يف شتاء وال صيف

 ما هي؟!.و رسول اهللا : ياقالوا 

 .)١(»النخلة« قال صىلّ اهللا عليه وآله :

 قلت : إسناده معتمد صحيح عىل األظهر .

؛ فإنّ النبيّ شبّه وربام يقال : احلديث ظاهر أنّ النّخلة أرشف وجوداً من املؤمن 
 املؤمن هبا ؟!!. 

ن وجوداً ، سيأيت الكالم يف فصل السنخيّة ، أنّ النخلة واملؤمن متسانخاقلنا : 
 .اجلنّة من أصلها ؛ فواحدة طيّبةٍ أي : خملوقان من طينة 

اً كان األرشف ، ف األخبار كام يف النخلة شجرة طيّبة ، أصلها يف اجلنّة وأيّ
، أنزهلا اهللا تعاىل مع آدم عليه السالم ليأنس هبا ، وإليها تعود بعد الصحيحة الثابتة 

ونَ الطيّبة املباركة؛ لقوله تعاىل : انقضاء الدنيا ، وكذا كلّ املوجودات  عُ اجِ يْنَا رَ لٌّ إِلَ  كُ
ةً  و:  ورَ ْشُ َ حمَ الطَّريْ ابٌ وَ لٌّ لَهُ أَوَّ وغريمها من النصوص ، وهو الراجح من أقوال  كُ

 ..ومجهور احلكامء العلامء 

لت ذات  املباركة املشاق ، وأنواع الصعاب ، ورضوب األذ النخلة ولطاملا حتمّ
نفكّ يفيض عنها اخلري واحلسن واجلامل ، فهل هلا غرض وغاية وحاجة يلك ال ، ومع ذ

 أم ماذا؟! سيام مع كوهنا غري عاقلة كام هو مطروح ..

بل اإلشكال يستحكم أكثر ، مع كوهنا غري عاقلة ؛ إذ ما تفسري صدور اخلري 
 والكامل واجلامل عن غري العاقل ؟!!.
                                                           

 . الكتب اإلسالميّة طهران . ٢٣٥: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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ب ذلك أيّام تكذيب ؛ هلا غرض وغاية وحاجة ؛ ف :فإن قلنا الواقع اخلارجي يكذّ

إذ أي غرض وغاية وحاجة للنخلة الغنيّة عن النّاس ذاتاً ، لتعطيهم ثمرها من دون 
 أدنى فائدة عائدة هلا..

وإن قلنا : ليس هلا غرض وال غاية وال حاجة ؛ فلمَ صدر عنها اخلري وفاض 
 الكامل؟!!.  وعنها هذا احلُسن واجلامل 

ياً اجلواب : لكو بلّ ، فرحة بجامل ما يصدر عنها  هنا مبتهجة بكامل ذاهتا ابتهاجاً جِ
اً غفرحاً  اً عشقاً ، عاشقة ملبدء وجودها ريزيّ يف مثالنا املايض والفرس ؛ فهي كاألمّ فطريّ
 متاماً .

ة مطلب ربام اعتاص عىل غري واحد من  ، فلم يميّز بني  طلبة العلوم الرشعيّةوثمّ
 ، فهاك موجزه .. ةلقطعيّ وقواعد احلكمة ايف نصوص الرشع رة املذكوأقسام العقل 
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 ليس للنخلة عقل فكيف تبتهج؟!

يف قوهلم الرشيف : املخلوقات  ،ننبّه أنّ مقصود غري واحد من العلامء من النفي
الدائر مدار ، ما يدور مدار التكليف ؛ أي : غري اجلن واإلنس ؛ كالنخلة : ال تعقل 

، فهذا من خمتصات اجلنّ واإلنس يف عامل املادة الدنيويّة الرشعي الرشيعة واالعتبار 
ة كأصناف احليوان والشجر واحلجر واملدر ..  الفانية دون بقيّة اخلالئق الدنيويّ

ا العقل بمعنى الفطرة ، وحب اخلري  ، فهذا املنايف ، والنفرة من الرشّ املالئم أمّ
 ، فالظاهر أنّ البعض خلط بنيفام فوقه ، احلجر مغروز تكويناً يف ذات كلّ اخلالئق 

صاً عن حملّ الكالم .ونازع خلطاً قبيحاً ، فخاض األمرين   فيام هو خارج ختصّ

، بالكسب والنظر فاملقصود من عدم العقل يف مثل النخلة ، عدم درك الكليّات 
اً .  ال العلم احلارض فيها عن طريق الفطرة واجلبلّة ، وهو تام جدّ

أو بقيّة الطيبات املباركات ، بإطالق من أنّ النخلة أو الزيتونة ض البعفام قاله 
رضورة أنّ االبتهاج نتيجة حتميّة للعلم بالكامل  ..؛ليست هلا عقل ، فكيف تبتهج

 .وإدراك اجلامل ، وهو ال يتحقق من دون عقل 

جبيلّ ما جسيم ؛ رضورة أنّ لكلّ ما أوجد اهللا تعاىل ، عقل غريزي فطري  خطأُ 
، وهو غري العقلني النظري والعميل..؛ فالعقل وينقاد إليه به يسبح اخلالق ، فعربّ  شئت

 ..وجوديّة عىل ثالثة أقسام أو مراتب 

 .احلصويلاألول : العقل النظري 

هبا حيصل العلم وتكتسب املعرفة يف دار الدنيا ، وظيفة هذا وهو : قوة نورانيّة 
وإنّام أطلق عليه نظري ونة احلس عىل األرجح ، درك الكليّات ، بل اجلزئيات بمعالعقل 

أو حصويل ما شئت فعربّ ؛ ألنّ العلم ال حيصل إالّ باالنتقال من الشك إىل اليقني ، ومن 
ة إىل الفعل .  التصور إىل التصديق ، ومن االدعاء إىل اإلثبات ؛ فهو خروجٌ من القوّ
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مْ مِ  وهو املقصود بقوله تعاىل :  كُ جَ رَ اهللاُ أَخْ يْئًا وَ ونَ شَ لَمُ عْ مْ الَ تَ اتِكُ هَ نْ بُطُونِ أُمَّ

ونَ  رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ عَ ةَ لَ ئِدَ َفْ األْ ارَ وَ َبْصَ األْ عَ وَ مْ مُ السَّ كُ لَ لَ عَ جَ  .وَ

ومن ذلك : امتناع اجتامع النقيضني ، وأنّ اخلرب املتواتر يورث اليقني ، وأنّ 
أنّ املاء يتجمد بدرجة احلرارة درجة ، وأنّ الفلك يدور ، و١٨٠جمموع زوايا املثلث 

 .وغري ذلك من احلسيات والوجدانيات واحلدسياتاملنخفضة ، وذوبان املعادن بالنار ، 

ا غريمها فكال .النظري، هذا العقل   موجود عند اإلنس واجلن ال غري ، وأمّ

 الثاين : العقل العميل .

؛ كحكم العقالء لغرض حفظ النظام وهو املحمودات التي توافق عليها العقالء 
، أنّ فاعل احلسن يستحق املديح والثواب ، وأنّ فاعل القبيح يستحق املالمة والعقاب 

وهذا أيضاً من خمتصات اجلن واإلنس ؛ لكونه متعلقاً بالتكليف ، أي : بام جيوز وما ال 
 .يف املسألة جيوز رشعاً يف هذا الدار ، عىل اخلالف املعروف بيننا وبني األشاعرة 

 ) .اجلبيلّ (=الفطري الث : العقل الث

ة نورانيّة  عرف الصانع ، ويتميّز اخلري يهبا ، ات كلّ اخلالق ومودعة يف ذوهو : قوّ
 .والرش ، بل هبا ترجع اخلالئق إىل خالقها طوعاً أو كرهاً 

ة خملوقاته حني  ة قدسيّة أودعها اهللا تعاىل يف عامّ هذا القسم من العقل ، قوّ
بِّحُ هللا وله : به نفرس ق ،فطرها سَ ضِ يُ َرْ ا يفِ األْ مَ اتِ وَ وَ امَ ا يفِ السَّ  .مَ

ان بمن تعلّق الن ؛ فخاصّ ا القسامن األوّ هبم الرشائع والتكاليف ال غري ، ت أمّ
ا القسم األخري فلكلّ اخلالئق إنسان  ،ومها اجلن واإلنس فقط دون بقيّة اخلالئق ، وأمّ

 وجنّ وحيوان وشجر وحجر .

؛ لكونه حصويل كسبي أنّ العلم احلاصل من القسمني األوليني يتبنيّ بذلك 
ة إىل الفعل ، أي : من الشك إىل اليقني ، ومن املجهول إىل املعلوم  ومن ، خروج من القوّ

ر إىل التصديق ، ومن اإلدعاء إىل اإلثبات .  التصوّ



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٦٨

 
ا املتحقق من القسم األخري   ، وهو العقل الفطري ، أو الفطرة والغريزةوأمّ

ل إجيادها ، الحتاده فحضوري ؛ واجلبلّة ما شئت فعربّ ،  مع ذوات املخلوقات من أوّ
هُ  ومنه قوله تعاىل :  عَ يبِ مَ بَالُ أَوِّ اجِ  ونحوه . يَ

إالّ بواسطة غالباً ومن ميزات خطاب العقل الكسبي يف الرشيعة ، أنّه ال يتحقق 
 .ال يكون إالّ كسبياً  ؛ لذلك فاإلدراك والعلم بهحسيّة كالسمع واملشاهدة 

؛ لكونه ومن ميزان اخلطاب يف العقل الفطري ، عدم احلاجة إىل الواسطة احلسيّة 
اً ؛ كقوله تعاىل :  تِيَا لدنيّاً حضوريّ ضِ ائْ َرْ لِألْ َا وَ الَ هلَ قَ انٌ فَ يَ دُخَ هِ ءِ وَ امَ  إِىلَ السَّ تَوَ مَّ اسْ ثُ

يْنَا طَ  تَ تَا أَ الَ ا قَ هً رْ ا أَوْ كَ عً ، ، وقد يعربّ عنه باإلهلام وهو عني التحقق والفعليّة  ائِعِنيَ طَوْ
 .أو القذف يف القلوب ، أي : األرواح 

أو غري اجلن واإلنس ال عقل له ، فاملقصود هو الكسبي  الزبدة : فحينام يقال : إنّ 
اً و، ال العقل مطلقاً ما شئت فعربّ  النظري احلصويل اً جبليّاً لو كان فطريّ  .)١(غريزيّ

 : خملوق  ة كلّ لّ بِ جِ هـ) : ٣٥٦قال إمام اللغة أبو عيل القايل ، إسامعيل بن القاسم (
 .)٢(ه الذي طبع عليهوسِ سُ 

ه ، أي : طبيعته قلت : السوس  ، هو الطبع باتفاق أئمة اللغة ، ويقال : توسِ
 .التي جبل عليها وخليقته 

  

                                                           
 . والطبيعة التي خيلق اهللا عليها العبد دون أن يكتسبهاالغريزة : اجلبلّة   (١)

هـ) . ٥٤٤. لعياض بن موسى أيب الفضل اليحصبي (١٣١: ٢آلثار انظر مشارق األنوار عىل صحاح ا
 املكتبة العتيقة ودار الرتاث .

 م.١٩٧٥. مكتبة النهضة ، بغداد . الطبعة األوىل ٦٥٤البارع يف اللغة (ت: هشام الطعان):   (٢)
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 النّص عىل ابتهاج ما ال عقل حصوليّاً له

العلم احلصويل عند املخلوق ، وهو العقل النظري أو تحقق به لذي يأي العقل ا
 ..، وهو خمتص باجلن واإلنس العميل أو كالمها 

ا العقل الفطري اجلبيلّ ، فهو كام قال  بِّحُ هللاهللا تعاىل : أمّ سَ ا  يُ مَ اتِ وَ وَ امَ ا يفِ السَّ مَ
وَ عَ  هُ دُ وَ مْ لَهُ احلَْ ضِ لَهُ املُْلْكُ وَ َرْ يرٌ يفِ األْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ  . )١( ىلَ كُ

يتناول للعاقل وغري العاقل بإمجاع أهل اللسان ؛ وهو  مافظاهر قوله تعاىل : 
العقل كاجلن واإلنس ، أو العاقلة ب بالعقل النظريكل املخلوقات ، سواء العاقلة 

ة دون كالم . اجلبيلّ ؛ يالفطر  كالنحل والنخلة واحلجر ، واإلطالق حجّ

نَ يف النحل :  قال تعاىل مِ ا وَ يُوتً بَالِ بُ ِ نَ اجلْ ي مِ ِذِ لِ أَنِ اختَّ بُّكَ إِىلَ النَّحْ ى رَ حَ أَوْ وَ
ونَ ( شُ رِ عْ َّا يَ ممِ رِ وَ جَ نْ ٦٨الشَّ جُ مِ ْرُ لُالً خيَ بِّكِ ذُ بُلَ رَ لُكِي سُ اتِ فَاسْ رَ لِّ الثَّمَ نْ كُ يلِ مِ مَّ كُ ) ثُ

هُ  انُ وَ ْتَلِفٌ أَلْ ابٌ خمُ َ َا رشَ
ونَ بُطُوهنِ رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ ةً لِقَ يَ لِكَ آلَ اءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ يفِ ذَ فَ  .)٢(فِيهِ شِ

 قلنا : الوحي هيهنا إهلام وعلمٌ لدين حضوري ، ليس كسبيّاً وال حصوليّاً .

اوقال تعاىل يف النمل :  ةٌ يَ لَ الَتْ نَمْ لِ قَ ادِ النَّمْ ىلَ وَ ا عَ ا أَتَوْ تَّى إِذَ لُ  حَ َا النَّمْ أَهيُّ
ونَ (ا رُ عُ شْ مْ الَ يَ هُ هُ وَ نُودُ جُ نُ وَ يْامَ لَ مْ سُ نَّكُ ْطِمَ مْ الَ حيَ اكِنَكُ سَ لُوا مَ خُ ا ١٨دْ كً احِ مَ ضَ تَبَسَّ ) فَ

َا هلِ وْ نْ قَ  . )٣( ...مِ

ملا يالئم كامل وجودها ، وما ينافيه ، وقس قلت : وهو رصيحٌ أنّ النمل مدركٌ 
والغريزة ، أي: الطبع الذي فطرة واجلبلّة عىل ذلك بقيّة احليوان ، وهذا ممتنع لوال ال

  .أوجده اهللا تعاىل يف خملوقاته 

                                                           
 .١التغابن :   (١)
 .٦٨النحل :   (٢)
 .١٨النمل :   (٣)
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نَ وقال سبحانه يف اهلدهد :  انَ مِ مْ كَ دَ أَ هُ ُدْ  اهلْ َ الَ أَرَ ا يلِ الَ مَ قَ َ فَ دَ الطَّريْ قَّ فَ تَ وَ

ائِبِنيَ ( غَ نَّهُ أَوْ لَ ٢٠الْ بَحَ َذْ ا أَوْ ألَ يدً دِ ا شَ ابً ذَ نَّهُ عَ بَ ذِّ ُعَ بِنيٍ () ألَ لْطَانٍ مُ ثَ ٢١يَأْتِيَنِّي بِسُ كَ ) فَمَ
قِنيٍ  بَإٍ بِنَبَإٍ يَ نْ سَ ئْتُكَ مِ جِ ِطْ بِهِ وَ ْ حتُ طْتُ بِامَ ملَ الَ أَحَ قَ يدٍ فَ عِ َ بَ ريْ  .)١( غَ

نَّ ل تعاىل : اقوبكلمة واحدة  نْ فِيهِ مَ ضُ وَ َرْ األْ بْعُ وَ اتُ السَّ وَ امَ هُ السَّ بِّحُ لَ إِنْ تُسَ وَ
 ْ نْ يشَ هِ مِ دِ مْ بِّحُ بِحَ سَ ا ءٍ إِالَّ يُ ورً فُ لِيامً غَ انَ حَ هُ كَ مْ إِنَّ هُ بِيحَ ونَ تَسْ هُ قَ فْ لَكِنْ الَ تَ  . )٢(وَ

الستحالة حصول التسبيح وهو نصّ رصيح فصيح يتناول حتى احلجر واملدر ؛ 
ك نحوه مْ . ومعنى :  من دون عقل فطري حيرّ هُ بِيحَ ونَ تَسْ هُ قَ فْ اً  الَ تَ جبليّاً  لكونه فطريّ

اً ال يدرك بالكسب والنظر ، بل بالتجيلّ واملشاهدة احلضوريّة   .، كونه علامً حضوريّ

ا ف ليس من وظيفتها كام بيّنا ، معنى كون اجلبال ، عىل سبيل املثال ، ال تعقل ، أهنّ
ة دركاً حتصيليّاً ، وهذا ال ينايف كوهنا مبتهجاجلزئيات ربام ويف نشأة الدنيا درك الكليّات 

اً بجامل  ياً ، عاشقة ملبدأ الكامل سبحانه وتعاىل األشياء فطريّ بلّ سبحانه ، قال عشقاً جِ
هُ تعاىل : و عَ يبِ مَ بَالُ أَوِّ اجِ الً يَ نَّا فَضْ ودَ مِ اوُ يْنَا دَ دْ آتَ لَقَ  . )٣(وَ

؛ والعلم اللدين اجلبيلّ احلضوري ومعناه : سبّحي بام أوتيتي من العقل الفطري 
اقِ له تعاىل : يشهد له قو َ ِرشْ اإلْ ِّ وَ

نَ بِالْعَيشِ بِّحْ سَ هُ يُ عَ بَالَ مَ ِ ا اجلْ نَ رْ خَّ ا سَ قوله كذا و.  )٤(إِنَّ
لِنيَ تعاىل :  اعِ نَّا فَ كُ َ وَ الطَّريْ نَ وَ بِّحْ سَ بَالَ يُ ِ ودَ اجلْ اوُ عَ دَ نَا مَ رْ خَّ سَ ةً ) ١٨( وَ ورَ ْشُ َ حمَ الطَّريْ وَ

ابٌ  لٌّ لَهُ أَوَّ  .)٥( كُ

يف الوضع اللغوي  أويباعتاص هذا عىل بعض أهل العلم ؛ إذ معنى :  ولربام
 : الرجوع، فلمَ مل يستعمل القرآن لفظ الرجوع؟!. 

                                                           
 .١٨النمل :   (١)
 . ٤٤: اإلرساء   (٢)
 .١٠سورة سبأ :   (٣)
 . ١٨سورة ص :   (٤)
 . ٢٩األنبياء :   (٥)
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 قلنا : الرجوع إىل اهللا تعاىل عىل قسمني : 

ل : الرجوع الطوعي ، وهو اإلياب .  األوّ

اهيك عن وهو الرجوع إىل اهللا تعاىل باإلرادة واالختيار والطاعة والتسليم ، ن
، وهذا خاص بالطيبني ممّا خلق اهللا ، إنسان وحيوان وشجر اجلبيلّ  يالفطرالرجوع 

 .املمدوحمل نجد يف كلّ القرآن لفظ اإلياب إالّ للرجوع الطوعي يف أكرب الظن وحجر، و

يدٍ (تعاىل : سبحانه وقال  عِ َ بَ ريْ تَّقِنيَ غَ َنَّةُ لِلْمُ تِ اجلْ لِفَ أُزْ ا تُو٣١وَ ا مَ ذَ ونَ ) هَ دُ عَ
لِّ  يظٍ لِكُ فِ ابٍ حَ نِيبٍ ) ٣٢( أَوَّ لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ يْبِ وَ َنَ بِالْغَ محْ َ الرَّ

يشِ نْ خَ وهو ظاهرٌ فيام  )١(مَ
 قلناه وحررناه .

 دون إرادة واختيار . ،الثاين : الرجوع القهري 

راجعون قطعاً إىل اهللا ، فطرهتم وجبلّتهم األوىل ، بكعامة الطواغيت ؛ فهم 
م ليسوا إىل خرياختياراً ال يريدون لقاءه سبحانه  لكنّهم  . ؛  لعلمهم الفطري اإلمجايل أهنّ

َ دِينِ اهللاقال تعاىل :  غَريْ ا  أَفَ عً ضِ طَوْ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ نْ يفِ السَّ لَمَ مَ لَهُ أَسْ ونَ وَ بْغُ يَ
ونَ  عُ جَ رْ إِلَيْهِ يُ ا وَ هً رْ كَ ،  االختيارو بالفطرةوهو رصيحٌ يف القسمني ، الرجوع الطوعي  وَ

 .اختيار بال الفطري والقهري 

الزبدة : صحيح أنّ معنى اإلياب لغةً الرجوع ، وهو متحقق يف كلّ املوجودات ، 
شاءت أم أبت ، لكن شتّان بني الرجوع الطوعي الرشيف إىل اهللا تعاىل بالتسبيح 

اىل بالكفر ، وهذا هو اإلياب، وبني الرجوع اخلسيس إليه تعواالختيار والطاعة 
ل ؛ لقوله : من دون اختيار واملعصيّة  يب؛ واهللا تعاىل يريد األوّ أي ارجعي إليه  أوّ

نَ تعاىل مسبّحة مسلّمة ، والقرينة القطعيّة قوله سبحانه تعاىل :  بِّحْ سَ بَالَ يُ ِ وكذا  اجلْ
هُ  قوله سبحانه وتعاىل :  عَ يبِ مَ بَالُ أَوِّ اجِ  فاحفظ . يَ

 سمني : التسبيح عىل قف

                                                           
 .٣٣سورة ق :   (١)
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 .فطري األول : التسبيح ال

وهو يتناول كلّ املوجودات ، خبيثها وطيبّها ، عاقلها وجاهلها ، مؤمنها 
هللا اتسبّح وجبلّتها بفطرهتا وكافرها ، حجراً كان أم شجراً أم حيواناً أم إنساناً ؛ فكلّها 

اتِ :  ؛ ويف هذا قال تعاىلسبحانه  وَ امَ نْ يفِ السَّ مَ مَ لَ لَهُ أَسْ ا وَ هً رْ كَ ا وَ عً ضِ طَوْ َرْ األْ  وَ
نْ  ، وأرصح منه قوله سبحانه : وهو رصيحٌ يف املطلوب  مَ مِ نِي آدَ نْ بَ بُّكَ مِ ذَ رَ إِذْ أَخَ وَ

وا بَىلَ  الُ مْ قَ بِّكُ تُ بِرَ مْ أَلَسْ هِ سِ ىلَ أَنْفُ مْ عَ هُ دَ هَ أَشْ مْ وَ تَهُ يَّ رِّ مْ ذُ هِ ورِ مع أنّ فيهم الكافر  ظُهُ
 .و معلوم رضورة فيام هواجلاحد 

، واالنقياد بالفطرة تعاىل خالقها إىل الذوات : نزوع فطري فمعنى التسبيح ال
ه ملا يريد بالطبع لسننه سبحانه   .بالغريزة، والتوجّ

 الثاين : التسبيح الترشيعي .

 ، كام أرشنا.، عالوة عىل ما عندهم من فطرةوهو خاص بالثقلني ، اجلن واإلنس

  قسمني بلحاظني : العقل عىلوباجلملة : 

ل : بلحاظ كون العقل سبباً للعلم احلصويل ودرك الكليّات ، فال حيصل  األوّ
، وهو خمتص باجلن واإلنس يف وإعامل فكر العلم للعاقل إالّ بعد كسب ونظر واختيار 

، والعلم احلاصل هبذا القسم من العقل حصويل دون أدنى كالم الدنيويّة  يف نشأة املادة
ة اإلسالم . بني طوائف  األعالم يف أمّ

، ، بل هو عينه الثاين : بلحاظ كون العقل ، وهو الفطرة ، سبباً للعلم احلضوري 
بال كسب أو نظر أو اختيار ، والعقل هيهنا هو الفطرة ، وهو : علم لدينّ جمعول يف ذات 

 كلّ اخلالئق دون اختيار منهم ، إنسان أو جن أو حيوان أو شجر أو حجر .

إىل أنّ العقل هيهنا ، والذي هو الفطرة ، هو عني العلم احلضوري ، وهو ونشري 
ه عن مالبسة املادة سيام إذا  ،يف كلّ اخلالئقمتّحد مع الذات  ة إىل تنزّ واخلروج من القوّ

ه جعفر الطيّار عليه السالم فأضحى كاملالئكة يطري بجناحني ، واجلناح الفعل  ، كام تنزّ
م غري واحد الرييش كحلضوري ، وليس العضو رتبة من العلم اللدين ا   .ام توهّ
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ة  تفسري دخول النّار يف قتل هرّ

هـ) قال : حدثني جعفر بن حممد بن مرسور ، قال حدثني ٣٨١أخرج الصدوق (
ه عبد اهللا بن عامر ، احلسني بن حممد بن عامر ،  عن ابن أيب عمري ، عن حفص عن عمّ

إنّ امرأة عذبت يف هرة ، ربطتها حتى «السالم قال : بن البخرتي ، عن أيب عبد اهللا عليه 
 .)١(» ماتت عطشاً 

قلت : إسناده صحيح ، وننبه أنّه وقع يف بعض النسخ: احلسني بن حممد بن عامر 
 كام هو حمقق يف حمله .، ه عن ابن أيب عمري ، وهو خطأ ، فاحلسني يروي عن عمّ 

ل: حدثني مالك، عن نافع، حدثنا إسامعيل، قاواحلديث أخرجه البخاري قال : 
عذبت «عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام: أنّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال: 

 .)٢(» ارامرأة يف هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، فدخلت فيها النّ 

 قلت : إسناده عند أهل السنّة هداهم اهللا تعاىل ، صحيح عىل رشط الشيخني .

ق اخللق ؛ ألنّه سبحانه مبتهجٌ بذاته القادرة عىل اإلجياد اتّضح أنّ اهللا تعاىل خل
واجلامل ، والبهجة والكامل ، ومن يقتل اخلري مطلقاً ؛ بداهة أنّ القدرة عىل اإلجياد عني 

 . وإجياده أيت بام ينايف ابتهاجه سبحانه بأفعالهأو يؤذي عباد اهللا ؛ فإنّه ي

ألب ، فلو قتل قاتلٌ ولده ، فإنّه خذ مثال اولكي تقف عىل مرامي هذا الكالم ، 
ولده الذي بجامل  هابتهاجينايف يغضب غاية الغضب ، وحيزن منتهى احلزن ؛ ألنّ القتل 

ة ينايف مجال فعل اهللا تعاىل ؛ ، التي هي ظلّ ذاته وإجياده وخريه له افعأحد أهو  فقتل اهلرّ
، وكلّهم فيض مجاله ، اخللق كلّهم عيال اهللا تعاىل إذ ومجال ؛ الذي هو فيضٌ وخري 

؛ رضورة أنّ الوجود واإلجياد خري من العدم واإلعدام ، وخري كامله ، وظلّ وجوده 
 .وهذا بدهيي فطري 

                                                           
 . مطبعة أمري ، قم. الطبعة الثانية . ٢٧٨ثواب األعامل(ت: حسن اخلرسان) :   (١)
 . دار طوق النجاة .٦٠٠٠، رقم: ٨: ٨صحيح البخاري(ت: زهري النارص)   (٢)
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؛ فكلّ من يؤذي وليدها ترفسه بال رمحة ؛ ألنّه وقف أيضاً خذ الفرس مثاالً 

نا عىل علمٍ أنّ بعض وآثار ذاهتا ، واهللا تعاىل أوىل وأوىل ، وكلّ عائقاً أمام ابتهاجها بذاهتا 
أمهات احليوان كالبقر الوحيش هترب من األسد بمجرد النظر إليه ، لكنها تقاتله 

 .وجالل كنهها  برشاسة إذا تعرض لولدها ؛ لكونه كامل ذاهتا ومجال حقيقتها

ضِ هبذا نفرسّ مثل قوله تعاىل :  َرْ ادٍ يفِ األْ سٍ أَوْ فَسَ ِ نَفْ ريْ ا بِغَ سً تَلَ نَفْ نْ قَ امَ  مَ أَنَّ فَكَ
ِيعاً  يَا النَّاسَ مجَ أَنَّامَ أَحْ ا فَكَ يَاهَ نْ أَحْ مَ ا وَ ِيعً تَلَ النَّاسَ مجَ  .)١(قَ

غاية اهللا إىل ابتهاج اهللا تعاىل بذاته ، وهو إحياء النفوس يف الدارين ، مردّ فإذا كان 
كامل مرشوع ال متعاىل القصو يف اخللق واإلجياد ، فام هو حكم من يقف عائقاً أما

 واجلامل واجلالل؟!.

، وهذه بتفصيل ، وموجزه انقطاع الفيض الحق قلنا : سيأيت اجلواب يف فصل 
 مصيبة املصائب عىل املجرمني والعياذ باهللا .

 وجيب التنبيه إىل أمر جلل ..

ه تفإنّ األب حيزن وينقبض إذا قتل ابنه ، لكن هل ينقص من إنسانيّته ورجول
ته يشء مع فقدان اإل  بن؟!!وأبوّ

قلنا : كالّ ؛ ألنّ ذاته عىل التقديرين هي هي ، سواء مع وجود اإلبن أو مع فقدانه 
 ، غاية األمر أنّه مع فقدان االبن ، حيزن ، لتحقق ما ينايف ابتهاجه بولده أي : فعله .

، ال يرقى اهللا تعاىل ، فطروّ ما ينايف ابتهاجه بأفعاله غضب واألمر هو األمر مع 
، والكامل األتم اته ؛ فذاته سبحانه عني القدرة املحضة ، والوجود الرصف ألن ينايف ذ

 عىل أيّ تقدير ، وهذا أدنى ما يقال .

بل أكثر من ذلك وهو أنّه سبحانه وتعاىل ، وإن غضب لصدور ما ينايف ابتهاجه 
 بإذنه وتقديره وقضائه ؟!!إنّام هو ما صدر  أنّ كلّ بأفعاله ، إالّ 

                                                           
 . ٣٢سورة املائدة :   (١)



 ٧٥ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
يأذن اهللا سبحانه وتعاىل بصدور ما ينايف ابتهاجه بمخلوقاته ، وقد تقول : فكيف 

ة أفعاله؟!!  وعامّ

، والسعادة: الرسور:  البهجة: (قلنا : قد أجاب ابن سينا عن هذا سابقاً يف قوله : 
. فشارب الدواء املر ال )١( )من جهة اخلري والكامل حتصل لذوي اخلري والكامل ،التي

وإنّام هو هبجةٌ ورسور، املرورة فيام هو معلوم رضورة ،  حتصل له هبجة ورسور، بسبب
 . من جهة كونه شفاءً من األسقام ، ورافعاً لآلالم

ة  فاهللا تعاىل ريض أن يصدر عن بعض عباده ما ينايف ابتهاجه بأفعاله ، كقتل اهلرّ
هلا يف هذه الدار ، ما ذكره  بإذنه وقضائه ؛ حتقيقاً لغاياته العظمى سبحانه وتعاىل ، أوّ

تَنُونَ سبحانه وتعاىل يف قوله:  فْ مْ الَ يُ هُ نَّا وَ وا آمَ ولُ قُ وا أَنْ يَ كُ َ رتْ بَ النَّاسُ أَنْ يُ سِ  أَحَ
الً  وقوله سبحانه :  مَ نُ عَ سَ ُمْ أَحْ مْ أَهيُّ هُ َا لِنَبْلُوَ ينَةً هلَ ضِ زِ َرْ ىلَ األْ ا عَ نَا مَ لْ عَ إذ  إِنَّا جَ

ونَ لِلنَّ  لِئَالَّ الغرض :  ىلَ اهللايَكُ لِ  اسِ عَ سُ دَ الرُّ عْ ةٌ بَ جَّ  .حُ

ا غاياته األخر سبحانه ، فموجزها قوله سبحانه :  هِ وأمّ سِ ىلَ نَفْ تَبَ عَ كَ
َةَ  محْ  .ويناسب هذا.وقد أملحنا هلذا يف بحث سابق ، يف الدارين ،  الرَّ
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 البهائمابتهاج اهللا يف إبراد كبد   احلرّ

عن ابن فضال ، أمحد بن حممد تعاىل عنه ، عن  ريض اهللاهـ) ٣٢٩الكليني( رو ،
اهللا  إنّ « :عن أيب جعفر عليه السالم قال ، عن رضيس بن عبد امللك ، عن ابن بكري 

، أو غريها ، من هبيمة  ،حر ومن سقى كبداً ، إبراد الكبد احلر  تبارك وتعاىل حيبُّ 
 .)١(»هظلّ  أظله اهللا يوم ال ظل إالّ 

ة العطش ،قلت : إسناده صحيح   مبالغة يف احلرّ وشدّ  .، وقيل غري ذلكواحلرّ

عن حممد بن حييى ، عن عبد اهللا بن حممد ، عن ريض اهللا عنه ، ورو الكليني 
 قال :، عيل بن احلكم ، عن أبان بن عثامن ، عن مسمع ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم 

 . )٢(»إبراد كبد حر، أفضل الصدقة «

عىل األظهر . رجاله ثقات ، وعبد اهللا بن حممد ، هو ابن إسناده صحيح قلت : 
عيسى األشعري لقبه بنان ، رو عنه األجلة دون طعن ، ومل تستثن روايته ، وقرائن 

 إعتامده بل توثيقه ناهضة . 

من  حيمل عىل األعمّ ) أفضل الصدقة إبراد كبد حرقوله عليه السالم : (
 .أعاله  مجعاً بني النصني؛ اإلنسان واحليوان 

قال : حدثنا سعيد بن تليد، حدثنا ابن وهب، قال:  هـ)٢٥٦(ورو البخاري
أخربين جرير بن حازم، عن أيوب، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، 

بينام كلبٌ يطيف بركيّة، كاد يقتله العطش، إذ «قال: قال النبي صىل اهللا عليه وسلم: 
 .)٣(»فغفر هلا به، ائيل، فنزعت موقها فسقته رأته بغي من بغايا بني إرس

 قلت : إسناده صحيح عىل رشط الشيخني .

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٥٨: ٤ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٥٧: ٤ الكايف (ت: عيل غفاري)  (٢)
 دار طوق النجاة . .٣٤٦٧، رقم: ٧٣: ٤صحيح البخاري(ت: زهري النارص)   (٣)
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حدثنا عبد اهللا بن يوسف، أخربنا مالك، عن سمي، عن وأخرج البخاري قال : 

بينا «رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال:  أيب صالح، عن أيب هريرة ريض اهللا عنه: أنّ 
فإذا هو بكلب ، خرج  ، فرشب منها، ثمّ فنزل بئراً رجل يميش، فاشتد عليه العطش، 

 يلهث يأكل الثر من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ يب، فمأل خفه، ثمّ 
 ».رقي، فسقى الكلب، فشكر اهللا له، فغفر له أمسكه بفيه، ثمّ 

 !.؟لنا يف البهائم أجراً  قالوا: يا رسول اهللا، وإنّ 

 .)١(»أجرٌ  كبد رطبةٍ  يف كلّ : « قال

 قلت : إسناده صحيح عىل رشط الشيخني .

هـ) ريض اهللا عنه يف كتابه النوادر ، بإسناده املعترب ٥٧١ورو ابن الراوندي (
رأيت يف «عن الصادق عليه السالم عن أبائه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله قال : 

ن الذي كان يسوق النّار صاحب العباءة التي قد غلّها ، ورأيت يف النّار صاحب املحج
ار صاحبة اهلرة ، تنهشها مقبلة ومدبرة ، كانت أوثقتها ومل ورأيت يف النّ احلاج بمحجنه ، 

ة فرأيت صاحب تكن تطعمها ومل ترسلها تأكل من حشاش األرض ، ودخلت اجلنّ 
 .)٢(»الكلب أرواه من املاء

 .ورة قلت : سقناه شاهداً ، وإسناده معترب ، ومل نسقه لطوله ، ولعدم الرض

) أي ...إبراد الكبد احلر حيبإنّ اهللا تبارك وتعاىل قول الصادق عليه السالم : (
 .االبتهاج :أنّ احلبّ يعنييبتهج اهللا تعاىل ، وسيأيت يف فصل اللغة واالصطالح 

اهللا تعاىل ، أو يبتهج ، ما شئت فعربّ ،  ملاذا حيبُّ ولو إمجاالً ، وأظنك عرفت 
 ؟!.واجلاللبأفعال اخلري واجلامل 

                                                           
 . دار طوق النجاة .٢٣٦٣، رقم: ١١١: ٣صحيح البخاري(ت: زهري النارص)   (١)
 دار احلديث ، قم. الطبعة األوىل . .١٦٠النوادر (ت: رضا عسكري) :   (٢)
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إذ اهللا تعاىل عني اخلري واجلامل والكامل ، فتعنيّ أن يبتهج بكلّ أفعال اخلري 

ا ت سة سبحانه تسانخ املحضة ، وذاته الئم واجلامل والكامل ؛ ألهنّ ، وسيأيت أفعاله املقدّ
 صيل يف فصل السنخيّة واالبتهاج .التف

نا  ، واألمثلة الكثرية بار الرشيفة نكثر من هذه األخإنّام وليعلم القارء الكريم أنّ
وتنبيهاً إىل أنّ مئات األخبار الرشيفة من  عرفاً ورشعاً ولو إمجاالً ؛لبيان معنى االبتهاج 
 من دون ذلك .تفسريها هذا القبيل ال يمكن 

 وممّا يناسب هذا الباب ..
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 رمحة أهل البيت عليهم السالم باحليوان

بإسناده عن حممد بن احلسني بن أيب هـ) ريض اهللا عنه ٤١٣أخرج املفيد (
اخلطاب ، عبد الرمحن بن أيب هاشم ، عن أيب سليامن سامل ابن مكرم اجلامل ، عن أيب عبد 
اهللا عليه السالم قال : كان عيل بن احلسني عليهام السالم مع أصحابه يف طريق مكة فمر 

هل لكم أن تعطوين  بن احلسني عليهام السالم هلم : به ثعلب وهم يتغدون ، فقال عيلّ 
 إلينا؟!. فحلفوا له . يءيجون هذا الثعلب حتى أدعوه فيجيموثقا من اهللا ال هت

فقال عليه السالم: يا ثعلب تعال ، فجاء الثعلب حتى وقع بني يديه ، فطرح إليه 
 .، فوىل به ليأكله)١(عراقاً 

 يءأيضاً فيجيوأدعوه ، من اهللا  : هل لكم أن تعطوين موثقاً عليه السالم فقال هلم 
 فجاء ، فكلح رجل منهم يف وجهه فخرج يعدو . ه، فأعطوه ، فدعا

 تي؟!.فقال عيل بن احلسني عليهام السالم : أيكم الذي خفر ذمّ 

فقال رجل منهم : يا ابن رسول اهللا ، أنا كلحت يف وجهه ومل أدر ، فأستغفر اهللا ، 
 .)٢(»فسكت عليه السالم

 اله ثقات ، وعبد الرمحن ممدوح مل يطعن بيشء . قلت : إسناده قويّ معترب ، رج

ورو املفيد عن أمحد بن احلسن ، عن أمحد بن إبراهيم ، عن عبد اهللا بن بكري ، 
عن عمر بن توبة ، عن سليامن بن خالد قال : بينا أبو عبد اهللا البلخي مع أيب عبد اهللا 

 .إذا هو بظبي ينتحب وحيرك ذنبه، عليه السالم ونحن معه 

ثم أقبل علينا فقال : هل  »أفعل إن شاء اهللا«ال له أبو عبد اهللا عليه السالم : فق
  !.علمتم ما قال الظبي؟

 .فقلنا : اهللا ورسوله وابن رسوله أعلم

                                                           
 .العراق : العظم  (١)
 . دار املفيد للنرش ، بريوت. ٢٩٨االختصاص(ت: عيل أكرب غفاري) :   (٢)
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، بعض أهل املدينة نصب شبكة ألنثاه  ه أتاين فأخربين أنّ إنّ «: عليه السالم قال 

، فسألني أن أسأهلم أن يطلقوها ،  ومل يقويا للرعي، فأخذها وهلا خشفان مل ينهضا 
، أن يردها عليهم ، وضمن يل إذا أرضعت خشفيها حتى يقويان عىل النهوض والرعي 

 .فاستحلفته عىل ذلك

وأنا فاعل ذلك إن شاء ، مل أف  : برئت من واليتكم أهل البيت إنْ الظبيفقال 
 » .تعاىل اهللا

 .)١(ه السالم كسنة سليامن علي ،فقال له البلخي : هذه سنة فيكم

 قلت : معترب بقرائن القبول يف اجلملة ، وهذا اإلسناد جمهول .

السؤال هو السؤال ، واجلواب هو اجلواب ؛ إذ هل من غرض وغاية يف فعل 
فيض عىل احليوان أن ياإلمام عليه السالم هذا اخلري ، سيام أنّ اإلنسان غري مكلّف رشعاً 

 ؟!.من الرمحةهذه الدرجة 

، ، واجلامل والكامل لغاية كلّ الغاية ، هو االبتهاج بذات اخلري والرمحة اجلواب : ا
ومجال وكامل ، واهللا أوىل وأوىل سبحانه وبكلّ ما يصدر عن هذا الذات من خري ورمحة 

، سنداً الصحيحة القطعيّة ؛ فكل اخللق عيال اهللا تعاىل كام هو رصيح النصوص وتعاىل 
  .اً وداللةً ، إمجاعاً وقوالً واحد

 ؟!.اإلمام عليه السالمبص اوقد تقول : لعلّ هذا تكليفٌ خ

يشء ، واجبٌ من خلقها ال التي قلنا : فهل رمحة اهللا تعاىل املحضة بمخلوقاته 
ست أسامؤه سبحانه؟!!.  عليه تقدّ

 ، وبام يصدر عنها منواجلامل الكامل وإنّه االبتهاج بالذات التي هي عني اخلري 
ما سيأيت واملعصوم مرآة هذا الكامل واجلامل يف األرض، يدلّ عليه ، ومجال خري وكامل 

 ..يف العنوان اآليت 

                                                           
 . دار املفيد للنرش ، بريوت. ٢٩٨ص(ت: عيل أكرب غفاري) : االختصا  (١)
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ة إشكال ، حاصله : إنّ صدور اخلري عن اإلمام عليه  السالم ، الصالة ولكن ثمّ

ل يف اجلملة فيام كان طيّباً ممّ  ونحوه من خلق اهللا تعاىل ، ال فيام كان خبيثاً كالثعلب  ايتعقّ
وأكثر من ذلك اهتامم املعصوم بالثعلب ، بام أكثر من املطلوب رشعاً ؛ إذ ، اخلبيثات 
، واإلمام فعل بال سبب رشعي وعقالئي أو قتله هو عدم إيذاء احليوان رشعاً املطلوب 

 أكثر من ذلك؟!!. هو ما

ملاذا خلق اهللا تعاىل ؛ إذ لكان أحسن بام هو آت ، لو يصاغ اإلشكال قلنا : 
 وضمن له رزقه؟!!.كاخلنزير ، احليوان اخلبيثَ 

قلنا بإجياز : ألنّ نظام دار الدنيا األصلح، متوقف عىل هذا ؛ فلوال اخلنزير 
وهلك والسبع والثعلب والكلب والقطة ونحوها ، اختل النظام ، واهنارت الطبيعة ، 

اً ...وفشت األمراضالزرع ،  ة جدّ  ؛؛ لذلك منع اهللا تعاىل من قتلها إالّ يف ظروف خاصّ
؛ فلوال وجود السباع واخلبائث كالفأرة ال اختل نظام األرض حفظاً للنظام من االهنيار 

، من وظيفته صلوات واملعصوم وجه حكمة اهللا تعاىل يف األرض  ،األصلح لإلنسان 
 .يف الثعلب وغريه اهللا عليه حفظ النظام 

لكلّ ما وفيض وخري ورمحة ، وسيأيت يف فصل الفيض أنّ املعصوم واسطة إجياد 
هـ) ٤٦٠أخرجه الشيخ حممد بن احلسن الطويس(، يدلّ عليه ما دونه من الكائنات 

عن حممد بن أمحد، عن حممد بن عيسى، عن أمحد بن الصحيح بإسناده ريض اهللا عنه، 
شيخ  عائذ، عن حممد بن أيب محزة، عن رجل بلغ به أمري املؤمنني عليه السالم قال: مرّ 

 !.أمري املؤمنني عليه السالم: ما هذا؟مكفوف كبري يسأل، فقال 

 !!.قالوا: يا أمري املؤمنني نرصاين

استعملتموه حتى إذا كرب وعجز منعتموه، «فقال أمري املؤمنني عليه السالم: 
 .)١(»أنفقوا عليه من بيت املال

 قلت : إسناده معترب، رجاله ثقات .
                                                           

 دار الكتب اإلسالميّة ، طهران. .٢٩٣: ٦هتذيب األحكام(ت: حسن اخلرسان)   (١)
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ة وجه جيّد يف اجلواب  أراد يظهر معجزة  ، وهو أنّ اإلمامعن اإلشكال وثمّ

 .لغرضٍ سامويّ ، أو أراد أن يمتحن أصحابه كام يشعر به اخلرب

اً كان فهذا الوجه  حرمة قتل احليوان فمردّ ؛ ال ينايف ما ذكرناه أعاله اجليّد ، وأيّ
اخلنزير وجود يف اجلملة إالّ ما استثناه الرشع ، إىل اهنيار النظام يف هذه النشـأة ؛ فلوال 

، ملا صلح الزرع ؛ فإنّ اخلنزير يأكل من األرض كلّ العلميّة أثبتت الدراسات مثالً ، كام 
ه ليوهذا أقل ما يقال ؛ رضورة أنّ املعصوم ع، وميزان الطبيعة ما ينايف صالح الزرع 

 .ويناسب هذا .السالم باب رمحة اهللا سبحانه ، 

  



 ٨٣ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
 هل يسوغ فعل اخلري للكافر واملخالف 

 ،كالصدقة ،واإلحسان ، هل جيوز فعل اخلريعنهم ريض اهللا اختلف أصحابنا 
 ؟!!.كاليهودي والنرصاين وغريمها  ؛، بل لغري املسلمغري الشيعي السنيّ لمسلم ل

مع اإلمجاع عىل حرمة أعطاء الصدقة الواجبة ملن يتقو هبا ، أقوال ن بل قوال
م ، وكذا من ل حممد عليهم السالآلعىل هدم الدين من املجرمني ؛ كالنواصب املبغضني 

 والقوالن كاآليت:، كلّ ما يضعف الدينعىل نرش الكفر والظالل ، بل يستعني هبا 

يف النصوص ؛ للنهي فقراء الشيعة الصدقة ، لغري مطلق ال تعطى  القول األول :
ةالثابتة  ثبتهم اهللا عىل القول  عن إعطائها لغري أهل اإليامن ، وهم الشيعة االثني عرشيّ
 القول حدس خطأ ، ملنافاته رصيح النصوص القطعيّة اآلتية !!، وهذا الثابت

ا الصدقة الرشعيّة الواجبة ، فال  ؛التفصيل  القول الثاين : لغري  ىتعطجيوز أن فأمّ
ا غري الواجبة ، ن من النصوص الرشعيّة الثابتة تيقّ ملو اه؛ هذا الشيعي الصدقة ك، وأمّ
 .، بل الصحيح، وهو األظهر األقوال مانع ، فوأفعال اخلريأو مطلق اإلحسان العرفيّة 

فيجوز إعطاء فقراء أهل السنّة ، وأهل الكتاب من اليهود والنصار وغريهم ، 
من القارصين املستضعفني ، وهم أكثر اخللق ، من باب مطلق اإلحسان والرمحة ، ال 

 الصدقة الواجبة ، واألخبار يف هذا معتربة كثرية..

ريض اهللا عنه ، يف التهذيب بإسناده  هـ)٤٦٠(لطويسمنها : ما رواه الشيخ ا
الصحيح عن الصفار ، عن احلسن بن موسى اخلشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن 

عليه السالم كان يقول:  عن أبيه عليه السالم أنّ علياً ، إسحق بن عامر ، عن جعفر 
ىل املسلمني ، قوا بيشءٍ من نسككم إالّ عوال تصدّ ملتكم ،  كم إالّ أهلُ اليذبح نسكَ «

 .)١(»قوا بام سواه ، غري الزكاة ، عىل أهل الذمةوتصدّ 

 .، وهو رصيحٌ يف التفصيل قلت : إسناده موثّقٌ ، بل صحيح 

                                                           
 دار الكتب اإلسالميّة ، طهران. .٦٧:  ٩هتذيب األحكام(ت: حسن اخلرسان)   (١)
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عن عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد ، عن حممد هـ) ٣٢٩الكليني( ما رواهو

 عليه بن خالد ، عن سعدان بن مسلم ، عن معىل بن خنيس قال : خرج أبو عبد اهللا
السالم يف ليلة قد رشت ، وهو يريد ظلة بني ساعدة ، فاتبعته فإذا هو قد سقط منه يشء 

 ، فقال بسم اهللا ، اللهم رد علينا ، قال فأتيته فسلمت عليه. 

 فقال عليه السالم : معىل؟!. 

 جعلت فداك. ، نعم : قلت 

ه إيلّ ، فإذا أنا التمس بيدك فام وجدت من يشء ، فادفع«: عليه السالم فقال يل 
بخبز منترش كثري ، فجعلت أدفع إليه ما وجدت ؛ فإذا أنا بجراب أعجز عن محله من 

 خبز. فقلت : جعلت فداك ، أمحله عىل رأيس؟!. 

ة بني ال أنا أوىل به منك ، ولكن امض معي..، فأتينا ظلّ «فقال عليه السالم : 
لرغيفني ، حتى أتى عىل آخرهم ، ساعدة ، فإذا نحن بقوم نيام ، فجعل يدس الرغيف وا

 ؟!.)١(جعلت فداك ، يعرف هؤالء احلقثم انرصفنا ، فقلت : 

امللح ؛ إنّ اهللا  :، والدقة هي لو عرفوه لواسيناهم بالدقة«فقال عليه السالم :  
تبارك وتعاىل مل خيلق شيئاً إالّ وله خازن خيزنه ، إالّ الصدقة فإنّ الرب يليها بنفسه ، 

رده يف  ثمّ ، فقبله وشمه ، ذا تصدق بيشء وضعه يف يد السائل ، ثمّ ارتده منه وكان أيب إ
وهتون  ،ومتحو الذنب العظيم ،ء غضب الربييد السائل ؛ إنّ صدقة الليل تطف
 ».وتزيد يف العمر ،احلساب ، وصدقة النهار تثمر املال

ملا أن مرّ عىل هام السالم ، إنّ عيسى بن مريم علي«ثمّ قال الصادق عليه السالم : 
 ».ء البحر ، رمى بقرص من قوته يف املاءيشاط

ام هو من فقال له بعض احلواريني : يا روح اهللا وكلمته ، مل فعلت هذا ، وإنّ 
 قوتك؟!.

                                                           
 يقصد هل هم من الشيعة ؟!.  (١)
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ثوابه عند اهللا و ،فعلت هذا لدابة تأكله من دواب املاء«فقال عيسى عليه السالم : 

 .)١(»عظيم

، وله وسعدان ثقة عىل األظهر األقو  قلت : إسناده صحيح ، رجاله ثقات ،
 .شاهدٌ صحيح سيأيت يف العنوان اللحق ، عدا ما سنرسده يف هذا العنوان 

) أي لو ، والدقة هي: امللح لو عرفوه لواسيناهم بالدقةقوله عليه السالم : (
ك مل كانوا عىل الوالية لتصدقنا عليهم بامللح ، وحيتمل أنّ امللح من الزكاة الواجبة ؛ لذل

 يعطهم عليه السالم منه ، مجعاً بني النصوص .

عدة من أصحابنا ، عن أمحد عن  هـ)٣٢٩(الكلينيمن الشواهد هيهنا ، ما رواه و
بن أيب عبد اهللا ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن الفضل النوفيل ، عن أبيه ، عن أيب عبد اهللا 

 !.عليه السالم أنّه سئل عن السائل يسأل وال يدر ما هو ؟

 .)٢(»أعط من وقعت له الرمحة يف قلبك«قال عليه السالم : 

، وله حيرضين حاله ملقلت : إسناده معترب بغريه ، رجاله ثقات إالّ والد النوفيل ف
أمحد بن حممد، عن عيل بن الصلت، عن زرعة، عن رواه الكليني عن معترب، شاهد 

ط الكبري والكبرية، والصغري أع« منهال القصاب قال: قال أبو عبد اهللا عليه السالم:
 .)٣(»هاهزّ و وقال بيده ،والصغرية، ومن وقعت له يف قلبك رمحة، وإياك وكلّ 

قلت : إسناده معترب حسن ، رجاله ثقات ، إالّ القصاب، وهو من أصحاب 
 الكتب ، طريق الصدوق إليه صحيح ، ترجم له الطويس بال طعن.

) أيّ أعط الكلّ إالّ النواصب لعنهم هاهزو وقال بيده ،وكلّ قوله عليه السالم : (
، بل ال حاجة له ؛ إذ اهللا تعاىل، وسيأيت النّص الصحيح الرصيح يف العنوان اآليت

د صىل اهللا عليه وآله  . االستثناء معلوم رضورة من دين حممّ
                                                           

 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٥٨: ٤ )الكايف (ت: عيل غفاري  (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٣: ٤ الكايف (ت: عيل غفاري)  (٢)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٤: ٤ الكايف (ت: عيل غفاري)  (٣)
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أمحد بن حممد ، عن حممد بن عيل ، عن احلكم بن عن  هـ)٣٢٩(ورو الكليني 

إنّ أهل السواد « أيب نرص قال : قلت أليب عبد اهللا عليه السالم :مسكني ، عن عمرو بن 
 يقتحمون علينا ، وفيهم اليهود والنصار واملجوس ، فنتصدق عليهم؟!.

 .)١(»نعم: « فقال عليه السالم

وعمرو مؤمن الطاق ريض اهللا عنه ،  :وحممد بن عيل هوقلت : إسناده صحيح ، 
 السكوين .ثقة ، وهو 

عن ، عن حممد بن إسامعيل ، عن أمحد بن حممد ، حممد بن حييى :  ورو الكليني
ه فإنّ ؛ ال حتقروا دعوة أحد « :عن أيب احلسن عليه السالم قال ، احلسن بن اجلهم 

 .)٢(»وال يستجاب هلم يف أنفسهم، يستجاب لليهودي والنرصاين فيكم 

 قلت : إسناده صحيح .

، وإنّام ) ليس عىل إطالقه أنفسهم(وال يستجاب هلم يف  قوله عليه السالم :
، فهذا يمتنع أن يستجيبه ، والرتويج لرشكهم  ظالهلمدعوة إىل العالقة ب خصوص ما له

 .، ومها ممتنعان يف احلكمة الغرض لسفه وانتفاء هلم ؛ ل اهللا تعاىل

ا دعاؤهم  ما هو من سنخ الرمحة يف و ،يف مطلق اخلريتعاىل، سبحانه وهللا وأمّ
؛ كالدعاء ملن أحسن إليهم ولغريهم ، أو دعاؤهم ألنفسهم والكامل كامل واجلامل وال

مُ ؛ الطالق : ، فمستجاب بإذن اهللا تعاىل وعدم الفساد باهلداية والصالح  بُّكُ الَ رَ قَ
مْ  كُ بْ لَ تَجِ وينِ أَسْ عُ ص يف األخبار القطعيّة إالّ بام فيه دعوة للكفر والضالل  ادْ ومل يُـخَ

ة ، والبواإلحلاد   .دون كالم اقي حجّ

 ،الزبدة : بناءً عىل جواز اإلحسان ومطلق أفعال اخلري لكلّ إنسان غري الشيعي
؛ فإنّ الغاية من هذا هو االبتهاج باخلري وأفعال  بل لغري املسلم كام هو الظاهر األظهر

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٤: ٤ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٧: ٤ فاري)الكايف (ت: عيل غ  (٢)
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نه إحساشعاع و وفضله ، اخلري ، واهللا تعاىل أوىل وأوىل ، واملعصوم مرآة خري اهللا تعاىل

، ونوره ، وواسطة فيضه ودوامه ومغفرته ، وباب رمحته ورضوانه وكرمه وجوده 
 .وسيأيت بيان هذا يف الفصل الرابع 

وإن شئت أن تعي االبتهاج من أله إىل يائه ، فعليك بقول عيسى اآلنف عليه 
 ».فعلت هذا لدابة تأكله من دواب املاء، وثوابه عند اهللا عظيم«السالم : 

أعط من وقعت له «قال عليه السالم : ق عليه الصالة والسالم : وبقول الصاد
 .»الرمحة يف قلبك

 والنصوص يف هذا كام قلنا قطعيّة ، هاك منها ..
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 صحيح الصرييف شاهداً 

ريض اهللا عنه ، عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه هـ) ٣٢٩الكليني( ما رواهشهد له ي
ر الصرييف قال: قلت أليب عبد اهللا عليه اد بن عيسى ، عن حريز ، عن سدي، عن محّ 

 السالم : أُطعِم سائالً ، ال أعرفه مسلامً؟!.

؛ إنّ اهللا عز نعم ، أعط من ال تعرفه بوالية، وال عداوة للحق«فقال عليه السالم : 
نًاوجل يقول :  سْ ولُوا لِلنَّاسِ حُ قُ أو دعا إىل  ،وال تطعم من نصب ليشء من احلق وَ

 .)١(»يشء من الباطل

 قلت : إسناده صحيح.

كالسنّي غري أعط من ال تعرفه بوالية، وال عداوة للحق) قوله عليه السالم : (
، أهل السنّة هداهم اهللا تعاىلكثريٌ من الذي ال يدعو لفتنة أو ضالل ، وهم  ،الناصبي

اإلحسان بل بمقتىض إطالق اآلية والنصوص اآلنفة ف، ربام أكثرهم عىل هذا احلال و
 .، وال يقترص عىل املورد حتى مستضعفي الكفار  ل عموم اخللقيتناو

استدالل اإلمام عليه السالم بقوله تعاىل : القول احلسن يف ونلفت النظر إىل أنّ 
نًا سْ ولُوا لِلنَّاسِ حُ قُ اً  وَ  القول اللفظي ، فاحفظ .والعمل يف األعمّ من ظاهرٌ جدّ

مَ  وله أصول يف القرآن كقوله تعاىل :  وْ وَ نُ قَ سَ ا إِىلَ اهللانْ أَحْ عَ َّنْ دَ لَ  الً ممِ مِ عَ وَ
نيَ ( لِمِ نَ املُْسْ الَ إِنَّنِي مِ قَ ًا وَ احلِ يَ ٣٣صَ تِي هِ عْ بِالَّ فَ يِّئَةُ ادْ الَ السَّ نَةُ وَ َسَ ي احلْ تَوِ الَ تَسْ ) وَ

ِيمٌ  ٌّ محَ يلِ هُ وَ نَّ أَ ةٌ كَ اوَ دَ يْنَهُ عَ بَ يْنَكَ وَ ي بَ ا الَّذِ إِذَ نُ فَ سَ  . )٢(أَحْ

مْ إِنَّ قال تعاىل : و يْنَهُ غُ بَ نْزَ يْطَانَ يَ نُ إِنَّ الشَّ سَ يَ أَحْ تِي هِ وا الَّ ولُ قُ بَادِي يَ لْ لِعِ قُ وَ
بِينًا ا مُ وًّ دُ انِ عَ ِنْسَ انَ لِإلْ يْطَانَ كَ  .)٣(الشَّ

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٣: ٤ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 . ٣٤فصلت :   (٢)
 .٥٣اإلرساء :   (٣)
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نَةِ وقال سبحانه :  َسَ ةِ احلْ ظَ عِ املَْوْ ةِ وَ مَ كْ بِّكَ بِاحلِْ بِيلِ رَ عُ إِىلَ سَ تِي  ادْ ُمْ بِالَّ ادِهلْ جَ وَ

نُ  سَ يَ أَحْ  .)١(هِ

قلنا : سيأيت أنّ االبتهاج يعني فيام يعني : الرسور باحلسن واجلامل ، والبهجة 
 والكامل ، والبهاء واجلالل .

دين اإلسالم  عنيهذا عني عمل اخلري ، وفعل اإلحسان وال ريب وال شكّ أنّ 
  .هم السالم الذي جاء به األنبياء من آدم إىل حممد علي

  

                                                           
 .١٢٥النحل :   (١)
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 النّص يف مطلوبيّة اخلري وانغراسه يف الذات

مْ قال اهللا تعاىل :  بَّكُ وا رَ بُدُ اعْ وا وَ دُ جُ اسْ وا وَ عُ كَ نُوا ارْ ينَ آمَ ذِ َا الَّ اأَهيُّ َ يَ ريْ لُوا اخلَْ عَ افْ  وَ
ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ عَ  .  )١(لَ

واخلري بقرينة  قلت : وهو نصٌ إرشادي قطعي الداللة يف مطلوبيّة اخلري ،
ة  العطف، ال يقترص عىل العبادة املطلوبة من املكلّفني عىل وجه اإللزام ؛ إذ اخلري هو عامّ

ي السنّة والشيعة.  مكارم األخالق وسائر أنواع الربّ ، عىل ما ذكر مشهور مفرسّ

َ هـ) يف املجمع : ٥٤٨(ريض اهللا عنه قال الشيخ الطربيس  ريْ لُوا اخلَْ عَ افْ معناه  وَ
: ال تقترصوا عىل فعل الصالة والواجبات من العبادات ، وافعلوا غريها من أنواع الرب ، 

 .)٢(من إغاثة امللهوف ، وإعانة الضعيف ، وبر الوالدين ، وما جانسها 

َ هـ) يف تفسريه : ٤٨٩قال اإلمام السنّي السمعاين ( ريْ لُوا اخلَْ عَ افْ صلة  وَ
 .)٣(وجوه الرب األرحام ، ومكارم األخالق ، وسائر 

كون تكويناً إىل فعل اخلري قبل الرشع ،  ذكرنا أنّ الفطرة والعقل واجلبلّة حيرّ
َ وقوله تعاىل :  ريْ لُوا اخلَْ عَ افْ إرشاد حلكم العقل والفطرة ؛ إذ يلزم أن يكون بدهيياً أنّ  وَ

يام أملحنا ؛ حتى الذوات اخلبيثة فجبلّة وفطرةً أيّ ذات ال تعر عن كامل وخرييّة طبعاً و
 ، ويف أحاديث الفطرة الصحيحة ؛ ما ربام يوميء لذلك لو تأملناها جيّداً . سابقاً 

َ احلق فإنّه ليس مقصودنا األسايس من قوله تعاىل :  ريْ لُوا اخلَْ عَ افْ ما ذكرناه  وَ
 من مطلوبيّة اخلري ، وإن كانت معرفته واجبة..

اخلري مغروز يف الذات  فكلّ مقصودنا من هذا النصّ الرشيف ، إثبات أنّ 
..، بيانه :  اإلنسانيّة تكويناً

                                                           
 . ٧٧سورة احلج:   (١)
 . ١٧٢: ٧جممع البيان   (٢)
 ض .. دار الوطن ، الريا ٤٥٧: ٣تفسري السمعاين   (٣)
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َ : قوله تعاىل : أوالً  ريْ لُوا اخلَْ عَ افْ تكليف ، وهو يتناول كلّ ذات إنسانيّة ،  وَ

كافرة كانت أم مؤمنة ، وهذا معلوم رضورة من مذهبنا املرحوم ، بل غرينا من املسلمني 
 هداهم اهللا سبحانه وتعاىل.

اخلري ، مقدورٌ لكلّ ذات إنسانيّة ، وإالّ لزم اجلرب والتكليف بغري : فعلُ  ثانياً 
يْسَ املقدور أو باملحال ، وهو ممتنع عقالً ، كام أنّه ظلمٌ رشعاً ؛ لقوله سبحانه:  اهللا لَ

بِيدِ  مٍ لِلْعَ  .)١(بِظَالَّ

نا يعلم دون شك أو شبهة أنّ التكليف مرشوط بالقدرة التكوينيّة عىل امتثاله  فكلّ
ا؛ لقوله تعاىل :  هَ عَ سْ ا إِالَّ وُ سً فْ لِّفُ اهللاُ نَ كَ ، مثاله : وجوب القيام يف الصالة ،  )٢(الَ يُ

والعاجز املشلول يسقط عنه هذا الوجوب لعجزه ، فيصيلّ جالساً . وهذا معلوم 
 رضورة من مذهبنا املرحوم ، ووافقنا أهل السنّة سو األشاعرة... .

ل : أنّ أصل اخلري مغروز تكويناً يف كلّ ذات إنسانيّة ، خبيثةً كانت أم طيّبة ،  حتصّ
امتنع التكليف بذلك؛ وهي قادرةٌ عىل ترمجته باألفعال ، قلباً وقوالً وعمالً ، وإالّ 

 .المتناع التكليف باملحال وغري املقدور 

م رسيعاً أنّ القدرة عىل اخلري مغروزة يف أصل الذات ، وهو علّة صدور  وقد تقدّ
لوجود الثاين مرتتب عىل وجود عال اخلري عن الذات ، فأف ترتّب املعلول عىل  ،األوّ

 .  وجوداً وعدماً  العلّة

هـ) يف كتاب التوحيد قال : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد ٣٨١رو الصدوق(
الوهاب بنيسابور، قال: حدثنا أمحد بن الفضل بن املغرية، قال: حدثنا أبو نرص منصور 

اهللا بن إبراهيم األصفهاين، قال: حدثنا عيل بن عبد اهللا، عن حممد بن احلسني بن بن عبد 
أيب اخلطاب، عن حممد بن أيب احلسني القريظي، عن سهل بن أيب حممد املصييص عن أيب 

ال يكون العبد فاعالً وال متحركاً إالّ «عبد اهللا جعفر بن حممد عليهام السالم، قال: 

                                                           
 .١٨٢سورة آل عمران :   (١)
 .٢٨٦سورة البقرة :   (٢)
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عز وجل ، وإنّام وقع التكليف من اهللا تبارك وتعاىل بعد  واالستطاعة معه من اهللا

فا للفعل إالّ مستطيعاً االستطاعة،   .)١(» وال يكون مكلّ

اه أصحابنا بالقبول دون أدنى كالم ؛ فقضيّة أنّ التكليف ال يكون إالّ  قلت : تلقّ
 واإلستطاعة قبله ، من رضوريات مذهبنا املرحوم .

من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد الربقي ، عن  عدةعن  هـ)٣٢٩(ورو الكليني
اهللا أكرم من أن «عيل بن احلكم ، عن هشام بن سامل ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 

 . )٢(» يكلّف النّاس ما ال يطيقون

 قلت : إسناده صحيح .

واحلديث يدلّ باألوىل القطعيّة عىل ما نحن فيه ؛ فإذا كان اهللا تعاىل ال يكلف 
.ال  ناس ما ال يطيقون وهو ممكن عقالً ، فام ال يقدرون أوىل ؛ كونه ممتنعاً عادةً

ومثال ما ال يطيقون أن يصوم اإلنسان ثالثة أيام أو أكثر وصاالً يف الصيف احلار 
اً ، فهذا وإن كان ممكناً عقالً  ة عظيمة.، جدّ  إالّ أنّه ال يطاق خارجاً إالّ بمشقّ

.بتور القدمني ف مومثال ما ال يقدرون ، تكلي ؛ فهذا ممتنع عادةً  بالصالة قائامً

وهناك التكليف باملحال واملمتنع ذاتاً ، كتكليف املجنون، بام هو جمنون ، استنباط 
 األحكام الرشعيّة . 

ا ل  رةكثوالنصوص يف قبليّة االستطاعة عىل التكليف ، قطعيّة الصدور ؛ إمّ
ة بقرائن القبول  الطرق يف كتب أصحابنا القدماء رضوان اهللا ا لكوهنا حمتفّ عليهم ، وإمّ

 القطعيّة ؛ كاإلمجاع املحقق أو الرضورة أو كليهام .

 ونشري إىل أنّ بعض األخبار تفيد مقارنة االستطاعة للفعل ال قبله؟!!

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم.٣٤٦التوحيد(ت: هاشم طهراين) :   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٦٠: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)



 ٩٣ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
قلنا : ال ينايف هذا قبليتها ، بل جيب هذا ، وإالّ امتنع صدور الفعل عن العبد ؛ إذ  

آناً فآن ، فال تناف ، بل يمتنع  ،إالّ مع االستطاعة حدوثاً وبقاءً يمتنع صدور الفعل 
 تعقل غري ذلك .

رو الكليني عن حممد بن حييى وغريه ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ، عن حممد 
املعرفة من «  بن أيب عمري ، عن حممد بن حكيم قال : قال أبو عبد اهللا عليه السالم :

 .)١(»صنعصنع اهللا ، ليس للعباد فيها 

 قلت : إسناده صحيح بإمجاع .

واملعرفة هي الفطرة ؛ للنص الذي أخرجه الكليني بإسناده عن عيل بن إبراهيم ، 
عن أبيه ، عن ابن أيب عمري ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أيب جعفر عليه السالم قال 

بأنّ  يعني : املعرفة الفطرة ،كلّ مولود يولد عىل « : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله :
 . )٢(»اهللا عز وجل خالقه

 قلت : إسناده صحيح بإمجاع .

 وسيأيت تتمة الكالم يف فصل املعرفة واالبتهاج .

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٦٣: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٣: ٢كايف (ت: عيل غفاري) ال  (٢)
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نُ تفسري :  سَ يَ أَحْ عْ بِالَّتِي هِ فَ  باالبتهاج ادْ

يِّئَةَ قال تعاىل :  نُ السَّ سَ يَ أَحْ تِي هِ عْ بِالَّ فَ  .)١(ادْ

لْ لِ قال تعاىل :  قُ مْ إِنَّ وَ يْنَهُ غُ بَ نْزَ يْطَانَ يَ نُ إِنَّ الشَّ سَ يَ أَحْ تِي هِ وا الَّ ولُ قُ بَادِي يَ عِ
بِينًا ا مُ وًّ دُ انِ عَ ِنْسَ انَ لِإلْ يْطَانَ كَ  .)٢(الشَّ

عن عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد  ،ريض اهللا عنههـ) ٣٢٩الكليني( رو
، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت  بن خالد ، عن عيل بن احلكم ، عن معاوية بن وهب

نرصانياً فأسلمت وحججت ، فدخلت عىل أيب عبد اهللا عليه السالم فقلت : إينّ كنت 
 عىل النرصانية وإينّ أسلمت . 

 فقال عليه السالم : وأي يشء رأيت يف اإلسالم؟!. 

ي قلت : قول اهللا عز وجل :  ِ الَ اإلْ ا الْكِتَابُ وَ ي مَ رِ نْتَ تَدْ ا كُ نَاهُ مَ لْ عَ كِنْ جَ لَ نُ وَ امَ
ا بَادِنَ نْ عِ اءُ مِ نْ نَشَ ي بِهِ مَ ْدِ ا هنَ  . نُورً

قال عليه السالم : اللهم اهده ثالثاً ، سل  لقد هداك اهللا ، ثمّ «فقال عليه السالم : 
 ».عامّ شئت يا بني

ي عىل النرصانية ، وأهل بيتي ، وأمّي مكفوفة البرص ، إنّ أيب وأمّ «فقلت :  
 معهم ، وآكل يف آنيتهم؟!. فأكون 

 ؟!. فقلت : ال وال يمسونه. »يأكلون حلم اخلنزير«فقال عليه السالم : 

ها ؛ فإذا ماتت فال تكلها إىل غريك «فقال عليه السالم :  ال بأس ، فانظر أمك فربّ
، كن أنت الذي تقوم بشأهنا ، وال ختربن أحداً أنّك أتيتني ، حتى تأتيني بمنى إن شاء 

قال : فأتيته بمنى والناس حوله كأنّه معلم صبيان ، هذا يسأله وهذا يسأله ، فلام  ».اهللا
ي ، وكنت أطعمها وأفيل ثوهبا ورأسها وأخدمها ، فقالت يل : قدمت الكوفة ألطفت ألمّ 

                                                           
 .٩٦املؤمنون :   (١)
 .٥٣اإلرساء :   (٢)
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يا بني ما كنت تصنع يب هذا وأنت عىل ديني ، فام الذي أر منك منذ هاجرت فدخلت 

 يف احلنيفية؟!.

من ولد نبينا أمرين هبذا؟!. فقالت : هذا الرجل هو نبي؟!. فقلت  فقلت : رجلٌ 
 ال ، ولكنه ابن نبي.

فقالت : يا بني إنّ هذا نبي..؛ إنّ هذه وصايا األنبياء؟!. فقلت : يا أمه ، إنّه ليس 
 يكون بعد نبينا نبي ، ولكنه ابنه. 

خلت يف فقالت : يا بني دينك خري دين ، إعرضه عيلَّ ، فعرضته عليها فد
اإلسالم ، وعلمتها فصلت الظهر والعرص واملغرب والعشاء اآلخرة ، ثمّ عرض هلا 
ت به ، وماتت  عارض يف الليل ، فقالت : يا بني أعد عيل ما علمتني ، فأعدته عليها فأقرّ
، فلام أصبحت كان املسلمون الذين غسلوها ، وكنت أنا الذي صليت عليها ، ونزلت 

 .)١(يف قربها

سناده قويّ حسن ، رجاله ثقات إالّ زكريا ، وهو وإن مل يوثق لكن رو قلت : إ
 .غري مرتوكة عنه األجلة كمعاوية بن وهب وغريه ، ورواياته يف الكتب األربعة ، 

 يف املطلوب .بضميمة ما تقدم ويأيت ، ظاهرٌ واحلديث 

 

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٣: ٤ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
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 غري الشيعةجواز دعاء املرء لوالديه من 

عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد هللا عنه ، ريض اهـ) ٣٢٩الكليني ( رو
أدعو بن عيسى ، عن معمر بن خالد ، قال قلت أليب احلسن الرضا عليه السالم : 

 ؟!.لوالدي إذا كانا ال يعرفان احلق

ني ال يعرفان احلق ، وإن كانا حيّ  ادع هلام ، وتصدق عنهام ،« قال عليه السالم :
 .)١(»ال بالعقوق، اهللا بعثني بالرمحة  إنّ «هللا عليه وآله قال : فإنّ رسول اهللا صىل ا؛ فدارمها 

 قلت : إسناد صحيح .

الدعاء والصدقة عن الوالدين امليتني عىل غري الوالية ؛  ةوهو رصيحٌ يف استحباب
 يف القرب واآلخرة؟!.هلام نفعٌ  ،لدعاء والصدقة عنهاميف اهل لكن 

ن يعادي األنبياء أو أوالد يكونا ممّ  رشط أالّ  ، يف ذلك -واهللا-ال ريب قلت : 
وإالّ كان كالم اإلمام عليه السالم لغواً وحاشاه يتعنيّ هذا ، األنبياء عليهم السالم 

ِنيَ جيمع كلّ هذا قوله تعاىل : ؛ اللغويّة  املَ عَ َةً لِلْ محْ نَاكَ إِالَّ رَ لْ سَ ا أَرْ مَ أي نعمة ومجال  )٢(وَ
ذ الغرض من الدين هو هذا كام سيأيت يف فصل ؛ إ، وابتهاج وجالل، وحسن وكامل 

 واالبتهاج . عرفةامل

داً صىل اهللا عليه وآله وكذا ذريته املطهرين ،  كام سيأيت يف فصل السنخيّة أنّ حممّ
بل هم الرمحة ؛ النور واخلري ووقاطبة األنبياء واملرسلني صلوات اهللا عليهم خلقوا من 

إالّ هذا الفيض نال يُ ال يمكن أن عامل اإلمكان ، ويف ونوره وفضله وفيضه عني رمحة اهللا 
؛ وإالّ فليس غرض اهللا تعاىل من العبادات بواسطة املعصوم به اهللا تعبدنا ام بالغوص في

الوسيلة الوحيدة لالغرتاف من كنوز العبادة هي من العبادة والرشائع إالّ هذا ؛ إذ 
ةالرمحة   .عرفة واالبتهاج ، وسيأيت تفصيل الكالم يف فصل املالسامويّ

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٣: ٤ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 . ١٠٧األنبياء :   (٢)
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 بذاته اهللا تعاىل حمسنٌ رحيمٌ ألنّه مبتهجٌ 

وَ قال اهللا سبحانه وتعاىل :  هُ مْ وَ كُ رُ اهللاُ لَ فِ غْ مَ يَ يَوْ مُ الْ يْكُ لَ يبَ عَ ثْرِ الَ الَ تَ مُ قَ حَ أَرْ
ِنيَ  امحِ  .)١( الرَّ

نَا يفِ رَ وقال عال قدسه :  لْ أَدْخِ ي وَ َخِ ألِ رْ يلِ وَ فِ بِّ اغْ الَ رَ أَنْتَ قَ َتِكَ وَ مُ محْ حَ أَرْ
ِنيَ  امحِ  .)٢(الرَّ

افِظًا  اهللاوقال تعاىل :  ٌ حَ ريْ ِنيَ خَ امحِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ  .)٣( وَ

ُّ هـ) يف املجمع : ٥٤٨قال الشيخ الطربيس ( نِيَ الرضُّ سَّ هُ أَينِّ مَ بَّ أَيُّوبَ إِذْ نَادَ رَ وَ
ِنيَ  امحِ مُ الرَّ حَ أَنْتَ أَرْ  . )٥(أحد أرحم منك  أي : ال )٤(وَ

ة خملوقاته ، من كلّ  قلت : وهو نصٌ رصيح أنّ اهللا تعاىل أرحم بعباده ، وعامّ
ا الرامحون  رحيم ، وعلّة ذلك كام أملحنا ، كامله التام وغناه املحض سبحانه ، وأمّ

ففقراء حمتاجون ؛ فنسبة رمحة األب واألم بوليدمها واملعصوم ، كاألم واألب ؛ اآلخرون
 إىل العلّة الغنيّة .الفقري محة اهللا تعاىل ؛ كنسبة املخلوق إىل اخلالق ، واملعلول إىل ر

وبعبارة أخر : فاألم أرحم بوليدها من غريها ؛ كون وليدها ذاتاً منها ، ومآبه 
حِ اهللا  وْ ة ما خلق تعاىل ، من رَ ا اهللا تعاىل ، فاألم ووليدها وعامّ طبعاً وتكويناً إليها ، وأمّ

س ذكره ؛ لذلك هو تعاىل أرحم سبحانه  وأكرم ، وأكثر خرياً وفضالً ، ومآهبم إليه تقدّ
يمٌ وجوداً و رِ نِيٌّ كَ يبِّ غَ إِنَّ رَ  ..فَ

كان كلّ ما قدمنا من مثال ، توطئة لفهم هذا املقال ، والذي هو إجابةً الزبدة : 
 .عن هذا السؤال : ملاذا خلق سبحانه اخللق، وحالً ملا فيه من إشكال .

                                                           
 .٩٢ سف :يو  (١)
 .١٥١األعراف :   (٢)
 .٦٤يوسف :   (٣)
 . ٨٣األنبياء :   (٤)
 . مؤسسة األعلمي ، بريوت . ١٠٦: ٧جممع البيان   (٥)
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فلقد قلنا : ما غاية اهللا سبحانه وتعاىل من خلق العامل؛ إذ ملاذا خلقه ، أهو تعاىل 

 ذكره حمتاج لذلك؟!!

فإنْ قيل : نعم ، فهو الباطل وال يشء غريه ؛ رضورة أنّ اهللا تعاىل كام يف يقني 
يدُ املعقول ، ومقطوع املنقول :  مِ نِيُّ احلَْ وَ الْغَ ود حمض كامل مطلق ، ووجأي :  )١(هُ

يف ؛ إذ كلّ حمدود بحدّ  ، ومجال دائم ، ال نقص فيه ،  وال عدم يعرتيه ؛ فال حدّ لهبسيط 
ناقص فقري حمتاج ، واهللا تعاىل ليس حمدوداً فال حاجة  -بسبب هذا احلد-هو ، الوجود 

 .وال غرضله 

لِيمُ احلَْ وإن قلنا : ليس له غاية ، فهو السفه بعينه ، وحاشى فعل اهللا  ) ٢( كِيمُ الْعَ

فه  تعالت أسامؤه   الذي ال سفه يف أفعاله مطلقاً .: احلكيم هو إذ  ؛السّ

شة ، كالمها باطل حمال ، بل كفر مع االلتزام بلوازمهام ، سيام  ا كامّ فهاتان فكّ
 األول ، فام املخرج؟!!. 

البهجة  هذا وال ذاك ؛ فغاية اهللا تعاىل ابتهاجه بذاته القادرة عىل إجياد اجلواب : ال
، ، وكامهلا املحض فاهللا تعاىل مبتهج بجامل ذاته املطلق ؛ والكامل واجلالل واجلامل 
 التام.الرصف وجالهلا 

كام قد ذكرنا أنّ االبتهاج انفعال ، وهو ممتنع يف ذات اهللا تعاىل ؛ فتعنيّ تأويله لكن 
الً يف فصل اللغة  ؛ لعدم وجود لفظ  ، وإنّام دار لفظ االبتهاج عىل األلسنةسيأيت مفصّ

 قريب يؤدي املعنى غريه .

  

                                                           
 . ٢٦لقامن :   (١)
 . ٣٢البقرة :   (٢)
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  اخلريفعل النّص عىل خلود 

نْ تعاىل : سبحانه و الق مْ مِ كُ سِ فُ َنْ وا ألِ مُ دِّ ا تُقَ مَ اةَ وَ كَ آتُوا الزَّ ةَ وَ الَ وا الصَّ أَقِيمُ  وَ

نْدَ اهللا إِنَّ اهللا وهُ عِ ِدُ ٍ جتَ ريْ ريٌ  خَ
لُونَ بَصِ مَ نْدَ اهللاِ:  عزّ وجلوقال  . )١( بِامَ تَعْ ا عِ اقٍ  مَ  .)٢(بَ

ا عىل ما اآليتان، بضميمة اإلمجاع التام ،  ة ، وأهنّ نصٌ ظاهر يف خلود األعامل اخلريّ

 .، وعد اهللا إنّ اهللا ال خيلف امليعاد ال يفنى وال يزول ، قىض اهللا تعاىل نورٌ باق 

بام هي ،وق أفعال اخلري الصادرة عن املخلهو ما قصدناه يف قولنا اآلنف : هذا و

قد قىض اهللا تكويناً أن تكون مجاالً خالداً ال يموت ، وكامالً مطلقاً ال خيالطه ، أفعال خري 

ناً دائامً ال ينقطع ، ووجوداً أبدياً ال يعرتيه عدم وال زوال  سْ فال يلتبسنّ  ،نقص ، وحُ

 األمر عليك .

لَ أيضاً : سبحانه قال و مِ ا عَ سٍ مَ فْ لُّ نَ ِدُ كُ مَ جتَ وْ ايَ ً ْرضَ ٍ حمُ ريْ نْ خَ لَتْ  تْ مِ مِ ا عَ مَ وَ

عِ  وفٌ بِالْ ءُ اهللاَُّ رَ هُ وَ سَ مُ اهللاَُّ نَفْ كُ رُ َذِّ حيُ ا وَ يدً عِ ا بَ دً يْنَهُ أَمَ بَ ا وَ يْنَهَ وْ أَنَّ بَ دُّ لَ وَ وءٍ تَ نْ سُ  . )٣( بَادِ مِ

ةٌ موجودةٌ حارضةٌ خالدةٌ ، يف صورة هبيجة  قلت : فاخلري املحرض هو : ذاتٌ نوريّ

 .سنة ال متوت ، توجب االبتهاج والرسور تكويناً ح

ة ، نصوصٌ صحيحة  ، ربام عند الفريقني ويف كون اخلري املحرض ذاتٌ نوريّ

م األعامل ، الكالم هيهنا يسوق ل ، ونشري إىل أنّ سنرسدها الحقاً  عقدنا ربام وعقيدة جتسّ

كاملة سننجزها بإذن اهللا تعاىل بام يسع املقام ، وإالّ فال ينهض به إالّ رسالة  عنواناً لذلك 

م مل حيسن إثباته عقالً كام جيب ، وال حلّ  بعد هذا الكتاب ؛ إذ أكثر من قال بالتجسّ

 .إشكاليّاته الثالث أو األربع كام يلزم 

                                                           
 .١١٠سورة البقرة :   (١)
 .٩٦سورة النحل :   (٢)
 . ٣٠سورة آل عمران :   (٣)
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ُّ بامعم حمْرضٌ هلا ما :هـ) ٤٨٩(قال السمعاين  ، فتُرسَ الرشَّ َريْ وَ  عملت لت من اخلْ

َريْ ، ويف األخبار أنّ األعامل يؤتى هبا يوم القيامة عىل صور ، فام كان منها حسناً ،  من اخلْ

 . )١(فعىل الصورة احلسنة، وما كان قبيحاً ، فعىل الصورة القبيحة 

هـ) يف الروضة : ال استبعاد يف انقالب ١٠٧٠(ريض اهللا عنه قال املجليس األول 

ون حال النشأة األخر ، أن احلقائق باعتبار النشأة ، ويف احلقيقة ليس بانقالب بأن يك

وتصوير العلم فيه بصورة اللبن واملاء ، تكون األعامل فيها جواهر ، كام يف حالة النوم 

 .)٢(كام هو ظاهر اآليات واألخبار، وأمثاهلا 

عن حممد بن ، عيل األشعري  عن أيبريض اهللا عنه ، هـ) ٣٢٩الكليني ( ورو

عن أيب جعفر عليه السالم ، د اهللا بن الوليد عن عب، عن صفوان بن حييى ، عبد اجلبار 

ل وأوّ ، ة املعروف وأهله ل من يدخل اجلنّ أوّ : «قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله  :قال

 .)٣(» احلوض من يرد عيلّ 

، وهو اجلنّة يف دخول نفس املعروف رصيح هو نصٌ قلت : إسناده صحيح ، و

ل إالّ ، كام يف أهله  كذا، وذاتٌ نوريّة قدسيّة  العقل وأهله من العقالء ، واألمر ال يتعقّ

وسنلمح لذلك الحقاً ، ونرجىء ، واحتاد العامل والعمل عىل القول بأصالة الوجود 

 تفصيله لرسالتنا يف جتسم األعامل ، إذا شاء اهللا تعاىل .

واألمر هو األمر يف أعامل الرشّ عىل مشهور الفريقني سنّة وشيعة ؛ فهي ظالمٌ 

، باستثناء التائبني فيام هو معلوم رضورةً عىل ما قىض اهللا تعاىل يفنى وال يزول باق ال

عند الفريقني ؛ فلقد قىض سبحانه أن تكون له املشيّة يف تبديل سيئاهتم حسنات ، 

 .إذا تابوا وآبوا وشقاواهتم سعادات ، وخبائثهم طيّبات 

                                                           
 . دار الوطن ، الرياض . ٣١٠: ١راهيم)  تفسري السمعاين (ت: يارس إب  (١)
 . بنياد فرهنك إسالمي ، إيران .١٤٨: ١روضة املتقني (ت: حسني كرماين)   (٢)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . ٢٨:  ٤الكايف (ت: عيل غفاري) .   (٣)
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ل بقاء ال ال ذات ووقد تقول : العدم ، رشٌّ ، ال شيئيّة له و وجود ، فكيف نتعقّ

 وأ، زعم البعض قالهبا إىل جواهر كام ن، سيام عىل القول باأعامل الرشّ يوم القيامة 

مها   ؟!!كام اصطلح جهابذة املعقولجتسّ

؛ رضورة قلنا : اإلشكال تام عىل فرض العدم املطلق ، وما نحن فيه ليس كذلك

 سابقاً أنّ العدم عىل قسمني : لقد أرشنا ف، أنّ أهل الرشّ ليسوا عدماً مطلقاً 

 .؛ فهو عدمٌ حمض  كرشيك البارياألول : عدم ذات ؛ 

 الثاين : عدم كامل الذات ؛ إذ الذات موجودة .

فالتمر والعنب والزبيب واحلنطة والشعري عىل سبيل املثال ، خري ومجال وكامل ، 

 كامهلا ، وهذا رشٌ .لكوهنا توجب اللذة والبهجة والسعادة ، وعرصها مخراً ، إعدامٌ ل

هلم  تكانقد القسم ؛ فذاوهتم موجودة غري معدومة ، بل هذا من  األرشارو

شوق العروج أعدموا فاستطاعة إلجياد اخلري والرقي بالكامالت ؛ لكنّهم أماتوا كامالهتم 

؛ فتسافلت ذواهتم وضالل بام اختاروه من رش ، واجلالل ، وأطفأوا نور اخلري إىل اجلامل 

، الذي ال نور فيه وال كامل اجلهنّمي خسّ رتبة من الوجود ، وهو الوجود الظلامين إىل أ

 . والصديد  كاخلمر، نتنٌ سو أنّه وجود خسيس 

والعقل خري وكامل ، يمكن الوصول به إىل رتبة املالئكة كام وصل جعفر الطيّار 

الشهوات تعطيله بيمكن والعباس بن عيلّ بن أيب طالب صلوات اهللا عليهام ، و

 هلذا الكامل .منهام إعدامٌ فهو كام فعل قارون ويزيد بن معاوية ، نزوات وال
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 ما يفيض عنه سبحانهكلّ و اهللاُهو  اخلريُ 

هة عن كلّ نقصٍ وعدم  وجود ؛ فهي عني اخلريُ املحض هو : القدرة املحضة املنزّ

عني الذات، أي : ات وهو يف مرتبتني ؛ فاخلري يف مرتبة الذ. اجلامل والكامل واجلالل 

قال ، ، ويف مرتبة الفعل كلّ اخلريات الصادرة عن الذات اخلريالقدرة عىل إجياد عني 

دُ هللاِتعاىل:  َمْ لِ احلْ طَفَى  قُ ينَ اصْ ذِ بَادِهِ الَّ ىلَ عِ مٌ عَ الَ سَ ٌ  آهللاُ وَ ريْ ونَ  خَ كُ ِ ا يُرشْ  .)١(أَمَّ

بمعنى هو اخلري املحض تعاىل  أنّ اهللا، وال عربة بالشاذ أهل القبلة قلت : أمجع 

، فهو خري بإذنه سبحانه كلّ ما يصدر عن جانبه كذا وعىل اإلجياد، املحضة  ةالقدر

ا وقوله تعاىل :  عند اهللا تعاىل أكثر خرييّة ممّا ما عند ، بحيث يكون فاضلة ليس للم أمّ

وما يصدر ، اهللا تعاىل عىل املقابلة بني الوجود والعدم ؛ فالعياذ باهللا ، وإنامّ املرشكني و

رضورة  ؛، وكلّ ما يقابل ذلك فرشٌّ وعدم املحض اخلري والدائم الوجود هو ، عن جانبه 

 .، ال أعلم يف ذلك خالفاً  إمجاعاً وهتكمٌ  االستفهام هيهنا إنكارٌ أنّ 

نْزِ وقال تعاىل :  تَ اءُ وَ نْ تَشَ يتِ املُْلْكَ مَ الِكَ املُْلْكِ تُؤْ مَّ مَ هُ لِ اللَّ اءُ قُ َّنْ تَشَ عُ املُْلْكَ ممِ

اءُ  نْ تَشَ لُّ مَ تُذِ اءُ وَ نْ تَشَ زُّ مَ عِ تُ ُ وَ ريْ كَ اخلَْ يرٌ  بِيَدِ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ  .)٢(إِنَّكَ عَ

سبحانه ، فهو مبدءُ اخلرينصٌ أنّ اهللا تعاىل  -ناهيك عن الربهان القطعيّ –وهو 

 .نه وتعاىل عامّ يرشكونسبحا، وقدسه وحقيقته منبعه وعينه تعاىل ، أصله وو

ر يف مرتبتني :  -أملحنا سابقاً ربام كام –وال تنسى فإنّ اخلري   يتصوّ

 . ةالرصف قدرةوالاملحضة عني الذات ، وهو األوىل : ما كان يف مرتبة الذات 

ة خملوقاته الثاين : ما كان يف مرتبة الفعل  ، وهو معلول ملا كان يف مرتبة ، كعامّ

 .وشعاع شمسهوفيئه  ؛ فيكون ظلّهالذات 

                                                           
 .  ٥٩سورة النمل :   (١)
 . ٢٦سورة آل عمران :   (٢)
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ولقد ذكر قاطبة احلكامء وأهل الكالم وغريهم يف اجلملة ، وال عرب بمن شذّ من 
ا عدم  ا عدم ذات ، وإمّ أهل السفسطة ، أنّ الوجود هو اخلري ، والرشّ هو العدم ؛ فإمّ

 ، وقدرةً بحتاً كامل ، وهذا بدهيي ؛ لذلك أمجعوا أنّ اهللا تعاىل خريٌ حمض؛ لكونه وجوداً 
 .رصفة ال يصدر عنها إالّ كامل ومجال وجالل 

ا العدم والرشّ ، فال ذات له أصالً ؛ وإالّ لزم اجتامع النقيضني ، الوجود  وأمّ
املحض وعدمه وهو ممتنع ، وخرييّة ما دون اخلالق سبحانه تتناسب مع درجة وجوده ؛ 

كاملالئكة املقربني ،  وأكثرُ خرياً ،فكلّام تنزه عن القيود األعدام ، فهو أرشف وجوداً 
 ..كإبليس الرجيم تسافل هو ووكلّام كثرت 

قال العالمة يف الكشف : وجوب الوجود ، يدل عىل ثبوت وصف اخلريية هللا 
اخلري عبارة : عن الوجود ، والرش عبارة : عن عدم كامل اليشء من حيث هو تعاىل، ألنّ 
الكامالت ، فال يتطرق إليه  ، وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه يشء منمستحق له

 .)١( فهو خري حمضالرش بوجه من الوجوه ؛ 

ا عىل ر النافعالضآهـ) يف البحار : (١١١١وقال املجليس( ) ذكر النافع إمّ
 . )٢(حمض خريٌ رضره تعاىل عني النفع ؛ ألنّه  االستطراد ، أو لبيان أنّ 

واجب الوجود خريٌ هـ) يف امللل : ٥٤٨وقال حممد بن عبد الكريم الشهرستاين (
يشء، والرش ال  حمض ،  واخلري باجلملة هو : ما يتشوقه كلّ يشء ، ويتم به وجود كلّ 

ا عدم جوهر، أو عدم صالح حال للجوهر،  وكامل ، فالوجود خرييةذات له، بل هو إمّ
، والوجود الذي ال يقارنه عدم، ال عدم جوهر وال عدم حال الوجود كامل اخلريية

 ..)٣( فهو خري حمضدائم بالفعل، للجوهر، بل هو 

                                                           
 . مؤسسة األعلمي ، بريوت.٥٥:  كشف املراد (ت: سبحاين)  (١)
 هـ.١٩٨٣. مؤسسة الوفاء ، بريوت. الطبعة الثانية ٣٢٠: ٢بحار األنوار   (٢)
 . مؤسسة احللبي ٢٧: ٣امللل والنحل   (٣)
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 ُ : ما يؤثر عند العقالء ، وتشتاق اخلريهـ) : ١٠٥٠وقال صدر الدين الشريازي(

...؛  ةً بلّ فاخلري باحلقيقة إليه األشياء ، وتطلبه املوجودات ، وتدور عليه طبعاً وإرادةً وجِ
ا عن ، سواء كان جمرداً عن شوب الرشية ، التي هي ع يرجع إىل حقيقة الوجود بارة إمّ

قصور الوجود ونقصانه يف يشء من األشياء ، أو فقده وامتناعه رأساً ، أو ال يكون ؛ 
ا عدم ذات ما ، أو عدم كامل ومتام يف ذات ما ، أو يف صفة من ،  فالرش مطلقاً عدمي إمّ

  .)١(؛ فالرش ال ذات له أصالً  صفاته الكاملية الوجودية

ل وجود ، فهو رشح من رشحات وجوده ، كلّ وجود ، وكلّ كاموقال أيضاً : 
، وكلّ خري بعده ، فائض من  والوجود خري حمض ، وخري اخلريات هو ذات الباري

وخري حمض ، بال  ،الواجب تعاىل وجود بال عدم ، وكامل بال نقص وفتورو عنده...،
 .)٢(زوالو تغري

ل أنّ  م إىل أنّ اخلري وجود ، وأفعال اخلريحتصّ إجياد ، ويف املقابل  مردّ كلّ ما تقدّ
فالرشّ عدم وجود أو عدم كامل ، وأفعال الرشّ إعدامٌ للوجود أو كامله ، ولكي ال يثقل 

فقتلُ النفس املحرتمة رشٌّ ؛ ألنّه إعدامٌ لوجود ؛ املطلب عىل األذهان هاك هذه األمثلة ..
لذات ..، وكون النفس املحرتمة العيني ، والزنا رشٌّ ألنّه خبثٌ وإعدامٌ لكامل طهارة ا
 رشب اخلمر مثالً رشٌّ ؛ ألنّه إعدامٌ لوجود العقل اآلمر باملعرفة واخلري.

ونَ وقوله تعاىل :  لِحُ ا مُصْ لُهَ أَهْ لْمٍ وَ  بِظُ رَ قُ لِكَ الْ بُّكَ لِيُهْ انَ رَ ا كَ مَ رصيحٌ أنّ  وَ
جود الكامل ، ومردّه إىل ما ينايف وحقيقة أعامل الرش والفساد ، إعدامٌ للصالح املوجود 

 ..واجلامل واجلالل 

مْ وقوله تعاىل :  هُ يقَ ي النَّاسِ لِيُذِ بَتْ أَيْدِ سَ رِ بِامَ كَ بَحْ الْ ِّ وَ ربَ ادُ يفِ الْ سَ فَ رَ الْ ظَهَ
ونَ  عُ جِ رْ مْ يَ لَّهُ عَ لُوا لَ مِ ي عَ ذوات إرشادٌ ملا قلناه ؛ فالفساد رشّ ، كونه إعدامٌ ل بَعْضَ الَّذِ

 ..دامٌ لكامهلا املوجودات الطيبة أو إع

                                                           
 م.١٩٨١. دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . سنة الطبع :  ٣٤١: ٢األسفار   (١)
 م.١٩٨١عريب ، بريوت . سنة الطبع : . دار إحياء الرتاث ال ٤٥٣: ٤األسفار   (٢)
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ادَ (قال تعاىل:  سَ فَ ا الْ وا فِيهَ ثَرُ أَكْ ابٍ ١٢فَ ذَ طَ عَ وْ بُّكَ سَ مْ رَ يْهِ لَ بَّ عَ  ) فَصَ

 رصيحٌ أنّ سوط العذاب، إعدامٌ للخري الذي كانوا عليه قبل أن يتعاطوا الرشّ والفساد.

) ضالوجود خري حم: (ريض اهللا عنهام قال العالمة شارحاً قول اخلواجة الطويس 
، وإذا تأملنا ما يقال له رش وجدناه عدماً، كلّ ما يقال له خري، وجدناه وجوداً إذا تأملنا 
 وإذا تأملناه وجدنا رشيته باعتبار ما ، القتل فإنّ العقالء حكموا بكونه رشاً أال تر

، فإنّه ليس رشاً من حيث قدرة القادر عليه، فإنّ القدرة كامل االنسان، يتضمن من العدم
ا أيضاً كامل هلا، وال من حيث حركة أعضاء القاتل،  وال من حيث أنّ اآللة قاطعة، فإهنّ

بل من حيث هو إزالة كامل احلياة عن وال من حيث قبول العضو املنقطع للتقطيع، 
، وباقي القيود الوجودية خريات، فحكموا بأنّ الشخص، فليس الرش إالّ هذا العدم
هلذا كان واجب الوجود تعاىل أبلغ يف اخلريية ، والوجود خري حمض والعدم رش حمض

 .)١(والكامل من كلّ موجود 

  

                                                           
 هـ.١٤١٧النرش اإلسالمي ، قم. الطبعة السابعة . مؤسسة ٤٢) : اآلميلكشف املراد (ت:   (١)
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ريِّ   اهللا تعاىل مثلُ اإلنسان الـخَ

ظلّ كامل اهللا تعاىل وجالله ، ومرآة مجاله وقدرته  -بام هو فاعل للخري–اإلنسان 
ه نه وعظمته ، وشعاع علمه وحكمته ، ودليل نوره وهبائه ، وبرهان خرييتسْ ، ويفء حُ 

 ورمحته وابتهاجه ..

عن عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد هـ) ٣٢٩(ريض اهللا عنه رو الكليني 
بن خالد ، عن إسامعيل بن مهران ، عن أيب سعيد القامط ، عن أبان بن تغلب ، عن أيب 

ملا أرسي بالنبي صىل اهللا عليه وآله قال : يا رب ما حال «جعفر عليه السالم قال : 
 ك؟!.املؤمن عند

يا حممد من أهان يل ولياً فقد بارزين باملحاربة ، وأنا أرسع «قال سبحانه وتعاىل : 
يشء إىل نرصة أوليائي ، وما ترددت عن يشء أنا فاعله ، كرتددي عن وفاة املؤمن ، 

لو رصفته و يكره املوت وأكره مساءته ، وإنّ من عبادي املؤمنني من ال يصلحه إالّ الغنى
لك ، وإنّ من عبادي املؤمنني من ال يصلحه إالّ الفقر ولو رصفته إىل غري إىل غري ذلك هل

ذلك هللك ، وما يتقرب إيلّ عبد من عبادي بيشء أحبُّ إيلّ ممّا افرتضت عليه ، وإنّه 
فإذا أحببته كنت إذا سمعه الذي يسمع به ، وبرصه ليتقرب إيلّ بالنافلة حتى أحبه ؛ 
وإن  ،طق به ، ويده التي يبطش هبا ، إنْ دعاين أجبتهالذي يبرص به ، ولسانه الذي ين

 .)١(» سألني أعطيته

 .يقطع معها بالصدور عن الفريقني قلت : إسناده صحيح ، وله طرق كثرية 

قال املجليس األول : هذا اخلرب رواه العامة واخلاصة بطرق كثرية صحيحة، 
 .)٢(يمكن بياهنا يف كتب كثرية ال ، أرساره غري متناه و ويمكن القول بتواتره ، وحقائقه

 بأسانيدٍ صحيحة . -بأدنى تغيري-ومل ننفرد به فقد رواه أهل السنّة 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . ٣٥٢: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . ٣١١: ١روضة املتقني   (٢)
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منها : ما رواه البخاري قال : حدثني حممد بن عثامن بن كرامة، حدثنا خالد بن 
خملد، حدثنا سليامن بن بالل، حدثني رشيك بن عبد اهللا بن أيب نمر، عن عطاء، عن أيب 

إنّ اهللا قال: من عاد يل وليا فقد «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: هريرة، قال
آذنته باحلرب، وما تقرب إيلَّ عبدي بيشء أحبّ إيلّ ممّا افرتضت عليه، وما يزال عبدي 

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبرصه الذي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبّه، 
، وإن سألني ألعطينه، ولئن ، ورجله التي يميش هبايبرص به، ويده التي يبطش هبا

استعاذين ألعيذنه، وما ترددت عن يشء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن، يكره املوت 
 .)١( »وأنا أكره مساءته

ِ مرآةٌ لكامل اهللا تعاىل ، وظلّ مجاله ،  قلت : وهو نصّ ظاهر يف كون العبد اخلريِّ
 موذج رمحته ، وميزان ابتهاجه سبحانه وتعاىل ..ويفء قدرته ، وشعاع خرييته ، ون

ُّ بفعله وسيأيت البيان عن وجودأي ابتهج ب» حتّى أحبّه: « وقوله  ه وأُرسَ
 ..اللسان اللغة و، عالوة عىل أهل سادة الزمان عليهم السالم 

وإن سألت عن معنى االحتاد والفناء الذي هو همّ الصوفيّة وغاية العرفاء ، 
سمعه الذي يسمع به ، وبرصه الذي يبرص به ، ولسانه  كنتُ هللا تعاىل : (فموجزه قول ا

 ).الذي ينطق به ، ويده التي يبطش هبا ، إنْ دعاين أجبته، وإن سألني أعطيته

 وإن سألت عن الفرق بني االحتاد والفناء ؟!!.

ةأنّ االحتاد يعني قلنا :  ق واإلمكان تعاىل يف عامل اخللاهللا ملا يريد  إرادهتم مرآة تامّ
ا  . م ال يرون شيئاً إالّ وأمّ  .قبله وبعده وفيه اهللا تعاىل ويرون الفناء ، فإهنّ

 

 

 

                                                           
 . دار طوق النجاة . ١٠٥:  ٨صحيح البخاري (ت: حممد زهري النارص)   (١)
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 !!قديم أم حادث؟بالعامل اهللا ابتهاج 

سيأيت عني ذاته ، كام  ،، أي : إدراكه سبحانه لكامهلا ومجاهلاابتهاج اهللا تعاىل بذاته 
العامل املخلوق ابتهاج اهللا تعاىل ب ، لكن هيهنا سؤال ، فهليف فصل اللغة واالصطالح 

 حادث؛ لتعلّقه باملخلوق احلادث ، كام هو رأي املتكلمني؟!.

  أم أنّ ابتهاجه به قديامً ، ألنّ العامل قديم ليس بحادث ، كام ذكر احلكامء؟!.

ة فهي ، بالطبعالفاعليّة عني  تعاىل ،ذات اهللا :  )١(باعيّةالطِّ قال  علّة أزليّة تامّ
ةاألزليّة املعلول ال يتخلّف عن علّته بام أنّ و، ألفعال الصدور  القول بقدم تعنيّ ؛  التامّ

 . انوإالّ اجتمع النقيضالعامل ؛ 

ه املتكلمون  ، وبيانه أنّ العلّة التامة واملؤثريّة باالمتناع واحلكامء اإلهليون وردّ
ر عىل ، األزليّة   : معنيني تتصوّ

ة:  األول  اختيار .وشعورٍ  بال علّة تامّ

ة : علّ  الثاين  ختيار .مع االة تامّ

ل  بداهة أنّ سلب جتامع النقيضني ، الخلف و؛ لاألهليني باتفاق مجيع ممتنع واألوّ
ا ليست ، املحضة االختيار عن القدرة  خلف ؛ رضورة قيام ، وهذا حمضة يعني أهنّ

  الربهان القطعي عىل حموضتها.

؛ تعني كون الفاعل خمتاراً نة الرصفة ، ، والسلطاملحضة القدرة وباجلملة : ف
ة عىل اإلجياد ، القدرة التامة فتعنيّ الثاين ، وهو أنّ عليّة إجياد العامل  املحضة االختياريّ

 .وعىل عدم اإلجياد

                                                           
طائفة من الفالسفة خذهلم اهللا تعاىل قالوا : اهللا تعاىل خالقٌ بالطبع؛ أي: من دون شعورٍ واختيار ،   (١)

ب  بٌ بالذات ؛ إذ الفاعل املوجَ كصدور احلرارة عن النّار . وهذا القول أشدّ من قول البعض: اهللا موجَ
 .علواً كبرياً  يشعر من دون اختيار ، تعاىل اهللا عن هذا



 ١٠٩ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
ه عنه والقول  ل يتنزّ ريض اهللا عنهم  ، سيام أصحابناهليني اإلأساطني احلكمة األوّ

بٌ بالذات ، بل قد جزموا أنّ العامل ليس قديامً  ، وال أنّه  بالذات ، وال أنّ اهللا تعاىل موجَ
 .والعياذ باهللا ار يختبال شعور وال ا، أي : فاعلٌ بالطبع 

نشأ ما شاء أقال الصدر الشريازي ريض اهللا عنه شارحاً قوله عليه السالم : (
، )١(املا ثبت توحيد ذاته ، ونفي الزائد من القدرة والعلم وغريمهحني شاء بمشيئته) 

كفعل ، مشيئةو فيتوهم أنّ صدور األشياء عنه يكون عىل وجه االجياب، ال عن إرادة
، فأزال عليه السالم ذلك التوهم بأنّ إجياده )٢(الشعور املسخرة يف أفعاهلا الطبائع العديمة

يف وقته اخلاص وحينه املقدر ؛ ملحض مشيئته وعلمه، إالّ أنّ مشيئته كعلمه  ،لكل ما شاء
 . )٣(ئدة عىل ذاتهغري زا

أو العلم العنائي ، قلت : إرجاع اإلرادة واملشيئة إىل العلم ، أو العلم األصلح ، 
، ، غري زائد عىل ذاته ؛ رضورة أنّ العلم عني ذاته سبحانه ما شئت فعربّ الداعي للفعل 

 .وهذا جممع عليه ، معلوم رضورة ، لكن تنازعوا يف صحة إطالق اإلرادة عىل العلم

ه أيضاً : وجود العامل عن الباري جل ثناؤه، ليس بجزء من ذاته،  وقال قدس رسّ
وال ينبغي أن يتوهم متوهم أنّ وجود العامل عن بل فضل وفيض، يفضل به ويفيض، 

الباري تعاىل يكون طبعاً بال اختيار منه؛ كوجود الضوء من الشمس يف اجلو طبعاً بال 
ا مطبوعة عىل ذلك؛ ألنّ الباري تعاىل فيضها ألهنّ ، ومل يقدر أن يمنع نورها واختيار منها

وأرفع ممّا يتصوره العوام، مثل املتكلم القادر  أجلّ ، خمتارٌ يف فعاله، بنحو من االختيار 
فهذا حكم إجياد العامل واخرتاعه من الباري، عىل الكالم، إنْ شاء تكلم وإنْ شاء سكت، 

 . )٤(اء أمسك عن الفضل واجلودإن شاء أفاض جوده وفضله وإظهار حكمته، وإن ش

                                                           
 . أي أنّ العلم والقدرة واحلياة عني ذاته ، ليست زائدة عىل ذاته كام قال األشاعرة  (١)
 .كإحراق النار للخشب بالطبع ، أي : بال شعور وال اختيار   (٢)
 . مؤسسة مطالعات فرهنكي .٨٩: ١رشح أصول الكايف(ت: حممد خواجوي)  (٣)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٥٦: ٨األسفار(ت: حممد خواجوي)   (٤)
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باً بالذات اهللاُ الزبدة : ليس  ، ، وإنّام هو خمتارٌ تعاىل اهللا عن هذا علواً كبرياً  ،موجَ

عند ع سبحانه وتعاىل ، وإنّام هو وأيضاً ليس العامل قديامً بالذات ؛ الختصاصه باملبدِ 
عقالً أو روحاً أو نوراً ، العامل  أبدعفيام قالوا ، قديمٌ بالزمان ؛ فاهللا تعاىل احلكامء اإلهليني 

داً عن عامل األ م واجلسامنيات ، أي قبل وجود الزمان ؛ إذ الزمان عني عامل اسججمرّ
احلركة من نقطة إىل أخر ، وهو عني عامل األجسام ؛ فإذا انتفت احلركة انتفى الزمان 

 فانتفت األجسام .

تعاىل خلق العامل منذ القدم ، فيكون  وعليه فال مانع بناءً عىل هذا، أن خيتار اهللا
اً بيتنزه قدس اهللا تعاىل أن يكون موجَ هبذا الزمان ، والدهر والعامل قديمٌ ال بالذات بل ب

وإنّام شاء اهللا تعاىل واختار أن يوجد العامل منذ القدم ؛ ليبتهج بذاته املحضة ، بالذات 
، كذا قال مه ورمحته يف اخلارجالقادرة عىل الكرم واجلود والرمحة، وبآثار جوده وكر

 . احلكامء اإلهليني

هذه املسألة أخطر مسألة تكلّم فيها احلكامء والعلامء يف تاريخ بني وننبّه أنّ 
كتاب يف اإلنسان ؛ لذلك قال العالمة احلسن بن يوسف بن املطهر احليلّ ريض اهللا عنه 

 .)١(الفارق بني اإلسالم والفلسفة هو هذه املسألة : النهج 

العالمة ريض اهللا عنه ، مذهب زنادقة الفلسفة القائلني أنّ اهللا تعاىل قلت : يقصد 
االختيار ، نظري صدور الشعاع عن املشيئة وال بواالضطرار ، بالطبع ق العامل لخ

ن النار ، واللدغ من العقرب، ال قول احلكامء اإلهليني : إنّ اهللا عالشمس ، واحلرارة 
للتمييز هاك هذا العنوان طورهتا وخللعامل منذ القدم قبل الزمان ، تعاىل اختار أن خيلق ا

 ..؛ فإنّ بعض أهل الفضل مل يميّز بينهام بينهام 

  

                                                           
 دار اهلجرة ، قم . . ١٢٥هنج احلق وكشف الصدق(ت: رضا الصدر) :   (١)
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 بني الردّ والقبولقدم العامل 

بإمجاع أهل بل كفرٌ  ،عقالً  بالذاتممتنع اثنان منها أقوال، ثالثة قدم العامل يف 
 :رشعاً، فهاك األقوال  تنازعوا فيه ، لكنعقالً  ال يمتنعالثالث ، وحكامء وغريهم ،القبلة

ل :   العامل بالذات .قدم األوّ

بإمجاع  . وهذا القول كفرٌ ال علّة إلجيادهغري مسبوق بغريه ، والعامل أنّ عنى املو
 .، ناهيك عن كونه ممتنعاً عقالً ، حكامء وفقهاء ومتكلمني أهل القبلة سنّة وشيعة 

هـ) : والكفر أقسام...، ١٢٢٨ريض اهللا عنه ( قال الشيخ جعفر كشف الغطاء
م العامل بحسب الذاتالقسم الثاين :   .)١( ادّعاء قِدَ

 .طبعقدم العامل بالالثاين : 

، كام أنّ الشمس اختيار من دون شعورٍ و؛  إلجياد العاملفاعلٌ بالطبع اهللا أي أنّ 
 .مطبوعة عىل اإلنارة من دون شعورٍ واختيار 

وهو ردٌّ رصيحٌ عىل ؛  اً وإمجاع اً ، كفرٌ نصذاتاً وة عىل كونه ممتنعاً وهذا القولُ عال
: سبحانهكقوله  ؛القرآن الناطق بأنّ مردّ خلق العامل إىل مشيئة اهللا واختياره سبحانه

اءُ  ا يَشَ لُقُ مَ ْ بُّكَ خيَ رَ تَارُ وَ ْ خيَ لُقُ اهللاُوقوله سبحانه :  وَ ْ اءُ  خيَ ا يَشَ ىلَ كُ  إِنَّ اهللاَ  مَ ءٍ عَ ْ لِّ يشَ
يرٌ  دِ  .اجلاهلونتعاىل اهللا القدير عامّ يصف الواصفون  قَ

هـ) ريض اهللا عنه يف الرسائل العرش: سبحانه وتعاىل ٤٦٠قال الشيخ الطويس (
ب ؛ ألنّ القادر املختار هو : الذي يصدر عنه الفعل املحكم املتقن ،  قادرٌ خمتارٌ ال موجَ

 . )٢(مع تقدم وجوده ، ويمكنه الرتك

 ) رصيحٌ يف االختيار والسلطنة املحضة .ويمكنه الرتكقلت : قوله الرشيف : (

                                                           
 .١٩٩: ٤كشف الغطاء   (١)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم . ١٠٤الرسائل العرش :   (٢)
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هـ) يف املسائل املهنائية : ما يقول سيدنا يف من يعتقد ٧٢٦وقال العالمة احليل (

التوحيد والعدل والنبوة واإلمامة ، لكنّه يقول بقدم العامل ، ما يكون حكمه يف الدنيا 
 سعدك وأهلك ضدك . اهللاُام  لنا ذلك أدواآلخرة ؟!. بنيّ 

الفارق بني املسلم  نّ أل ؛ من اعتقد قدم العامل فهو كافر بال خالفاجلواب : 
 .)١(والكافر ذلك ، وحكمه يف اآلخرة حكم باقي الكفار باإلمجاع 

 ..القول قلت : مقصود العالمة ريض اهللا عنه ، القوالن اآلنفان ، دون 

 .باالختيار العامل قدم الثالث : 

؛ بمشيئة واختيار؛ العامل أوجد اهللا تعاىل الزماين للعامل؛ فالدهري ووهو القدم 
س اسمه عني اخلري واجلود  ألنّه  والعطيّة؛والفيض م اإلحسان دائ، والرمحة والكرم تقدّ

اهللا ذُو ورمحة  منهفضالً ، قبل الزمان، بدعه يف القدم اختار سبحانه أن يلذلك  وَ
ظِيمِ  عَ لِ الْ ضْ فَ  .ولو شاء مل يفعل سبحانه ، ولكن شاء أن يكون دائم اجلود والفضل الْ

، القدماء ومن جاء بعدهم الفالسفة اإلهليني هذا القول ، هو الذي عليه مشهور 
، وال  اً ، بغض النظر عن قبوله أو ردّه ، ال يوجب كفرالدقيق ، وهو عىل التحقيق 

؛ رضورة أنّه يثبت الرشيفة قرآن والسنّة عىل ال ردٌ ليس فيه بل قيل : ، خروجاً عن الدين 
، وأنّه سبحانه عدا عىل الفعل وعىل الرتك  تعاىل املحض هللاالختيار القدرة الرصفة ، و

ليبتهج أن خيلق العامل منذ القدم عزّ وجل ، لذلك اختار دائم اإلحسان  كريمٌ  جوادٌ ذلك 
ة وبآثارها  ، ال القدم بحسب املجامع لالختيار، أي : عىل معنى القدم الزماين بذاته اخلريّ

، والذي حدا باحلكامء إىل هذا القول ، لزوم الرتجيح بال أو الطبع واالضطرار الذات 
ح كام ستعرف يف الفصل األخري من هذا الكتاب   .مرجّ

 : باعتبار تعلّقهام باحلادثوهيهنا مفهومان يتعنيّ بياهنام 

د. األول : احلادث بالذات وهو: الذي يمتنع وج  وده من دون موجِ

                                                           
 مطبعة اخليام ، قم.   .٨٩املسائل املهنّائيّة :   (١)
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هو : الذي أوجده اهللا تعاىل قبل وجود الزمان والزمان بالثاين : القديم 

ه عامل اجلربوت إنْ  دة ، أو سمّ  واألجسام، وهو عامل العقول واألنوار واألرواح املجرّ
ه عن الزمان والزمانيّات شئت ، وكذا الكالم يف عامل امللكوت  ؛ إذ الزمان من املنزّ

، وبام  )١(من القوة إىل الفعل اً خروجاألجسام قائم عىل حركة وهو  الدنيا ، خمتصات عامل
 .جوادٌ كريم ، أوجد العامل منذ القدم ، وإالّ لزم الرتجيح من غري مرجحأنّ اهللا تعاىل 

د بحيث يعم املجرّ ، هـ) ريض اهللا عنه : يف بيان حدوث العامل ٩٤٠قال الكركي (
كأفضل املحققني يف ، املذكور يف كالم املتكلمني  مع أنّ واملادي ، وهي مسألة مهمة ، 

 من دليل احلدوث خمصوص بحدوث املاديات .، جتريده 

ثبات القدرة الذي يتوقف عليه النبوة ام هو إلإنّ ، االهتامم هبذه املسألة  اعلم أنّ 
كيف ال ومن جوز أن يكون  ..؛ومسألة االختيار ، قد ثبت باتفاق املتكلم واحلكيم

فهو أنقص من ، حراق وسائل اجلامدات اإلار يف كالنّ  ،يف العامل اجب تعاىل مؤثراً الو
، شاء فعل  ال بمعنى إن،  نعم وقع اخلالف بني املتكلم واحلكيم يف االختيار ؟!.اجلامد

ه تعاىل فاحلكيم بأنّ ؛ الرشطيتني واقع يف األزل  م أيّ مقدّ  وإن مل يشأ مل يفعل ، بل يف أنّ 
 .)٢(مل يفعل ، من العامل ، املتكلم قال : مل يشأ  وفعل فرداً  شاء يف األزل

باً  اإلهلينياحلكامء املتكلمني ورصيحٌ أنّ وهو  اتفقوا أنّ اهللا تعاىل خمتار ليس موجَ
 ؟!!، وإنّام اختلفوا أيّ يشء اختار

، وإالّ لزم الرتجيح من غري  )٣(منذ القدماإلجياد سبحانه فاحلكامء قالوا : اختار 
ح مر  .، وسيأيت متام الكالم يف الفصل األخري  عكسه، واملتكلمون جّ

 

                                                           
 از هو : عامل الزمان ، أي : عامل حركة األجسام الطبيعيّة من نقطة إىل نقطة أخر ، عامل الدنيا بإجي  (١)

ة إىل الفعل ؛ فإذا انتفى الزمان ، انتفت احلركة ، وبانتفائها ينتفي عامل الدنيا من رأس   . ومن القوّ
 هـ.١٤١٢. مؤسسة انرش اإلسالمي ، قم . الطبعة األوىل ١١٩: ٣رسائل الكركي   (٢)
 .القدم بالدهر والزمان ، ال القدم بالذات املختص بوجود اخلالق سبحانه أي   (٣)
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 االضطراري واالختيارياالبتهاج 

ة فرضان ال ريب أنّ صدور اخلري ، عن اخلري املحض سبحانه ، ابتهاج ، لكن ثمّ 
عند العقل يف تصوير ابتهاج الواجب املحض بأفعاله وما يصدر عنه ، متعلّقان بقدرته 

 ه ، كاآليت : سبحانواختياره 

ل : االبتهاج االضطراري  .  األوّ

وهو أنّ اهللا سبحانه وتعاىل يبتهج بصدور اخلري ، أي : بإجياد العامل دون اختيار ؛ 
ة  ة .للفيض كونه علّة تامّ  ، واملعلول ال يتخلّف عن علّته التامّ

عنها ؛ ألنّ مرد هذا االبتهاج إىل القدرة املسلوب الجتامع النقيضني وهو ممتنع 
 . حمضة ، وسلطنة رصفةاالختيار ، وهذا خلف كوهنا قدرة اختياريّة 

 الثاين : االبتهاج االختياري.

وهو أنّ اهللا يبتهج بإجياد اخلري سبحانه ؛ لكونه قادراً أن خيتار اإلجياد أو أن ال 
ة هي ذات الواجب ، وهي عني القدرة املحضة عىل االختي  ار .خيتار اإلجياد ؛ فالعلّة التامّ

 احلاصل :

ال نزاع بني احلكامء واملتكلمني أنّ ابتهاج اهللا بذاته حمض ؛ ألنّ ذاته عني اجلامل 
ل أن يكون ابتهاج اهللا تعاىل بذاته حمضاً ، إالّ مع  الرصف والكامل املحض ، وال يتعقّ

 القدرة عىل االختيار ، ويمتنع مع سلب القدرة عىل االختيار؟!!

؛ التام من رأس صدق االبتهاج  االختيار ، انتفاءعىل فرض عدم إذ ال ريب 
ال يبتهج به ابتهاجاً حمضاً ، بل ال يصدق معه  ،عىل يشءأو املطبوع رضورة أنّ املقهور 

 االبتهاج حتى يف أدنى مراتبه ، فافهم .
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هـ) يف معرض كالمه عن صفات الذات: ٦٧٦قال املحقق احليلّ ريض اهللا عنه (

ا أن يفعل مع اجلواز ، أو  معنى القادر : الذي يصح أن يفعل ، وأن ال يفعل...، ألنّه إمّ
ب  .)١( ال معه ، واألول قادر ، والثاين موجَ

 وقال الصدر الشريازي : يف قدرته تعاىل : إنّ للقدرة تعريفني مشهورين..

 أحدمها:  صحة الفعل ومقابله أعني الرتك . 

ل ، وإن مل يشأ مل يفعل ، والتفسري وثانيهام : كون الفاعل يف ذاته بحيث إن شاء فع
األول للمتكلمني والثاين للفالسفة...، فهو سبحانه وتعاىل بمشيته وعلمه ورضاه 
وحكمته التي هي عني ذاته ، يفيض اخلري ، وجيود النظام ، ويصنع احلكمة ، وهذا أتم 
أنحاء القدرة وأفضل رضوب الصنع واإلفاضة ، وليس يلزم من ذلك جربٌ عليه ؛ 
كفعل النار يف إحراقها ، وفعل املاء يف تربيده ، وفعل الشمس يف إضاءهتا ، حيث ال 
ا مسخرات  يكون ملصدر هذه األفاعيل شعور وال مشية وال استقالل من فواعلها ؛ ألهنّ
بأمره سبحانه ، وكذلك حال سائر املختارين غري اهللا يف أفعاهلم ؛ فإنّ كال منهم يف 

أجل الدواعي واملرجحات ، مضطر يف اإلرادات املنبعثة عن إرادته مقهور جمبور من 
 .)٢( األغراض ، مستكمل هبا

ا الفالسفة ، فلم  وقال اخلواجة نصري الطويس يف رشح إشارات ابن سينا : وأمّ
يذهبوا إىل أنّ األزيل يستحيل أن يكون فعالً لفاعل خمتار ، بل ذهبوا إىل أنّ الفعل األزيل 

عن فاعل أزيل تام يف الفاعلية...، ومل يذهبوا أيضاً إىل أنّه ليس  يستحيل أن يصدر إالّ 
 . اهـ.)٣(بقادر خمتار 

فام ذكره مشهور الفالسفة اإلهليني ، ال يعدو القول الثالث كام بينا ، وهو أنّ اهللا 
تعاىل اختار أن خيلق العامل منذ القدم (=القدم الزماين) ألنّه دائم اجلود والعطيّة ، ال 

                                                           
 . األستانة الرضويّة ، مشهد. الطبعة الثانية. ٤٢املسلك يف أصول الدين(ت: رضا األستادي):   (١)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.٣١٠: ٨األسفار(ت: حممد خواجوي)   (٢)
 مطبعة القدس ، قم . الطبعة األوىل.  .٨٢: ٣ات اإلشارات والتنبيه  (٣)
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، خرياته السنيّة، فهو مبتهج بام خلق منذ القدم؛ ألنّه اختار وشاء أن خيلق سبحانه تنقطع

 .وإال لزم الرتجيح من غري مرجح 

وهذا كام قلنا ال يمتنع يف الربهان ، وال يعرض عليه املحال ، وال يوجب التكفري 
عل ما يشاء ، غاية ، بل فيه تعظيم ملشيئة اهللا تعاىل وقدرته املحضة عىل االختيار ، وأنّه يف

األمر شاء سبحانه أن خيلق العامل ؛ ألنّه دائم اجلود واإلحسان ، غري منقطع الفضل 
 والرمحة ، قادرٌ عىل كلّ يشء ، ال يعجزه يشء .

هذا تامٌ عقالً ، ولوال أنّ الرشع قال : (كان اهللا عز وجل وال يشء غري اهللا، 
بل سيأيت أنّ الراجح ، لقول به بارتياح معروف وال جمهول) وغريه من النصوص لتعنيّ ا

 وسيأيت يف الفصل األخري مزيد بيان .عند اهللا تعاىل أن ال يكون العامل قديامً زماناً ، 

ة أنّ كلّ الكالم هيهنا إنّام هو يف مرحلة الفعل ، وهو أنّ فعل اهللا  لكن ننبه بشدّ
 قديم أم ال؟!. ،إجياد العامل اخلارجييف تعاىل 

ا العا مل من جهة أنّ اهللا تعاىل عاملٌ  به قبل إجياده كام أنّه عاملٌ به بعد إجياده ، فهذا وأمّ
العلم عني الذات ، وعليه فابتهاج اهللا تعاىل بالعامل من جهة إحاطة علم اهللا تعاىل به قبل 

 إجياده فهو قديم ، فال تغفل عن هذا الفرق .

 

  



 ١١٧ ..............................................................ورشعاً  الفصل األول : ابتهاج اخلالق عرفاً 

 
م انحصار االبتهاج باالجياد!!  توهّ

اهللا تعاىل ال غاية له من إجياد العامل ، إالّ االبتهاج بذاته التي هي عني حاصله أنّ 
االبتهاج يف هذه الرتبة حمض ، فإذا كان حمضاً فكيف أنّ واجلامل واجلالل ، كام الكامل 

ل ابتهاجٌ آخر ، وهو ابتهاجه سبحانه بإجياد   ؟!.العاملنتعقّ

سة عني الكامل واجلامل والبهج ة واجلالل، فام الغاية ألن يبتهج أليست ذاته املقدّ
 سبحانه بمخلوقاته، وهي عني النقص والفقر واحلاجة؟!.

م مردّه إىل أنّ اهللا تعاىل مبتهجٌ قلنا :  إجياد العامل من حيث هو فعل ، بهذا توهّ
 ..مل يفوهوا هبذا إطالقاً اإلهليني وقاطبة احلكامء 

هم متوهم أنّ وجود العامل عن وال ينبغي أن يتو قال املال صدرا ريض اهللا عنه :
ألنّ الباري تعاىل خمتارٌ يف فعاله، بنحو من ..، الباري تعاىل يكون طبعاً بال اختيار منه

وأرفع ممّا يتصوره العوام، مثل املتكلم القادر عىل الكالم، إنْ شاء تكلم  أجلّ ، االختيار 
ن شاء أفاض جوده فهذا حكم إجياد العامل واخرتاعه من الباري، إوإنْ شاء سكت، 

 .)١(وفضله وإظهار حكمته، وإن شاء أمسك عن الفضل واجلود

 هو إجياد العامل ؟!، هل األثر الوحيد البتهاجه بذاته بناءً عىل هذا ، ف

االختياريّة قدرته ب ال ينحرصابتهاج اهللا تعاىل بذاته أثر احلقّ فإنّ قلنا بإمجاع : 
 فال ينبغي الشكّ عىل عدم الفعل ؛ االختياريّة  واإلجياد ، بل بقدرتهالفعل املحضة عىل 

االختياريّة مظهرٌ لتلكم القدرة املحضة جياد ، اإلفعل عدم واإلجياد أنّ كالً من فعل 
 اجلامل والكامل .البهجة واالبتهاج والتي هي عني البحتة ، 

 فقط ابتهاج اهللا تعاىل بذاته ؛ أنّه خلق العاملمعنى ليس والربهان عليه بدهيي ؛ إذ 
قبل أن خيلق العامل ، ، وال حمضاً أزليّاً ذاتاً ؛ فالزمه أنّ ابتهاج اهللا تعاىل بذاته مل يكن قديامً 

 .ال حكامء وال غريهم  ،من أهل القبلةيقل به أحد  مل، وهذا ممتنعٌ باطلٌ ، 

                                                           
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٥٦: ٨األسفار(ت: حممد خواجوي)   (١)
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الزبدة : اهللا تعاىل مبتهجٌ بقدرته املحضة عىل االجياد وعىل عدم اإلجياد سواء ، 

فإذا ابتهج اهللا ؛ عني الذات ، وهي عني اجلامل والكامل االختياريّة قدرة املحضة وال
التي هي عني ذاته ، وسلطنته البحتة تعاىل بام خلق ؛ فألنّ ما خلق مظهرٌ لقدرته املحضة 

 عدم اإلجياد .اختيار وإذا مل خيلق ؛ فهو عني ذاك االبتهاج بالقدرة املحضة عىل 

، املجامعة لالختيار  وسلطنته البحتة مبتهجٌ بقدرته املحضة وبعبارة موجزة : اهللا
 .عىل اإلجياد وعىل عدم اإلجياد  الرصف

ة والعظمة، وغاية األمر أنّ  عني الفضل اإلجياد عدم اإلجياد عني الكربياء والعزّ
 .الكامل واجلامل واجلاللاحلكمة وعني من جهته والرمحة ، وكالمها ود واجل

ر احليلّ ( قال العالمة احلسن هـ) يف كشف املراد : ٧٢٦بن يوسف ، ابن املطهّ
منه يف املؤثرية ، هو بأن يكون املؤثر املختار ، مأخوذاً  فرض استجامع املؤثر مجيع ما ال بدّ 

ح  مع قدرته ، التي يستوي طرفا الوجود والعدم بالنسبة إليها ، ومع داعيه الذي يرجّ
؛ نظراً إىل وجود الداعي والقدرة ، وال تنايف  أحد طرفيه ، وحينئذ جيب الفعل بعدمها

بني هذا الوجوب وبني اإلمكان ، نظراً إىل جمرد القدرة واالختيار ، وهذا كام إذا فرضنا 
 وقوع الفعل من املختار ؛ فإنّه يصري واجباً من جهة فرض الوقوع ، وال ينايف االختيار .

ثر املتكلمني يف قوهلم : القادر وهبذا التحقيق يندفع مجيع املحاذير الالزمة ألك
 اهـ. .)١(يرجح أحد مقدوريه عىل اآلخر ال ملرجح 

ح إلجياد اهللا تعاىل العامل يف هذا الوقت دون ذاك؟!!.  وقد تقول : فام هو املرجّ

قلنا : أجاب عامة العلامء ، عىل اختالف مسالكهم يف الربهان وطرائقهم يف 
ونَ ؛ لقول اهللا تعاىل : لح االستدالل فقالوا : اهللا أعلم باألص لَمُ عْ ا الَ تَ لَمُ مَ الَ إِينِّ أَعْ  قَ

َكِيمُ ولقول املالئكة :  لِيمُ احلْ عَ تَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْ لَّمْ ا عَ نَا إِالَّ مَ لْمَ لَ انَكَ الَ عِ بْحَ ، وقال  سُ
ونَ سبحانه:  تُمُ نْتُمْ تَكْ ا كُ مَ ونَ وَ بْدُ ا تُ لَمُ مَ  .أَعْ

                                                           
 . مؤسسة األعلمي ، بريوت.١٣كشف املراد (ت: السبحاين)   (١)
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، فإنّه أرجعها إىل العلم من أصحابنا من جعل اإلرادة صفة ذات  ونشري إىل أنّ 

أوجد ما علمه جزم أنّ اهللا  ،صفة فعلمنهم وهي صفة ذات ، ومن جعلها باألصلح 
 .، وإن اختلفوا يف غريها ، فاتفقوا آخر املطاف من هذه احليثيّة اً راجح

ل أنّ الرتجيح أكيد مع الت  مقام الفعل : مقات الذات و: يف مقامني يتعقّ

 .الذاتاملقام األول : الرتجيح يف مقات 

ملا ويعنون به باإلمجاع املركب : العلم باألصلح واألرجح واألكمل واألتم ؛ 
ٌ بام كان وما يكون وما سيكون   .علم رضورةً أنّ اهللا تعاىل عامل

 .املقام الثاين : الرتجيح يف مقام الفعل

، وواضح أنّ هذا عامل التحقق واخلارج ويعون به إجياد األصلح واألرجح يف 
 .مرتتّب عىل العلم باألرجح فيام هو معلوم بدهيةً 

إذا رأ ، ء فاعل خمتار هـ) : فالبار١٤١٣قال السيّد اخلوئي ريض اهللا عنه (
املصلحة يف إجياد يشء قبل ألف سنة يوجده يف ذلك الظرف ، وإذا رأ املصلحة يف 

ذي يستفاد من ؛ فال يلزم القدم ، وهذا هو ال ذلك الزمان إجياده بعد ألف سنة يوجده يف
األخبار ، ويراه اإلنسان وجداناً ، ولذا ذكر الشيخ يف الرسائل أنّ رضورة األديان قد 

 .)١(دلَّت عىل حدوث العامل

قلت : سنعرض آخر الكتاب للداعي واملرجح، ألن ال خيتار اهللا تعاىل خلق العامل 
 أجد أحداً من العلامء عرض له .منذ القدم ، فإينّ مل 
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 مراتب ابتهاج اخلالق واملخلوق أربع !!

يلزم التأكيد والبيان ، أنّ مراتب االبتهاج أربع ، وهي مراتب وجوديّة طوليّة 
 ابتداءً من ذات اخلالق وانتهاءً بفعل املخلوق ،كاآليت ..

 . املرتبة األوىل : ابتهاج اخلالق بذاته

أزالً وأبداً ذاته ، أي : العلم بجامل وكامل وجالل ذاته اهللا بوهو : ابتهاج 
بتهاج فاهللا تعاىل عني اال ي،ملصداقا ياخلارجالوجود بحسب ف ، عني ذاته؛ورسمداً 

ج به ج واملبتهِ   .فيام سيتّضح الحقاً واملبتهَ

 .املرتبة الثانية : ابتهاج اخلالق بأفعاله

صدور اخلري عنها ؛ فاالبتهاج الذات بعد جامل ولك أن تقول هو : االبتهاج ب
ه إىل االبتهاج بنفس الذات  التي هي عني اجلامل والكامل باخلري الصادر عن الذات ، مردّ

؛ بداهة أنّ علّة اإلجياد أرشف رتبةً من املعلول وأكثر مجاالً ؛ فالقمر أمجل وأكمل 
د ضوئه ، والشمس أشدّ ضياءً من شعاعها ؛ فاالبتهاج بضوء القمر  وأرشف من جمرّ

ة  وشعاع الشمس ، يعني االبتهاج هبام باألوىل ؛ ألولويّة العلّة عىل املعلول يف شدّ
ل يف التحقق وامل  ، وهذا بدهيي .صداق الوجود ، ولتبعيّة الثاين لألوّ

وجيمع بينهام يف األمثلة احليّة الكثرية ، شجاعة موىل املوحدين عيل بن أيب طالب 
ألحزاب وغريها؛ فحتى اإلنسان غري املسلم ، بل حتى عليه السالم يف أحد وخيرب وا

اجلبان يبتهج بذات الشجاعة املغروزة يف ذات عيلّ أوالً وبالذات ، وبام صدر عنها من 
 أفعال الشجاعة يف اخلارج ثانياً وبالتبع .

 املرتبة الثالثة : ابتهاج املخلوق بذاته .

ال تعر عن أيّ خرييّة يلزم أن يكون معلوم رضورة أنّ أيّ ذات خملوقة ، 
ا موجودة ليست معدومة ؛ رضورة أنّ الوجود خري  وهبجة ومجال وكامل ؛ فيكفي أهنّ

 ونور وكامل ، والعدم رش وظلمة ونقص..
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ات كلّ اخلالئق املوجودة ، اإلنسان وغريه ، اخلبيث وهذا اخلري متحقق يف ذ

اً كان املوجود أم خبيثاً ؛ والطيّب ؛ لذلك يناضل كلّ خملوق من أجل بقاء ذاته ، طيّب
 رشّ ونقص وعدم . ءفناالبقاء خري ومجال وكامل ، والرضورة أنّ 

ا املخلوق الطيّب فواضح ؛ رضورة أنّ ذات   اعنهاخلري ر وصدتقتيض الطيبني أمّ
 ..يف اجلملة 

ا اخلبيث فمبتهجٌ بوجود ذاته ال حمالة  ، ؛ رضورة أنّ الوجود خري والعدم رشّ وأمّ
ة تهاج متلطّخ بظلمة األعدام ، وابلكنّه  ت قلت الزوال ، وخبث الفناء ، وإن شئخسّ

اً .  ابتهاج عابر ليس أبديّ

لنقصان عقله يبتهج بوجود ذاته عىل حساب غريه ؛ فيتعاطى رضوب فاخلبيث 
فقط دون غريه من املخلوقات ، وهو ال امللتذ الظلم وأنواع الفساد ليكون هو املبتهج 

ة  ي، وإنّام ه اً باقي دائامً رضورة أنّه ليس طاه ليس ابتهاجاً عىل احلقيقة ، يعلم أنّ ما يتعا لذّ
 عابرة طارئة زائلة ، ال بقاء هلا يف سنن الوجود احلقّ ..

 : دون أدنى كالم عىل قسمني واالبتهاج اللذة ف

 .األوىل : اللذة األبديّة

أْسٍ  ؛ كام قال اهللا تعاىل : التي ال يعرض علها العدم والفناء  مْ بِكَ يْهِ لَ يُطَافُ عَ
عِنيٍ ( نْ مَ بِنيَ ٤٥مِ ارِ ةٍ لِلشَّ ذَّ اءَ لَ يْضَ  . ) بَ

 .الثانية : اللذة العابرة 

ونَ ؛ كقوله تعاىل : التي ال بقاء هلا  ةوهي الفاني مُ رِ مُ املُْجْ سِ قْ ةُ يُ اعَ ومُ السَّ قُ مَ تَ وْ يَ وَ
ةٍ  اعَ َ سَ ريْ ا لَبِثُوا غَ  هو مذهب مجاعة من املفرسين شيعة وسنّة . أي يف الدنيا ، كام  مَ

ل لدائم والوجود الفاين ، والطيّب يوالفرق بينهام كالفرق بني الوجود ا ، ريد األوّ
بعدم اخلري وهو إال يتحقق ال و، واخلبيث يريد الثاين وال يتحقق إالّ باخلري وأفعال اخلري 

 ، وال يسعنا البسط .الرش 
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 خلوق بأفعاله .املرتبة الرابعة : ابتهاج امل

فحتّى الطاغية يبتهج بأعامل اخلري الصادرة عنه ، وهو دليل وجداين عىل قدرة 
 الطغاة عىل فعل اخلري ؛ غاية األمر ، أضعفوها بام طغوا بل أماتوها كام ذكر القرآن ..

ىلَ اآلْ وقد تقول قوله تعاىل :  يَا عَ نْ َيَاةَ الدُّ بُّوا احلْ تَحَ ُمُ اسْ لِكَ بِأَهنَّ أَنَّ اهللاََّ الَ ذَ ةِ وَ رَ خِ
ينَ ( افِرِ كَ مَ الْ وْ قَ ي الْ ْدِ ينَ ١٠٧هيَ ذِ ئِكَ الَّ بَعَ اهللا) أُولَ مْ  طَ هِ ارِ أَبْصَ مْ وَ عِهِ مْ سَ ِمْ وَ لُوهبِ ىلَ قُ عَ
افِلُونَ ( غَ مُ الْ ئِكَ هُ أُولَ ونَ ١٠٨وَ ُ

َارسِ مُ اخلْ ةِ هُ رَ خِ ُمْ يفِ اآلْ مَ أَهنَّ رَ  .)١() الَ جَ

نُونَ  وقوله تعاىل :  مِ ؤْ مْ الَ يُ هُ رْ نْذِ ْ تُ ُمْ أَمْ ملَ هتَ رْ أَنْذَ مْ أَ يْهِ لَ اءٌ عَ وَ وا سَ رُ فَ ينَ كَ ذِ إِنَّ الَّ
تَمَ اهللا) ٦( ظِيمٌ  خَ ابٌ عَ ذَ ُمْ عَ هلَ ةٌ وَ اوَ شَ مْ غِ هِ ارِ ىلَ أَبْصَ عَ مْ وَ هِ عِ مْ ىلَ سَ عَ ِمْ وَ لُوهبِ ىلَ قُ  .)٢(عَ

م جمربون ؛ رضورة أنّ اهللا تعا  ىل طبع عىل قلوهبم وختم عليها؟!.ظاهرٌ أهنّ

قلنا : ال ريب أنّ اهللا هو من طبع عىل قلوهبم وختم عليها سبحانه ، غاية األمر 
م استحبوا الكفر عىل اإليامن  والنريان ، ، واختاروا متابعة الشيطان أنّ اهللا فعل ذلك ألهنّ

 ..وال اجبار الرمحن ، فال جرب مع استطاعتهم عىل اختيار اجلنان و

ُمُ قال سبحانه وتعاىل :  لِكَ بِأَهنَّ يَاذَ نْ يَاةَ الدُّ بُّوا احلَْ تَحَ أَنَّ اهللاََّ الَ  اسْ ةِ وَ رَ خِ ىلَ اآلْ عَ
ينَ ( افِرِ كَ مَ الْ وْ قَ ي الْ ْدِ بَعَ اهللاُأُ ) ١٠٧هيَ ينَ طَ ِمْ  ولَئِكَ الَّذِ لُوهبِ ىلَ قُ مْ  عَ هِ ارِ أَبْصَ مْ وَ هِ عِ مْ سَ وَ

افِلُ  غَ مُ الْ ئِكَ هُ أُولَ  ..)٣(ونَ وَ

ينِ (وأوضح من ذلك قوله تعاىل :  مِ الدِّ بُونَ بِيَوْ ذِّ كَ ينَ يُ ذِ بُ بِهِ ١١الَّ ذِّ ا يُكَ مَ ) وَ
تَدٍ أَثِيمٍ ( عْ لُّ مُ لِنيَ (١٢إِالَّ كُ َوَّ ريُ األْ

اطِ الَ أَسَ نَا قَ اتُ يْهِ آيَ لَ تْىلَ عَ ا تُ الَّ ١٣) إِذَ ىلَ ) كَ انَ عَ بَلْ رَ
انُو ا كَ ِمْ مَ لُوهبِ بُونَ قُ سِ  .)٤(ا يَكْ

                                                           
 .١٠٨نحل : ال  (١)
 .٧البقرة :   (٢)
 .١٠٨النحل :   (٣)
 .١٤املطففني :   (٤)
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 وباجلملة : 

الطبع يف هذه اآليات مآالً بام كسبت أيدهيم ، ال ينايف االختيار واالستطاعة 
ئِنيَ   ، قال تعاىل :ابتداءً  اسِ ةً خَ دَ ونُوا قِرَ ُمْ كُ نَا هلَ لْ نْهُ قُ ُوا عَ ا هنُ نْ مَ ا عَ تَوْ لَامَّ عَ وقال  فَ

لَ مِ سبحانه :  عَ جَ يْهِ وَ لَ بَ عَ ضِ غَ يرَ وَ َنَازِ اخلْ ةَ وَ دَ رَ قِ مُ الْ فاهللا تعاىل خلقهم برشاً  نْهُ
لريتقوا إىل الغاية القصو وامللكوت األعىل ، لكنّهم اختاروا أن يتطبعوا بطبائع القردة 

اً .واخلنازير   عتواً وتعديّ

وإن شئت احلقّ ، فهؤالء هم من مسخوا أنفسهم إىل قدرة وخنازير بام كسبوا 
نّام نسب فعل املسخ إىل اهللا تعاىل ؛ ألنّه سبحانه علّة بالذات ، أي : ال عىل احلقيقة ، وإ

ا هم فعلّة إعداديّة بالعرض يقع يشء إالّ بإذنه وتقديره وقضائه   .، وأمّ

نظري من يقتل نفسه ، فهو قاتل لنفسه عىل احلقيقة ، ولكن ال يقع هذه إالّ بإذنه ؛ 
  ال يتحقق القتل .سبحانه فإذا مل يأذن 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 ين الفصل الثا

 واصطالحاً  بتهاج لغةً اال
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 يف اللغةاالبتهاج 

 . الرسوريف اللغة هو : االبتهاج أصل 

ِجَ ٣٩٣قال اجلوهري ، أبو نرص الفاريب ( : احلُسن ، وهبَ ةُ جَ هـ) يف الصحاح : البَهْ
ني هذا األمرُ بالفتح، وأَ  -بالكرس–به  َجَ . وهبَ َّ ح به ورسُ ...، أي : فرِ كَ َّ ني، إذا رسَ َجَ هبْ

ور: واالبتهاج  .)١( الرسُّ

حُ به ٣٩٥وقال أبو هالل العسكري ( رَ فْ نٌ يَ سْ ةَ حُ جَ بَهْ هـ) يف الفروق : إنّ الْ
ور الْقلب ، و ة : الرسُ جَ ، ورجلٌ هبِجٌ وهبيجٌ : مرسور ، وابتهج إذ رس ، ثمَّ أصل الْبَهْ

ي يبهج الْقلب هبجة ، نُ سْ ي احلُ مّ سُ  نْد  الَّذِ ببه،  والبهجة عِ ء باسم سَ ْ قد يُسمى اليشَّ وَ
ارَ إِىلَ  أَشَ ال رجل هبج أَو مبتهج يرسه ، فَ قَ يُ الَ : وَ ء ونضارته ؛ قَ ْ َلِيل : حسن لون اليشَّ اخلْ

نَاهُ  لْ ا قُ  .)٢(مَ

: البهجة هي تارة الرسور ، وقوهلم  :قلت : اتضح أنّ أصل البهجة واالبتهاج هو
ن  ن سببُ حصول الرسور تكويناً   : البهجة هي الرسور؛، وتارة أخراحلُسْ فألنّ احلُسْ

، ال كام قال العسكري أعاله يف الفروق  ،، فهو من باب إطالق السبب وإرادة املسبب
 .أعلم يف ذلك خالفاً 

هـ) يف املجمع قال : والبهجة : احلسن الذي له ٥٤٨وهو ما ارتضاه الطربيس (
واألشجار النرضة ، والرياض اخلرضة . وقال األخفش : روعة عند الرؤية ؛ كالزهرة ، 

 َّ  .)٣(به ، فهو بمعنى املبهوج به  البهيج الذي من رآه هبج به أي : رسُ

ةٍ الشيخ الطويس : قول يشهد له ،  ْجَ دائِقَ ذاتَ هبَ البهجة : منظر حسن ،  حَ
 ّ جَ به إذا رسُ  .)٤(ابتُهِ

                                                           
 . دار العلم للماليني ، بريوت .٣٠٠: ١الصحاح (ت: أمحد عطار)   (١)
 . دار العلم والثقافة ، مرص . ٢٦٢الفروق اللغويّة (ت: حممد سليم ) :   (٢)
 مؤسسة األعميل ، بريوت . . ٢٣٦: ٩جممع البيان   (٣)
 . مكتب اإلعالم اإلسالمي . ١٠٨:  ٨التبيان(ت: أمحد قصري العاميل)   (٤)
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 .)١(ألنّ الناظر يبتهج به : والبهجة: احلسن؛ هـ) ٥٣٨(قال الزخمرشي 

يجٍ هـ) : ٥١٠البغوي (وقال  وجٍ هبَ لِّ زَ نْ كُ بَتَتْ مِ نْ أَ نٍ ،  )٢(وَ سَ نْفٍ حَ أي: صِ
جُ  بْهَ :  يُ آهُ أَيْ نْ رَ ُّ بهِ مَ  .)٣( يُرسَ

ِيجٍ هـ) : ٢٧٦وقال ابن قتيبة ( جٍ هبَ وْ لِّ زَ نْ كُ بَتَتْ مِ نْ أَ أي من كلّ جنس  وَ
 َ ، أي يَرشْ جُ بْهِ  .)٤(ح حسن يُ

ة: حسن اللون وظهور الرسور، ٥٠٢وقال الراغب ( جَ هـ) يف املفردات : البَهْ
ةٍ وفيه قال عزّ وجل:  ْجَ دائِقَ ذاتَ هبَ  . )٥(حَ

لكن مع االلتفات إىل أنّ االبتهاج هو خصوص اإلمتالء بالرسور ، ال مطلق 
 هـ) : ٥٠٢اغب (الرسور كيفام كان..؛ يشري إليه التقييد باملفعول املطلق يف قول الر

جَ وقد  تَهَ  .)٦(عىل وجهه  بان أثره،  رسّ به رسوراً  بكذا، أي: ابْ

ل   .االمتالء بالرسور هو :  -لغةً - االبتهاجأصل أنّ : ممّا سبق حتصّ

َّ رسوراً ، كام قال الراغب : فمعنى ابتهج : امتأل رسوراً    . رسُ

ا و ن أمّ  سببٌ ف ،البحث اآليت عىل ما سيتّضح منلك أن تقول اجلامل ، واحلُسْ
وهو ما جزم به أئمة اللغة والتفسري ، كقول ،  تكويني حلصول االبتهاج والرسور

 . الزخمرشي : البهجة: احلسن؛ ألنّ الناظر يبتهج به

 قلت : وهو رصيحٌ يف السببيّة ؛ أي سببيّة احلسن لالبتهاج .

                                                           
 دار الكتاب العريب ، بريوت . . ٣٧٦: ٣تفسري الكشاف   (١)
 . ٥سورة احلج :   (٢)
 .  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت .٣٢٥: ٣تفسري البغوي (ت: عبد الرزاق مهدي)   (٣)
 دار الكتب العلميّة . .٢٩٠غريب القرآن (ت: أمحد صقر) :   (٤)
 . دار القلم ، دمشق . ١٤٨املفردات يف غريب القرآن :   (٥)
 . دار القلم ، دمشق . ١٤٨املفردات يف غريب القرآن :   (٦)
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سن، يبتهج به هـ) يف تفسريه الوسيط  : البهجة احل٤٦٨قال اإلمام الواحدي (

 .)١(من رآه 

فهل اهللا تعاىل يبتهج بمعنى أنّه : تسائل وقبل أن نرشع يف املبحث اآليت ، ن
؟!! ُّ  .سبحانه يُرسَ

؟!!!.  ّ  وبعبارة أدق : هل يصحّ رشعاً وصف اهللا تعاىل بالرسور وأنّه يُرسَ

، ة أو صف اسامً تعاىل يف الرشع بالرسور واملرسور سبحانه ومل يوصف اهللا قلنا: 
 ..يف هذا ، هاك النصّ الصحيح تعاىل يُرسَ  اهللا بصيغة الفعل ، أي : أنّ ورد ثابتاً لكن 

  

                                                           
 . ٣٨٢: ٣التفسري الوسيط   (١)
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. ّ  النّص عىل أنّ اهللا تعاىل يُرسَ

عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد هـ) ٣٢٩( ريض اهللا عنهأخرج الكليني 
وب ، عن أيب وحممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد بن عيسى مجيعاً ، عن احلسن بن حمب

محزة الثاميل قال: سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 
َّ اهللاَ تعاىل: « ين فقد رسَ ين ، ومن رسّ َّ مؤمناً فقد رسّ نْ رسَ  .)١(» مَ

 .دون كالم صحيح حسن قلت : إسناده 

عن ، بن زياد عن سهل ، عدة من أصحابنا رواه الكليني عن  معترب، له شاهد 
عن أيب عبد ، عن ابن سنان ، عن الوليد بن العالء ، عن عيل بن حييى ، حممد بن أورمة 

من أدخل الرسور عىل مؤمن فقد أدخله عىل رسول اهللا صىل اهللا : «اهللا عليه السالم قال 
، ومن أدخله عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله فقد وصل ذلك إىل اهللا ، عليه وآله 

 .)٢(» ك من أدخل عليه كرباً وكذل

قال : أخربنا أبو هـ) ٤٥٨(واللفظ للبيهقي قريب منه ، وأخرج أهل السنّة 
منصور أمحد بن عيل بن حممد الدامغاين نزيل بيهق، أنا أبو أمحد عبد اهللا بن عدي 
احلافظ، نا أمحد بن عيل بن احلسن بن شعيب املدائني، بمرص، نا أمحد بن عيل بن 

حييى بن زهدم يعني ابن احلارث، حدثني أيب، عن أنس بن مالك، قال: قال األفطح، نا 
من قىض ألحد من أمتي حاجة يريد أن يرسه هبا فقد «رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: 

 ».أدخله اهللا اجلنة اهللاَ  ، ومن رسّ اهللاَ رسين، ومن رسين فقد رسَّ 

ور اهللا تعاىل حسن قبوله : قال اإلمام أمحد بن حنبل : رسهـ) ٤٥٨(قال البيهقي 
 . )٣(اهاوارتضاؤه إيّ لطاعة عبده ، 

 .اإلمام أمحد بن حنبل مل ينكره ، لكن  قلت : يف إسناده كالم

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . ١٨٨: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . ١٩٢: ٢ري) الكايف (ت: عيل غفا  (٢)
 مكتبة الرشد ، الرياض. .٧٢٤٧. رقم : ١١١:  ١٠شعب اإليامن(ت: خمتار الندوي)   (٣)
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 : البٌ ثالثة احلاصل : لدينا هيهنا مط

ل : بفعل اهللا يرسّ الرسور وإضافته إىل اهللا تعاىل، فنقول : فعل جواز إطالق  األوّ
 .الرشعي كام رأيت ص لنّ وروده يف ا؛ لالصاحلني 

هل جيوز عد : (املرسور) و: (الرسور) ، (املبتهج) ، (البهجة) ونحو  الثاين :
 ذلك من أسامء اهللا احلسنى ، وصفاته العليى؟!.

الفريقني ، بل تكاد علامء قلنا : ال جيوز رشعاً عىل املشهور شهرة عظيمة بني 
قاً ، وال عربة بمن شذّ ، وسيأ  .الحق يت البيان يف فصل تكون إمجاعاً حمقّ

 المتناع  النبي : (فقد رسّ اهللا) قول رسور اهللا تعاىل يفتأويل  وجوب :لث الثا
؛ كونه من خمتصات املخلوق الفقري  يف ذات الباريالرسور والفرح واحلزن ونحو ذلك 
هة عن ذلك قطعاً وانفعال ؛ إذ الرسور حدوث وجتدد وتغريّ  ؛ والذات األقدس منزّ

إمجاعاً وقوالً واحداً ؛ فتعنيّ التأويل ، وهو ما تعاطاه اإلمام أمحد بن ، ويقيناً وجزماً 
 .ارتضاؤه أعامل عباده احلسنة ، وقبوهلا إياها يف مرتبة الفعل ، حنبل فذكر أنّ رسور اهللا 

وسيأيت أنّ تأويل أمحد بن حنبل الرسور بالرضا ، وهو تأويل األكثر من أهل 
الذات  ، تتنزه عنهوانفعال وجتدد تغريّ نفسه شكال ؛ إذ الرضا ال يرفع اإل، القبلة 

ة ، األ  .وسيأيت الكالم حديّ
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 والكاملالبهجة : احلسن واجلامل 

نَ وكلّ أمرٍ حسن ، سببٌ حلصول االبتهاج والرسور تكويناً جليّاً اتّضح  أنّ احلُسْ
البتهاج ، وهذا فطري اشتد ا، تب الوجود ايف مر، عىل التطارد ؛ فكلّام اشتدّ احلسن 

 ، لكن ملاذا ؟!!.وجداين 

ن من مجال وكامل ، وهذا أيضاً فطري وجداين  ، بل بدهيي اجلواب : ملا يف احلُسْ
ن: اجلاملهـ) : ٣٩٣لذلك قال اإلمام اجلوهري (؛ ما شئت فعربّ  سْ ، وكذا قال )١( احلُ

.ال، وغريمها يف غريمها ، ) ٢(هـ) يف املخصص٤٥٨اإلمام ابن سيدة (   أعلم يف ذلك خالفاً

رجل هـ): ٣٢١وقال اإلمام ابن دريد األزدي ( َال ذُوأَي :  هبجة ذُووَ  .)٣(مجَ

: وقال اإلمام األزهري :  اىلَ عَ الَ اهللا تَ ا قَ مْ فِيهَ لَكُ َالٌ وَ نيَ  مجَ حِ حيُونَ وَ رِ نيَ تُ حِ
ونَ  حُ َ اءٌ وأَي :  )٤( تَرسْ نهبَ سْ  .)٥(  حُ

ام هو معلوم بدهيةً ورضورةً ؛ فصحّ أن يرادف فيقصاً كاملٌ ليس ن،  إذ اجلاملُ 
عىل صحة إطالق لفظ وغريهم بينهام من هذه اجلهة ؛ لذلك أمجع احلكامء واملتكلمني 

صفات  الوا؛ لذلك قاجلامل عىل كلّ أوصاف الكامل مطلقاً ؛ الذاتيّة وحتى الفعليّة 
مجال ما يف رتبة ذاته ، و الكاملاجلامل هي عينها صفات الكامل ؛ ألنّ اهللا عني اجلامل و

 .امل ذاته وفيئه وشعاعه جلظلّ إالّ فعله 

وغريها من نعوت ، اإلرادة و احتاد حقيقة العلم والقدرةقال صدر املتأهلني: 
 .)٦(ال يف اخلارج وال يف الذهن  ،بال اختالف حيثية ،وعقالً  عيناً ،  وصفات اجلاملالكامل 

                                                           
 . دار العلم للماليني، بريوت.٢٧٢:  ١مجهرة اللغة (ت: رمزي بعلبكي)   (١)
 وت.. دار إحياء الرتاث العريب ، بري٢٣٣:  ١املخصص (ت: خليل جفال)   (٢)
 . دار العلم للماليني، بريوت.٢٧٢:  ١مجهرة اللغة (ت: رمزي بعلبكي)   (٣)
 . ٦رسة النحل :   (٤)
 . دار العلم للماليني ، بريوت .١٦٦١: ٤الصحاح (ت: أمحد عبد الغفور)   (٥)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.  ٢٣٢: ٧األسفار   (٦)
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يف رتبة الذات األحديّة، م : صفات اجلامل فهم يقولون دون أدنى خالف بينه

هي عينها صفات الكامل ؛ رضورة أنّ ما يقابل الكامل هو النقص ، وكلّ ما ال نقص فيه 
أنّ كثرة املفاهيم يف الفصل األخري  وسيأيت هو مجيل ، ذاتاً أو فعالً ، فاحفظ وال تغفل

ة   .حتى النخاع ، ففيه نزاع اإلرادة  املقصود من ، كام سيأيت اعتباريّ

نُ الكثري، وذلك رضبان:هـ) : ٥٠٢قال الراغب ( : احلُسْ لُ  اجلَامَ

 مجال خيصّ اإلنسان يف نفسه أو بدنه أو فعله. أحدمها:

ما يوصل منه إىل غريه. وعىل هذا الوجه ما روي عنه صىلّ اهللا عليه  والثاين:
بّ من تنبيها أنّه منه تفيض اخلري» إنّ اهللا مجيل حيبّ اجلامل«وسلم:  ات الكثرية، فيُحِ

 اهـ. .)١(خيتص بذلك

 .الكاملوامل احلسن واجلباالمتالء رسوراً هو :  فاالبتهاجوإذن 

تعاىل دون تأويل ؛ الستحالة سبحانه وال يمكن انطباقه عىل اهللا عنى لكن هذا امل
د يف ؛ واالنفعال : حدوث وتغريّ وجتدّ انفعاالً  ام؛ كوهنسبحانه عليه واالمتالء الرسور 
ه عنسبحانه و، واهللا الذات  ل العلامء ؛ لذلك فيام هو معلوم رضورة  ذلك تعاىل منزّ تأوّ

ل بعضهم ف، املحال دفعاً إلشكال عىل أقوال ، معنى االبتهاج  : اهللا بذاته ابتهاج أوّ
جامل ، أي راضٍ بالرضا ب، وبعضهم ا عني اجلامل املحض ألهنّ ؛ أي : يريد ذاته اإلرادة ب

، أي : ملتذٌ اللذة ب، وبعضهم املحض ذاته مجال أي حيب احلب ب، وبعضهم حض املذاته 
 .... ، وبعضهم بالعشق  )٢(املحضبجامل ذاته 

أو ، رسور، بال؛ رضورة أنّ تأويل االبتهاج واضحٌ  ويف مجيع هذه التأويالت نظرٌ 
نفعال والتغريّ ال يرفع إشكال االأو العشق ...، ، احلب، أو الرضا، أو اللذة، أو اإلرادة

والرسور والسخط واألسف ونحو احلب واللذة واإلرادة و؛ إذ الرضا يف الذات اإلهليّة 
هة االنفعال ، وهو ممتنع يف مرتبة الذات الكيف وترزح حتت وطأة  أعراضٌ ، ذلك  املنزّ

                                                           
 .دار القلم ، دمشق . ٢٠٢:  املفردات (ت: صفوان الداوودي)  (١)
 .املحض : املطلق الذي ال حدّ له ، وال نقص فيه ، وال عدم يعرتيه   (٢)
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؛ إذ اهللا تعاىل وجود حمض حال امل؛ للزوم اجتامع النقيضني ا جوهراً أو عرضاً هنعن كو

 ..ليس بسيطاً ، مقيّد به ، بالعدم ط ، واجلوهر ناهيك عن العرض، وجود حمدود بسي

اهللا سبحانه وتعاىل حيب ويبغض ، يريد وال يريد ، يرىض ويسخط ، يرسّ :  فقولنا
يف ذات الباري سبحانه ؛  متنعامل من العرضوال يرسّ ، يبتهج وال يبتهج...،  كلّ ذلك 

؛ كوهنا حمضة بسيطة منزهة عن النقص والفقر ذلك  رضورة أنّ ذات الباري منزهة عن
 .واحلد والرتكيب 

ه عن يف مرتبة ذاته ، بذاته ابتهاج اهللا سبحانه أويل فال بدّ من ت الكيف ، بيشءٍ منزّ
المتناع االنفعال يف مرتبة الذات األحديّة ، ، االنفعال ، ال يعرض عليه اإلشكال و

 وسيأيت الكالم .
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 » مجيلٌ حيبّ اجلاملاهللاَ«النّص أنّ : 

هـ) قال : حدثنا حممد بن املثنى، وحممد بن بشار، وإبراهيم ٢٦١أخرج مسلم (
بن دينار، مجيعاً عن حييى بن محاد، قال ابن املثنى: حدثني حييى بن محاد، أخربنا شعبة، 
عن أبان بن تغلب، عن فضيل الفقيمي، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد اهللا 

 . )١(» إنّ اهللاَ مجيلٌ حيبُّ اجلاملَ «ود، عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: بن مسع

قلت : إسناده صحيح عىل رشط مسلم ، أبان والفضيل ثقتان احتج هبام مسلم ، 
 ومل خيرج هلام البخاري. 

بأكثر من طريق ، منها عىل سبيل  ،وغريهريض اهللا عنه  هـ)٣٢٩(ورواه الكليني
بن حييى ، عن أمحد بن حممد ، عن القاسم بن حييى ، عن جده احلسن حممد املثال : عن 

بن راشد ، عن أيب بصري ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : قال أمري املؤمنني عليه 
 .)٢(»إنّ اهللاَ مجيلٌ حيبُّ اجلامل«السالم : 

اً ، تلقاه أهل القبلة بالقبول دون أدقلت :  نى احلديث لكثرة طرقه مستفيض جدّ
 كالم ؛ فهو ممّا يقطع بصدوره عن الرشع .

اللهمّ إينّ أسألك بجاللك ومجالك «هـ): ١٠٨١قال املازندراين رمحه اهللا (
،  وكامل أوصافه حسن أفعالهن ، واملراد به سْ : احلُ  اجلاملاجلالل : العظمة ، و» وكرمك

بأنّه حسن األفعال » املإنّ اهللا مجيل حيبّ اجل«وقد فرسّ يف النهاية اجلميل فيام روي من : 
 .)٣(كامل األوصاف 

ل«هـ) يف النهاية : ٦٠٦قال ابن األثري ( امَ ِبُّ اجلَ ِيلٌ حيُ اىلَ مجَ نُ » إِنَّ اهللاََّ تَعَ سَ أَيْ حَ
صاف  ل األوْ امِ  . )٤(األفْعال كَ

                                                           
 . ١٤٧، رقم: ٩٣:  ١صحيح مسلم (ت: عبد الباقي)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . ٤٣٨: ٦الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
 العريب ، بريوت . . إحياء الرتاث ٤٥٥:  ١٠رشح أصول الكايف   (٣)
 .املكتبة العلمية ، بريوت . ٢٩٩:  ١النهاية البن األثري (ت: الزاوي والطناحي)   (٤)
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هـ) : قيل : إنّ معناه أن كلَّ أمره سبحانه وتعاىل حسن مجيل ٦٧٦وقال النووي (

 . )١(ء احلسنى وصفات اجلامل والكامل ، وله األسام

) له اجلامل املطلق ، ومن أحق إنّ اهللا تعاىل مجيلوقال املناوي يف الفيض : (
باجلامل من كل مجال يف الوجود من آثار صنعته ، فله مجال الذات ، ومجال الصفات ، 

إليه  ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى ،ومجال األفعال ، ولوال حجاب النور عىل وجهه
 . )٢(من خلقه 

كامل األوصاف ، ال عندهم : ) اجلميل: (معنى فوعىل هذا أهل القبلة ، قلت : 
 .، وجالالً بحتاً نقص فيه ، وال عدمٌ يعرتيه ؛ رضورة كونه وجوداً حمضاً 

؛ فاهللا تعاىل عني ويرسّ به  يبتهجأي » حيبّ اجلامل: « صىل اهللا عليه وآلهقوله و
ن واجلامل الكامل ، ذو البهجة ، ويتعنيّ تأويل احلب بام يتالئم مع قدس الذات  واحلُسْ

ممتنعان يف الذات األحديّة عقالً  ،وانفعال فٌ كيْ وكذا الرسور واالبتهاج اإلهليّة ؛ فاحلب 
 .  البيان والتبيان والربهان ونقالً ، وسيأيت 

  

                                                           
 . إحياء الرتاث العريب ، بريوت . ٩٠: ٢رشح النووي لصحيح مسلم   (١)
 . املكتبة التجارية الكرب ، مرص . ٢٢٤:  ٢فيض القدير   (٢)
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 اهللا تعاىل ذو البهجة واجلامل

حممد بن جعفر ، عن حممد بن احلسني ، عن هـ) : حدثني ٣٦٧قال ابن قولويه (
حممد بن إسامعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أيب سعيد املدائني ، قال : دخلت عىل أيب 

 عبد اهللا عليه السالم ... .

علت فداك ، علمني تسبيح عيل وفاطمة عليها السالم !!.  قلت : جُ

ان ذي اجلالل الباذخ وتسبيح فاطمة عليها السالم : سبح«... قال عليه السالم : 
سبحان العظيم ، سبحان ذي العز الشامخ املنيف ، سبحان ذي املُلْك الفاخر القديم ، 

 . )١(...» ، سبحان من ترد بالنّور والوقار  ذي البهجة واجلامل

قلت : إسناده صحيح عىل األظهر، رجاله ثقات ولو بالتوثيق العام . وقد رسده 
 .)٢( الصدوق يف الفقيه جازماً به

) (سبحان ذي البهجة: ريض اهللا تعاىل عنه يف كتاب الروضة قال املجليس األول 
ن الذايت) (واجلاملاحلسن  سْ ؛ فإنّ ذاته أحسن الذوات ، وصفاته أحسن الصفات ،  باحلُ

 .)٣(وأفعاله أحسن األفعال

عليه ويف احلديث ظهورٌ أنّ اهللا تعاىل عني البهجة واجلامل يف رتبة ذاته ، ويرتتّب 
ابتهاجه املحض تعاىل بحسن صفاته ومجال أفعاله وكامل ذاته ؛ الستحالة التخلّف ؛ 
فاهللا تعاىل عني احلسن والكامل ، واجلالل واجلامل أزالً وأبداً ، وذاته عني ابتهاجه 
ج واالبتهاج  املحض بذاته أزالً وأبداً ورسمداً ، وسيأيت الكالم يف احتاد البهجة واملبتهِ

يف اخلارج واملصداق ، وإالّ لزم الرتكيب واجتامع النقيضني ؛ بداهة أنّ الذات  واملبتَهج
ة بسيطة حمضة، فتعنيّ االحتاد ..  األحديّ

                                                           
 . مؤسسة النرس اإلسالمي ، قم. ٣٨٥ي) : كامل الزيارات (ت: جواد القيوم  (١)
 . جامعة املدرسني ، قم .٥٩١: ٢الفقيه (ت: عيل أكرب غفاري)   (٢)
 . بنياد فرهنك إسالمي ، إيران .٤١٨:  ٥روضة املتقني (ت: حسني الكرماين)   (٣)
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  األزيل واحلادثجامل لاملعنوي ل شرتاكاال

يلزم التنبيه أنّ قولنا : املالئكة ، اجلنة ، أهل اجلنّة ، مجال ال يعرتيه قبح ، وكامل ال 
البقاء األبدي ال مبدء احلدوث ؛ رضورة أنّ اجلميع حادث خملوق ، يشوبه نقص ، يف 

 ، كام وصفها خالقها سبحانه،وإن كانت، ، فاجلنّة باعتبار البقاء وال قديامً ذاتاً ليس أزليّاً 
، لكنّها باعتبار مبدأ احلدوث عني الفقر واحلاجة قياساً بدار الدنيا كامالً ال يشوبه عدم 

بقائها األبدي وكذا يف ، أبديّة وجودها إىل علّة أزليّة مبدأ ياجها يف واملعلوليّة ؛ الحت
 إذ اجلامل والكامل يف مرتبتني : ؛ أيضاً 

 األوىل : اجلامل والكامل باالستقالل.

له له وال آخر ،  ألنّه حمض ، ال حدّ له، غري مسبوق بالغري ، ال علّة لوجوده ، ال أوّ
 ود األزيل األبدي املحض سبحانه وتعاىل.الوجنحرص بوهذا مما شئت فعربّ ، 

 الثاين : اجلامل والكامل بالتبع.

اهللا سبحانه من خلقه تعاىل ، واجلامل يف هذه الرتبة معلول سو وهو كلّ ما 
، نعم هو أبديّ خالقه فقري إىل أي: ، رابط للجامل االستقاليل ، فهو مجال تبعيّ ظيلّ 

إىل علّته  اً حمتاج ،اً فقري يبقى حادثاً خملوقاً ، لكنّه  وأرادعىل ما قىض اهللا تعاىل البقاء 
وجود ذي الاملخلوق احتياج : والظليّة، هو الظليّة ، حدوثاً وبقاءً ؛ فمعنى التبع 

 . ئهوبقا هإىل علّة أزليّة وأبديّة يف حدوثقيقي ، احلواقعي ال

دين غري واحد من وممّا يؤسف له أنّك إذا سألت  امل الكوجود عن ، املوحّ
 واجلامل الذي يف املخلوق من أين؟!.

أجابك اجلميع أنّه من اهللا سبحانه وتعاىل ، وإالّ لزم أن يكون املخلوق من دون 
 خالق ، واملعلول من دون علّة ، وهذا ممتنع .

 فيقال هلم : ما معنى أنّ الكامل الذي يف املخلوق من اهللا تعاىل ، هل يعني ذلك أنّ 
 أم غريه؟!!.، اخلالق  كامل املخلوق عني كامل
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يميناً وشامالً ، فمنهم من يقول هو نفسه وباصوا ، وحاصوا ،  وحاروااحتاروا 

 وعينه ، وآخر يقول هو غريه ، وكالمها واهللا ممتنعٌ باطلٌ ..

ألضحى املخلوق خالقاً واخلالق كامل اخلالق ،  عنيمجال املخلوق فلو كان 
أي املخلوق من دون خالق ، مجال لزم أن يكون خملوقاً ، وهذا ممتنع ، وإن كان غريه 

 معلول من دون علّة ، وهذا أيضاً ممتنع .

فال ويفء نوره ،  ،وشعاع شمسه، والصحيح أنّ كامل املخلوق ظلّ كامل اخلالق 
، أي أنّ اهللا وتعاىل وخملوقاته يشرتكان يف الكامل مطلقاً  ال هو غريهومطلقاً عينه هو 

، كاشرتاك الشخص مع ظلّه ، فظل الشخص معنوياً اشرتاكاً  واجلامل والوجود واخلري
 حقيقيّ تامّ له .أثرٌ ألنّه  ؛ليس هو عني الشخص ، ولكنّه أيضاً ليس غريه

أن وإالّ لزم اشرتاك الشجرة مع الثمرة ، فالثمرة ليست عني الشجرة ، نظري 
لزم وجود الثمرة من ، وكذلك ليست غريها ، وإالّ يكون املعلول عني العلّة وهذا ممتنع 

نّ الثمرة أن يقال : إوهذا أيضاً ممتنع ، والصحيح ، واملعلول من دون علّة ، دون شجرة 
 . ، أي : أثرٌ واقعيّ هلا  ظلّ وجود الشجرة

هذا هو معنى السنخيّة ووحدة الوجود الظليّة التي أنكرها بعض العلامء ريض 
يوقع يف حمذور ، يف مرتبة الفعل، لوق بني اخلالق واملخاهللا عنهم ، إذ أنّ إنكارها 

 .كام بيّنا أعاله عىل التقديرين ، تقدير العينيّة وتقدير الغرييّة ، االمتناع 

ي االمتناع كر القول بوحدة الوجود الظليّة ، من ينوباجلملة :  غافلٌ أنّه بني فكّ
 .وسيأيت بعض البسط يف فصل السنخيّة ، عىل التقديرين أعاله 
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 والكامل هو : إدراك اجلامل االبتهاج

أنّ مجاعة من علامء الفريقني ، مل يروا بأساً يف عدّ صفات مثل القدم ، جيب التنبيه 
ا اإلدراكالعظمة ، الكربياء ، امللك ، األزليّة ، األبديّة ،  ...، من صفات الذات ، مع أهنّ

وها كذلك ؛ لتعلّقهاليست من صفات الذات عىل احلقيقة  األزيل بصفات  ؛ وإنّام عدّ
، وما هيمنا وسيأيت الكالم يف الفصل األخري من هذا الكتاب ، اقتضاءً ولزوماً الذات، 

 .. اإلدراك ةصف، اآلنذلك من 

نا  التي هي عني اجلامل األحديّة ، االبتهاج : بالرضا التام عن الذات فسواء فرسّ
ناه بوالكامل ، أو  أو إرادة ، ور بالذات محبّة الذات ، أو عشق الذات ، أو الرسفرسّ

،  ماألصفهاين ريض اهللا عنهووالشريازي الداماد كالذات ، كام ذكر مجاعة من احلكامء 
 ..سبقهام منو أو فرسناه باللذة كام فعل النوبختي من أصحابنا وابن سينا ومن تبعهام

م دون ، العلامء مجهور قلت : لو تتبعت كالم  من احلكامء واملتكلمني ، لرأيت أهنّ
استثناء يرجعون كلّ ما ذكروه من نزاع يف معنى االبتهاج ، سواء أكان لذة ، أم حمبة ، أم 

 وأ، ، واإلدراك هو العلم اإلدراك إىل ، إرادة أم ، ، أم فرح ، أم رسور عشق ، أم رضا 
 صفات الذات ..، والعلم من يف فصل املعرفة هو نوع من العلم كام سيتّضح جليّاً 

م أأكثر من ذلك بل  لون وهنّ عند  االسمع والبرص ، ومهصفتي يرجعون يتأوّ
ا جيب  ممّ امإىل العلم ؛ فكيف بام دوهن ،عليهام القرآن  نصّ من صفات الذات مجاعة منهم 

.. فيه التأويل ، ومل ينص عليه القرآن ، هاك لرت 

: وإنّام يف رشح اإلشاراتهـ) ريض اهللا عنه ٦٧٢قال اخلواجة نصري الطويس(
أجل مبتهج بيشء ؛ ألنّ كامله هو الكامل احلقيقي ال غري ، وإدراكه هو ول كان األ
فعىل القاعدة املذكورة، يكون ابتهاجه بذاته ، أكمل االبتهاجات عىل فقط ، التام  اإلدراك

 .)١(... اإلطالق

                                                           
 . دار القدس ، قم . ٣٦٠: ٣رشح إشارات ابن سينا للطويس   (١)
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لُّ ٤٢٨وقال ابن سينا ( ، هو األول بذاته ؛ ألنّه أشد  مبتهج بيشءهـ) : أجَ

 . )١(ألشد األشياء كامالً  إدراكاً األشياء 

هـ) يف رسائله: عموم علمه سبحانه، يقتيض كونه تعاىل ٩٦٥قال الشهيد الثاين (
كاً ،  كارهاً ،  مريداً ، سميعاً بصرياً   .)٢(مرجع هذه الصفات كلَّها إىل العلم؛ ألنّ مدرِ

هـ) يف لباب اإلشارات : من أدرك من نفسه كامالً التذ، وأتمّ ٦٠٦قال الرازي (
التام ، ملا له من كامله التام ، يوجب االبتهاج  فإدراكهالكامالت واإلدراكات ما لألول ؛ 

وهو عاشق لذاته معشوق ل بذاته، ؛ فأجل مبتهج بيشء هو األوّ التام والعشق التام
، عشق غريه أو مل يعشق، ثم يتلوه املبتهجون به وبذواهتم من حيث هم مبتهجون لذاته

 .) ٣(لية القدسية به، وهم اجلواهر العق

كامل ، عىل معنى:  واألول تعاىل مبتهج بذاتههـ) : ٥٠٥وقال أبو حامد الغزايل(
 إدراكاً ألنّه أشد األشياء ، أو كامل اجلود والفضل عىل املوجود ؛  العلم وكامل املعلوم
ن ، الذي هو منزه عن طبيعة االمكان واملادة ، والكامل يف الرباءة عألشد األشياء كامالً 

 .)٤(املادة ولوازمها ، والتقدس عن طبيعة االمكان ولواحقها 

ريض اهللا عنه يف رشح الكايف : ثبت بالربهان هـ) ١٠٥٠(صدر الشريازي القال و
، أو  الفرح، أو  العشق، أو  أو املحبة،  االبتهاجأنّ أجلّ مبتهج بذاته هو احلق تعاىل؛ ألنّ 

 الرشعي يف تسميته تعاىل أم ال ، عبارة عن :لفظ آخر يفيد هذا املعنى ورد به اإلذن 

ك بالفتح أعظم خريية ،  خريهو أمر ،  إدراك ك، فكلّام كان املدرَ مؤثر عند املدرِ
ك بالكرس أجل رفعة وقوة ،  أو  العشقأو  االبتهاجله أشد مرتبة ، كان  واإلدراكواملدرِ

                                                           
 . مطبعة القدس ، قم .٣:٣٦٢الدين الطويس  رشح اإلشارات لنصري  (١)
 . طبع مكتب اإلالم اإلسالمي ، قم. ٧٢٨: ٢رسائل الشهيد الثاين(ت: رضا املختاري)    (٢)
 . مكتبة الكليات االزهرية ، القاهرة . ١٨٦لباب االشارات والتنبيهات :   (٣)
 م.١٩٧٥الثانية دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت. الطبعة  . ١٦٨معارج القدس :   (٤)
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جٌ به وابت جٌ ومبتهَ هاجٌ ، وهكذا احلال يف كون ذاته ما جير جمرامها أشد؛ فذاته تعاىل مبتهِ

 تعاىل عاملاً ومعلوماً وعلامً ، والكلّ يف حقه واحد ، كام حقق يف مقامه.

؛ ألنّه أشدُّ إدراكاً وأعظم سبحانه  أجلّ مبتهج بذاته هو احلق االولوهلذا قيل: 
كٍ ، له البهاء األعظم ، واجلالل األرفع ، وهو اخلري املحض ، و كاً ألجلّ مدرَ النور مدرِ

 . اهـ.)١( الرصف

، االبتهاج الفرح ، الرسور ، العشق ، اللذة ، احلب ، : مردّ  قلت : اتّضح لك أنّ 
ة املحضة الرصفة..، أو ...، الرضا إىل مردّ بعضها إىل العلم بجامل كامل الذات األحديّ

، وكالمها صفة ذات عني األساطنيكام عن بعض القدرة املحضة والسلطنة الرصفة 
  األزليّة ، وإرجاع االبتهاج إىل القدرة املحضة ؛ فلكوهنا كامل تام وهبجة رصفة. الذات

 .البحت الرصف لكامله املحض، ومجالهاإلدراك  سبحانه:الق ابتهاج اخلوإذن ، ف

 . وكامله البحتاملحض ه أو هو : العلم املطلق بجامل

 وبإجياز فاالبتهاج : هو إدراك اجلامل والكامل .

 ؛ فسيأيت قريباً أنّ اإلدراك هو العلم ، أو هو نوعٌ منه ، ال أعلم ما شئت فعربّ 
اً كان  فاختالف  العلامء يف تأويل ابتهاج اهللا تعاىل ، باللذة ، أو الرسور خالفاً يف هذا ، وأيّ

، أو العشق ، أو احلب ، أو اإلرادة ، أو الرضا... ، ملا كان ال خيلو من إشكاليّة االمتناع 
وتغريّ وانفعال أعراض ، كاحلب والعشق واللذة، حديّة ؛ ألنّ أكثر ما ذكر يف الذات األ

 .، وكذا اإلرادة بناءً عىل كوهنا صفة فعليف الذات األحديّة املحضة 

ل العلامء كلّ ما تأولوه أعاله  باإلدراك ؛ دفعاً إلشكال اإلمتناع ؛ بناءً ، لذلك أوّ
لعلم سو أنّه تعلّق بخصوص املوجود ، عىل أنّ مردّ اإلدراك إىل العلم ، بل هو ا

عني الذات األحديّة املحضة ، ، والعلم صفة ذات ، والعلم تعلّق باملوجود واملعدوم 
 . فيام سيتّضح وهو تام

                                                           
 . مؤسسة مطالعات فرهنكي .٤٦٣: ١رشح أصول الكايف(ت: حممد خواجوي)  (١)
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، أو املحبة ،  االبتهاج: يف قوله الرشيف صدر الدين الشريازي باجلملة : أوجز و

ورد به اإلذن الرشعي يف  ،املعنى لفظ آخر يفيد هذاأيّ أو العشق ، أو الفرح ، أو 
 . فعضّ عليهكلّ املسألة ،  اهـ.... .إدراكتسميته تعاىل أم ال ، عبارة عن : 

 الزبدة : 

.  فابتهاج اهللا سبحانه يعني : إدراك الكامل واجلامل واجلالل ، إدراكاً حمضاً

، عىل أنّ الفرق بني العلم واإلدراك ، أنّ األول تعلّق بالتصور والتصديق 
 يف فصل املعرفة.فروقات أخر واإلدراك بالتصديق ال غري ، وسيأيت بيان 
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 أقوال العلامء يف مردّ اإلدراك إىل العلم

هـ) ريض اهللا تعاىل عنه : قد عرفت أن وصف الباري ٤١٣قال الشيخ املفيد (
هللا عليه تعاىل ال جيوز، إالّ بام وصف به نفسه الكريمة يف كتابه ، أو عىل لسان نبيه صىل ا

وآله ، وليس للعقول يف ذلك مرسح ، وإذ نر أنّه أطلق عليه تعاىل هذه الصفات من 
وغريها ، ونر أنّ الذي نعقل منها ويفيده معنى لغتنا ، هو ما  واإلدراكالسمع والبرص 

يرجع إىل االحساس باآلالت واجلوارح من العني واألذن وسائر القو املحسوسة ، 
يف حقه تعاىل شأنه ، فال بد أن نحمله عىل معنى يصح إجراؤه يف  ونعلم استحالة ذلك

، فمعنى كونه تعاىل سميعاً علمه باملسموعات ، ومعنى كونه  وهو العلمحقه تعاىل ، 
 .)١(بصرياً علمه باملبرصات ، وهكذا

س رسه مذهب املحققني من أصحابنا ريض اهللا تعاىل عنهم ،  قلت: ما ذكره قدّ
مدرك تعاىل سبحانه وة ريض اهللا عنه نقل اتفاق املسلمني عىل أنّ اهللا وسيأيت عن العالم

 . بمعنى: يعلم 

هـ) يف رسائله : عموم علمه سبحانه ، يقتيض كونه ٩٦٥وقال الشهيد الثاين (
كاً ؛ ألنّ مرجع هذه الصفات كلَّها إىل العلم   .)٢(تعاىل سميعاً بصرياً مريداً كارهاً مدرِ

...، مرجعها إىل العلم( قلت : قوله الرشيف : ) ظاهرٌ أنّ كثرياً من مريداً ، كارهاً
 صفات اإلنفعال ؛ كاحلب والبغض والسخط و...، مؤولة باإلدراك والعلم .

وغري  سميعاً وبصرياً ومدركاً وخبرياً وقال صدر الدين الشريازي : ومثل : كونه 
 .)٣(، وهكذا عليامً ذلك ، ممّا يتفرع ويتشعب من كونه 

 

                                                           
 م.١٩٩٣. دار املفيد للطباعة والنرش ، بريوت. سنة الطبع :  ٥٨أوائل املقاالت :   (١)
 . طبع مكتب اإلالم اإلسالمي ، قم. ٧٢٨: ٢رسائل الشهيد الثاين(ت: رضا املختاري)    (٢)
 م.١٩٨١. دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت. طبع سنة ١٤٥: ٨ار األسف  (٣)
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هـ) ريض اهللا عنه : ٦٧٢اخلواجة نصري الدين ، حممد بن احلسن الطويس (قال 

، والعقل  باإلدراكاملسألة اخلامسة : يف أنّه تعاىل سميع بصري ، والنقل دلَّ عىل اتصافه 
 عىل استحالة اآلالت .

كافة عىل أنّه  اتفق املسلمونهـ) شارحاً : ٧٢٦قال العالمة احليلّ ريض اهللا عنه (
كمدتعاىل  علمه ، واختلفوا يف معناه ؛ فالذي ذهب إليه أبو احلسني أنّ معناه  رِ

، وأثبت األشعرية ومجاعة من املعتزلة صفة زائدة عىل العلم ؛  باملسموعات واملبرصات
والدليل عىل ثبوت كونه تعاىل سميعاً بصرياً السمع ؛ فإنّ القرآن قد دلّ عليه ، وإمجاع 

هذا فنقول : السمع والبرص يف حقنا إنّام يكون بآالت  ، إذا عرفت املسلمني عىل ذلك
 .)١(، وهذا الرشط ممتنع يف حقه تعاىل بالعقل ، وكذا غريمها من اإلدراكات جسامنية

وقال املازندراين : سمعه سبحانه عبارة عن علمه باملسموعات ، فهو نوع 
 . )٢(خمصوص من العلم ، باعتبار تعلقه بنوع من املعلوم

) سيأيت بيانه ؛ إذ النسبة بينهام نوع خمصوص من العلمه الرشيف : (قلت : قول
 سيتّضح الحقاً . أرشنا يف الصفحات السابقة ، وما العموم املطلق عىل ما 

لِيمُ هـ) ريض اهللا عنه : قوله : ١٠٤١وقال املحقق الداماد ( يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ  وَ
ة زائدة ، بل سمعه عبارة عن علمه باملسموعات ، وكذا برصه : علمه :  ال بآلة وال بقوّ

، وعلمه عبارة عن : إحاطة ذاته باألشياء عىل وجه االنطواء ، من غري أن  باملبرصات
 .)٣(تصري أجزاء ذاته ، كام هو التحقيق 

) صياغة أخر إحاطة ذاته باألشياء عىل وجه االنطواءقلت : قوله الرشيف: (
ألشياء ، وأنّ علمه اإلمجايل سبحانه عني الكشف جليلة لقاعدة : بسيط احلقيقة كلّ ا

  يف فصل السنخيّة بام يناسب املقام . اوسنعرض هلذالتفصييل ، 

                                                           
 . اسامعيليان ، قم.٣١٥كشف املراد رشح جتريد االعتقاد(ت: إبراهيم الزنجاين) :   (١)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٧٠: ٤رشح أصول الكايف(ت: عيل عاشور)   (٢)
 . دار احلديث للطباعة والنرش .٤٥هيا): الرواشح السامويّة (ت: غالم حسني قيرص  (٣)
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واهللا تعاىل مل يزل هـ) يف كتابه الفروق : ٣٩٥قال اإلمام اللغوي العسكري (

 .)١(مدركاً ، يعنى: أنّه مل يزل عاملاً 

َ هـ): ٦٨٥وقال البيضاوي ( كُ األْ رِ دْ وَ يُ هُ  .)٢(حييط علمه هبا  بْصارَ وَ

إنني معكام هـ) يف امللل : اهللا عز وجل قال : ٤٥٦وقال ابن حزم األندليس (
واهللا يسمع وقال تعاىل :  وهو يدرك األبصاروقال تعاىل :  أسمع وأر

، كل ذلك بمعنى واحد ،  ويدرك...، فنقول أن يسمع وير وأسمع وأر حتاوركام
 .)٣(يعلموهو معنى:  

وهو يدرك األبصار، أي: ال خيفى عىل اهللا يشء هـ) : ٥١٠وقال اإلمام البغوي (
 .)٤( وال يفوته

قال مجهور املفرسين معنى هـ) : ٧٤١قال اإلمام السنّي عيلّ بن حممد اخلازن (
 .)٥(اإلدراك : اإلحاطة بكنه اليشء وحقيقته 

َبْصارَ هـ):٣٧٣قال السمرقندي( كُ األْ رِ  .)٦(عليه يشء وال يفوتهال خيفى يُدْ

َبْصارَ وهو قوله: هـ) : ٧٧٤وقال ابن كثري ( كُ األْ رِ دْ أي: حييط هبا ويعلمها   يُ
 .)٧( عىل ما هي عليه؛ ألنّه خلقها

يف إرجاع ، بل ال أعلم خالفاً األعظم  أهل القبلةقلت : وعىل هذا مشهور 
أنّ اإلدراك يعني حضور كنه بعض األعاظم من استشكل به ، إالّ ما اإلدراك إىل العلم 

                                                           
 . دار العلم والثقافة ، مرص. ٨٩الفروق اللغويّة(ت: حممد سليم) :   (١)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٧٦: ٢تفسري البيضاوي(ت: حممد املرعشيل)   (٢)
 . مكتبة اخلانجي ، القاهرة .١١٢: ٢الفصل يف امللل واألهواء والنحل   (٣)
 . إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٤٩: ٢تفسري البغوي (ت: عبد الرزاق مهدي)   (٤)
 . دار الكتب العلميّة ، بريوت. الطبعة األوىل. ١٤٢: ٢تفسري اخلازن (ت: حممد عيل شاهني)  (٥)
 . تفسري السمرقندي = بحر العلوم  (٦)
  والتوزيع .. دار طيبة للنرش٣١١: ٣تفسري ابن كثري(ت: سامي سالمة)   (٧)



 ١٤٧ ................................................................ لغةً واصطالحاً ًبتهاج اال: ثاين الفصل ال

 
ك  كاملدرَ ؛ فكيف يأمرنا  حاطة املخلوق بكنه اخلالق؛ المتناع إممتنع ذا وه،  عند املدرِ
 !!.، مع أنّه من التكليف باملحال ، وهو حمال بمعرفتهسبحانه اخلالق 

بأصالة الوجود؛ إذ املطلوب منّا االلتزام قلت : إشكالٌ تامٌ ، ال خملص منه إالّ 
املال هادي السبزواري : ال نزاع للنافني يف جواز وجوده ال كنهه ؛ لذلك قال  إدراك

ال عىل االنكشاف التام العلمي ، بأن يكون املراد بالعلمي ، العلم احلضوري ، ولكن 
، الذي هو قرة عني العرفاء والعلامء ، بأن ير كلّ  سبيل االكتناه ، بل عىل سبيل الفناء

تعاىل ، وال جيوز للمؤمن إنكار  ووجودهلكة يف فعله وصفته مسته،  ووجودفعل وصفة 
يّة ، بل  إنكارُ  ،هذلك الشهود ؛ ألنّ إنكارَ  وِ لَ الكتب الساموية والسنن النبوية واآلثار الوَ

 اهـ. . )١( هو غاية إرسال املرسلني وإرشاد األئمة اهلادين

ع إحاطة املخلوق ) المتناال عىل سبيل االكتناهقوله الرشيف ريض اهللا عنه : (
عىل سبيل يدرك املخلوق اخلالق (إنّام ) بلاملحدود باخلالق غري املحدود بحد سبحانه (

اخلالق أزالً وأبداً ، وأنّه هو املؤثّر املحض دون سواه ؛  ) أي إدراك الفاين وجودَ الفناء
...، فضلهجوده وفال قدرة حمضة إالّ قدرته ، وال علم رصف إالّ علمه ، وال جود إالّ 

هو قرة عني تكن مثيل تقول لليشء كن فيكون ، فهذا (: رتبة املخلوق الفاين ليشهد 
اهللا وجود إالّ ويرون موجوداً فهم ال يرون شيئاً ريض اهللا عنهم ، ) العرفاء والعلامء

 تعاىل قبله وبعده وفيه ؛ أي ال مؤثر يف الوجود سواه سبحانه .

  

                                                           
 . مكتبة بصرييت ، قم . ١٨٩: ١رشح األسامء احلسنى   (١)
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 واإلدراكلم العب ، أي:االبتهاجأويل املحبّة بت

عني علمه تعاىل لذاته ، وهي :  حمبة اهللاقال صدر املتأهلني ريض اهللا تعاىل عنه يف : 
 .   )١(ونعوت اجلامل، املستجمعة ألوصاف الكامل  ،بذاته

مْ قال اهللا تعاىل : :  وقال يف الشواهد الربوبيّة ِبُّهُ هُ و حيُ ِبُّونَ اعلم أنّ األول  حيُ
ج بذاته ؛ تعاىل ، أشد سآرّ ومرسو ج ومبتهِ بْهَ ك ، ألنّ ر ، ومُ ه يف علمه بذاته ، أجل مدرِ

ك ، بأشدّ   . إدراك ألهبى مدرَ

اللذة يف و ه بأعىل املراتب ،وكلها يف حقّ ، والعامل واملعلوم والعلم يف حقه واحد 
غفلة؛ فام يليق به بإزاء هذا و املحسوسات الشعور بالكامل الواصل من غري حجاب

 جيب أن يكون يف أعىل املراتب.، بل هبجة وعالء وهباء ، مل يسم لذة املعنى ، وإنْ 

فاألول سبحانه أجلّ مغتبط بذاته ، وبغريه أيضاً ، من حيث ذاته حمبّة غري متناهية 
الشدة ؛ ألنّ من عشق أحداً ، عشق ما نسب إليه ، من جهة ما نسب إليه من آثاره 

 .)٢( سائهولوازمه وكتبه وتصانيفه وصنائعه ورسله وجل

ذاته علمه بكامل ، تعني وابتهاجه هبا ذاته لاهللا تعاىل حمبّة أنّ  ظاهرقلت : وهو 
يف الذات األحديّة  ، ومها ممتنعان وانفعاالً  اً كيفواالغتباط ، احلب  كان؛ فلام سبحانه 

بام يالئم الذات يف مرتبة الذات ، وهو العلم بجامل املحضة البسيطة ؛ تعنيّ تأويل احلب 
 .ما شئت فعربّ ، أو إدراك الذات ، ، أو كامل الذات لذات ا

، أو العشق ، أو  املحبة، أو  االبتهاجوقد مىض قبل قليل قول صدر املتأهلني : 
الفرح ، أو أيّ لفظ آخر يفيد هذا املعنى ، ورد به اإلذن الرشعي يف تسميته تعاىل أم ال ، 

 . هو خريأمر ،  إدراكعبارة عن : 

 كام سيتّضح . ،اإلدراك هو العلم ، أو نوعٌ منهنا كثرياً أنّ نبّهقلت : 

                                                           
 .٣. منشورات صفائية ، قم. ط:٢٥٦املبدأ واملعاد (ت: جالل الدين األشتياين) :   (١)
 .١٤٥الشواهد الربوبيّة(ت: جالل الدين أشتياين):   (٢)
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يف غري الصدر الشريازي ريض اهللا عنه يفرسّ االبتهاج باإلرادة قد تقول : إنّ و

 موضع من كتبه الرشيفة؟!!.

، أو نوعٌ منه قلنا : هذا صحيح ، لكنّه ريض اهللا عنه ، يرجع اإلرادة إىل العلم 
فعلم من هذه : قوله الرشيف ك، ين اإلمكاين األصلح األكمل وهو العلم بالنظام الكو

  . )١(ومها عني ذاته، عني علمه هبا ، اآليات ونظائرها ، أنّ إرادته لألشياء 

يف األزل ؛ إذ قد أمجع األولون واآلخرون أنّ اهللا تعاىل عاملٌ وسيأيت الكالم الحقاً 
ذا العلم عني ذاته ، وإنّام تنازعوا يف ، وهقبل إجياده بالنظام الكوين اإلمكاين األصلح 

، بل جممع عليه يف نفسه ،  ،أنّ هذا املعنىالحقاً ؛ فسيتّضح إطالق لفظ اإلرادة عليه 
؛ فلقد تنازعوا هل يسوغ إطالق نزاعهم لفظي ال أكثر وال أقلوإنّام  ،معلوم رضورة 

 .لفظ اإلرادة وإرادة العلم رشعاً ، مع إشكاليّة التوقيف؟!!

ه : وسي أسام غري  ،ليس عندنا هلذه املعاينأيت قريباً قول ابن سينا يف ذلك ما نصّ
 . اهـ.هذه األسامي ، فمن استبشعها استعمل غريها

  

                                                           
  ، بريوت.. دار إحياء الرتاث العريب٣٥٥: ٨األسفار(ت: حممد خواجوي)   (١)



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ١٥٠

 
 والعشق إىل اإلدراك  االبتهاج واحلبّ مردّ 

هـ) يف الشفاء : واجب الوجود ، له اجلامل والبهاء املحض ، ٤٢٨( قال ابن سينا
ء ، وهباء كلّ يشء ، وهباؤه هو أن يكون عىل ما جيب له ، فكيف وهو مبدأ مجال كلّ يش

ك ، فهو مجال ما يكون عىل ما جيب يف الوجود الواجب ،  وكلّ مجال ومالءمة وخري مدرَ
وكلّام كان اإلدراك أشد اكتناهاً ، وأشد ...،  إدراكه، ومبدأ ذلك كلّه  معشوق حمبوب

ك أكمل وأرشف ذاتاً ،   . اه، والتذاذها به، أكثرالقوة املدركة إيّ  إحبابفحتقيقاً ، واملدرَ

فالواجب الوجود ، الذي هو يف غاية الكامل واجلامل والبهاء ، الذي يعقل ذاته 
ام واحد بتلك الغاية والبهاء واجلامل ، وبتامم التعقل ،  وبتعقل العاقل واملعقول عىل أهنّ

اللذة ؛ فإنّ  الذ وملتذعظم ، وأ عاشق ومعشوق، أعظم  ذاته لذاته، تكون  باحلقيقة
ك ، بأفضل إدراك ، ليست إالّ إدراك املالئم من جهة ما هو مالئم ل أفضل مدرِ ...؛ فاألوّ

ك ، فهو أفضل الذ وملتذ ، ويكون ذلك أمراً ال يقاس إليه يشء  ، وليس ألفضل مدرَ
 . )١(عندنا هلذه املعاين أسام غري هذه األسامي ، فمن استبشعها استعمل غريها

كثرياً ،  الرشع مل يستعمل لفظ العشققال املال السبزواري يف رشح األسامء : 
، بام هو نبي ، شأنه اإلتيان باآلداب ، وتنظيم صىلّ اهللا عليه وآله والرسّ يف ذلك أنّ النبيّ 

عامل الكثرة، والعشق شيمته التخريب والوحدة ، ولو أتى أحياناً به ، مثل من عشقني 
كان ذلك صادراً عنه بام هو ويلّ ، كتكلمه عن مقام اجلمع والوحدة  ،عشقته وغري ذلك

ا هو وظيفة الويلّ ، كام ذكرنا يف رشح اسمه الويل ؛ فالعشق مفهومه : املحبة املفرطة ، ، ممّ 
كام يف العرف ، ال يعترب فيه يشء آخر ، ولذا جعل مقسام للحقيقي واملجازي ، وكثري 

 العرفاء واحلكامء .  الدور عىل ألسنة األولياء من

وههنا وجه آخر لعدم تداوله يف الرشيعة ، وهو أنّه ملا تداول يف ألسنة أهل 
اهلوس والتصايب أيضاً ، بحيث كان مشتهراً يف املحبة الشهوية ، مل يتداوله الرشع لئالّ 

                                                           
 منشورات مكتبة املرعيش ، قم. .٣٦٩: ٢إهليات الشفاء   (١)
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يوهم ذلك ؛ نظري عدم ورود الالمس والذائق والشام يف حقه تعاىل ؛ لئالّ يوهم 

 بخالف السميع والبصري. التجسم ،

ك ، يعني: العامل باجلزئيات ، والعامل أعم من املدرِ  ، كام أنّ  كوجيمع اجلميع : املدرِ
 .)١(العاقل يف عرف احلكامء خيتص بالعامل بالكليات 

، وكذا قول ابن سينا ، وهذا جممع عليه ، فعضّ عليه قلت : قول املال تامٌ للغاية 
د من  ة حممّ جهة املعنى ، وإنّام تنازعوا يف جواز إطالق لفظ اللذة عىل بني علامء أمّ

 .اإلدراك والعلم كام سيتّضح 

  

                                                           
 . مكتبة بصرييت ، قم . ١٦٣:  ١رشح األسامء احلسنى (١)
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 هـ)٦٨٣بيان جامع البن كمونة (

، وذلك بحسب  الكاملهو:  اللذيذقال سعيد بن منصور بن كمونة : عرفتَ أنّ 
الكامل املدرك ؛ فإنْ كان بحسب اخليال فهو  الكامل الذي له ، أو بحسب العقل ، فهو 

. وواجب الوجود بذاته ، هو الكامل املطلق ، اإلدراكومبدأ مجيع ذلك الذي له ، 
قه  ..؛واجلامل املحض؛ إذ هو بريء عن عالئق املادة ، وما بالقوة وألنّ اخلري هو ما يتشوّ

الكلّ ، وما يتشوقه الكلّ هو الوجود ، أو كامل الوجود؛ إذ العدم من حيث هو عدم ال 
ق ، وَّ تَشَ ، الذي ال خيالطه رشّ ، وإذا كان له اجلامل  وواجب الوجود هو: اخلري املحض يُ

 املحض والبهاء املحض ، فهو يف ذاته اخلري املطلق... . 

، فهو أجل مبتهج  ويبتهج هباكامل فهو معشوق ، فهو إذن يعشق ذاته ،  وكلّ 
هو مبدأ كلّ مجال  عىل ما هي عليه من اجلامل والبهاء، الذي ألنّه يدرك ذاتهبذاته ؛ 

نٍ ونظام. سْ  وهباء، ومنبع كلّ حُ

ك فإنْ نظرنا إىل  كفهو أجل األشياء وأعالها ، وكذلك إن نظرنا  إىل املدرِ ،  املدرَ
ك ، ألجل ، فهو أرشف اإلدراكات وأمتها ، اإلدراكوإنْ نظرنا إىل  فهو إذن أقو مدرِ

ك ، بأتم إدراك بل ل، وال مغايرة بني هذه الثالث ، ، ملا هو عليه من العظمة  واجلال مدرَ
كاً  كا نفس وجوده هو : إدراكه لذاته وكونه مدرِ  . ًومدرَ

، وكام أنّ ابتهاجه بذاته إىل ابتهاجنا بذاتنا ، كقياس كامله إىل كاملناوقياس 
رسورنا أكمل من رسور البهائم ، ملا بيننا من التفاوت يف الكامل ، فكذلك نسبة رسور 

بكامل ذاته ، إىل  رسورنا بكامل ذاتنا ، وكذلك حتى ينتهي األمر إىل ما هو أرشف منّا 
فيجب أن يكون عنده من املعنى، الذي نعرب الواجب األول، الذي له الكامل  املطلق ، 

عن نظريه يف حقنا بـ: اللذة ، والطيبة ، والفرح ، والرسور ، بجامل ذاته وكامهلا ، ما ال 
 . يدخل حتت أوصافنا

لنا إىل التعبري عن كنهه ؛ إذ ال يدرك  كامله كام هو ، إالّ هو . وملا كان وال سبيل 
كلّ خريٍ مؤثراً ، وكان إدراك املؤثر من حيث هو مؤثر حبّاً له ، وكان احلب املفرط ، هو 
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وملا كان  شدة العشق ، صح أن نطلق عىل الواجب أنّه عاشق لذاته ، معشوق لذاته ، 

ك وضعفهامالعشق وضعفه تابعني لشدة  ومل يكن اإلدراك التام ،  اإلدراك، وخريية املدرَ
، وأن يكون  واالبتهاج التام االّ له، وجب من ذلك أالّ تكون اللذة التامة ،  إالّ للواجب

 عشقه لذاته ، هو العشق احلقيقي التام... . 

يف  . وتتفاوت العقلياتوحمال أن يبتهج الغري بإدراكه ، كام يبتهج هو بإدراك ذاته
اهتا بإدراكه، كتفاوهتا يف ذلك  إدراكه، كتفاوهتا يف وقوع ظلّه عليها ، وتتفاوت لذّ
ك عىل حسب شدة اإلدراك له؛ فاملجردات املفارقة  اإلدراك، والقرب من ذات املدرَ

 تتفاوت يف  اللذة، بحسب تفاوت قرهبا وبعدها من الواجب.

در عىل فهم يشء من نعوت وهبذا ختتلف مراتب  املوجودات ودرجاهتا ، وال تق
الواجب لذاته إالّ باملقايسة إىل ما نعرفه من أنفسنا ، ونعلم من تفاوت ذلك يف حقنا 
بالكامل والنقصان ، أنّ ما فهمناه منه يف حق واجب الوجود ، أرشف وأعىل ممّا فهمناه 

د  يف يف حق  أنفسنا ، وال نفهم حقيقة تلك الزيادة؛ ألنّ مثل تلك الزيادة ، ال توج
حقنّا؛ فكلّ نعت يف الواجب األول ال نظري له فينا ، وال سبيل لنا إىل  فهمه البتة ، وهذا 
القدر الذي قد ذكر من نعوت جالله ، إنّام هو بقدر ما يف وسعنا أن نعلمه منه ، ال بقدر 

  .)١( ما يستحقه هو لذاته

الفرح ، الرسور ، إىل  قلت : جمموع كالمه رصيحٌ أنّ مردّ احلبّ ، العشق ، اللذة ،
ا عني اخلرييّة املحضة ؛ لكوهنا عني الوجود االستقاليل ، وعني  إدراك كامل الذات ، وأهنّ

 . )بريء عن عالئق املادة ، وما بالقوةالفعليّة والتحقق، وهو معنى قوله أنّ اهللا تعاىل: (

  

                                                           
 م.١٩٨٢. مطبعة جامعة بغداد . سنة النرش : ٥٥٥: اجلديد يف احلكمة(ت: محيد الكبييس)   (١)
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ا : إدراك الكاملتفسري االبتهاج باللذة    وأهنّ

أيب إسحاق النوبختي ، إبراهيم بن ، وأستاذها األعظم ، م لشيخ الشيعة األقد
هـ) كتاب اسمه ٣٥٠و ٢٥٠إسحاق بن أيب سهل رضوان اهللا تعاىل عليه (عاش ما بني 

ح باسمه يف كتابه اآلخر الياقوت ، وقد قال العالمة  هكتاب االبتهاج ، رصّ يف  قدس رسّ
 .)١(لينا لكتاب الياقوت : مل يصل إ أنوار امللكوت ، وهو رشحٌ 

ل من اصطلح لفظ االبتهاج ظن قلت : النوبختي ريض اهللا عنه فيام ن بمعنى ، أوّ
تعاىل يلتذ ، لكن ال سبحانه وهللا أنّ اففيه ، املسلمني علامء من يف كتابه الياقوت اللذة 

بمعنى اعتدال املزاج ، فهذا حمال ، عقالً ونقالً ورضورة ، إمجاعاً وقوالً واحداً ، وإنّام 
سة سبحانه ، عىل ما  إدراك املالئمعنى بم ، وعنوا بإدراك املالئم: علمه بكامل ذاته املقدّ

ح بعضهم فيام  .رأينا وسرصّ  نر الحقاً

أشهر من اعتمد بعد النوبختي ، هـ) ٤٢٨ونشري إىل أنّ الفيلسوف ابن سينا (
ء بعده من لفظ االبتهاج بمعنى اللذة يف بحوثه احلكميّة يف أكرب الظن ، وكذا من جا

اجلميع أخذه عن لعلّ احلكامء، وعنوا باللذة ما قلناه من إدراك املالئم والكامل ، و
 .أو غريه شيخنا النوبختي ريض اهللا عنه 

عىل ما نقل الشهرستاين ، هو أخذه عن كتب أرسطو ؛ فربام واحلق فإنّ النوبختي 
ل من أطلق لفظ اللذة واالبتهاج بمعنى   .و إدراك الكامل أإدراك املالئم : أوّ

يف امللل : قال أرسطوطاليس: اللذة يف املحسوسات هـ) ٥٤٨(قال الشهرستاين 
كامل الواصل إليه من حيث يشعر به؛ هو : الشعور باملالئم، ويف املعقوالت : الشعور بال

؛ ألنّه يعقل ذاته عىل كامل حقيقتها ورشفها، وإنْ فاألول سبحانه مغتبط بذاته، ملتذ هبا
؛ كيف ي ذلك هبجة، وعالء، وهباءبل جيب أن يسمّ أن ينسب إليه لذة انفعالية،  جلّ عن

خارجة ، ونحن نلتذ بإدراك احلق، ونحن مرصوفون عنه، مردودون يف قضاء حاجات 
وذلك لضعف عقولنا، وقصورنا يف املعقوالت،  يناسب حقيقتنا التي نحن هبا ناس؛ عامّ 

                                                           
 . الرشيف الريض ، طهران . ١٠٢أنوار امللكوت يف رشح الياقوت (ت: حممد نجمي) :   (١)
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فيظهر لنا اتصال ، نتوصل عىل سبيل االختالس ا وانغامسنا يف الطبيعة البدنية، لكنّ 

، وهو لنا ، وهذه احلال له أبداً باحلق األول، فيكون كسعادة عجيبة يف زمان قليل جداً 
 .)١(خطفه وخلسة ا مذنبون، وال يمكننا أن نشم تلك البارقة اإلهلية إالّ غري ممكن، ألنّ 

اً كان ، ال نزاع بني الفالو : إدراك املالئم تعنيذة سفة واملتكلمني أنّ اللأيّ
وإنّام النزاع ، يف إطالق لفظ اللذة عليه ، فال نزاع بينهم يف هذا املعنى ، ، والكامل

 ريض اهللا عنهسبحانه وتعاىل ، فأثبتها جلّ الفالسفة ونفاها جلّ املتكلّمني ، والنوبختي 
 ، فانتظر. بسطمزيد ، وافق الفالسفة وخالف املتكلمني من أصحابنا وغريهم ، وسيأيت 

، بمعنى يف كتابنا املتواضع هذا االبتهاج بناءً عىل تأويل اللذة باإلدراك ؛ فقلت : 
 .ال أكثر احلقيقي ، وإنّام هو لفظي ه عن النزاع ، منزّ العلم واإلدراك 

، ونيل  إدراكهي :  اللذةتنبيه : إنّ هـ) يف اإلشارات : ٤٢٨قال ابن سينا (
ونيل  إدراكهو :  األمل، من حيث هو كذلك . و وخريٌ  كاملٌ ، ك لوصول ما هو عند املدرِ 

 .)٢( ند املدرك آفة ورشّ علوصول ما هو 

هو كاملٌ وخري ؛ فربام يقال : الغاية ، ) أي من حيث من حيث هو كذلكقوله : (
ة  نّه وإن كانت كذلك من فيه أرشب الدواء املرّ ألجل الشفاء ، ويف وال ابتهاج ال لذّ

 من حيث هو كامل وخري وشفاء . وابتهاج وسعادة إالّ أنّه لذة  حيث املرورة ،

  . واخلريإدراك الكامل : واحلكامء  كام قال ابن سينا فاالبتهاجوإذن 

بيشء هو األول بذاته  مبتهج أجلّ : أيضاً يف اإلشارات هـ) ٤٢٧(قال ابن سينا و
هو بريء عن طبيعة اإلمكان  ، الذي كامالً األشياء  ، ألشدّ  إدراكاً  األشياء ؛ ألنّه أشدّ 

 والعدم ومها منبعا الرش... .

                                                           
 . مؤسسة احللبي .١٨٤: ٢امللل والنحل   (١)
 . دار القدس ، قم .٣٣٧: ٣رشح إشارات ابن سينا للطويس   (٢)
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؛ ألنّ  االبتهاجواستعمل بدهلا ،  اللذةترك لفظة شارحاً :  هـ)٥٩٧(قال الطويس

ل وما يليه ، ليس بمتعارف عند اجلمهور ، وإنّام كان األول  إطالقها عىل الواجب األوّ
فقط غري ، وإدراكه هو اإلدراك التام  أجل مبتهج بيشء ؛ ألنّ كامله هو الكامل احلقيقي ال

 .)١( أكمل االبتهاجات عىل اإلطالق، يكون ابتهاجه بذاته ،فعىل القاعدة املذكورة، 

ا ٧٢٦وقال العالمة ابن املطهر احليلّ ريض اهللا عنه(  اللذةهـ) يف الكشف : وأمّ
ك ألكمل  ) فقد اتفق األوائل عىل ثبوهتا هللا تعاىل ؛إدراك املالئمهبذا املعنى (= ألنّه مدرِ

 .)٢(املوجودات ، أعني ذاته ، فيكون ملتذاً به 

ريض اهللا عنه موجزاً كلّ الكالم ، بأحسن إجياز   هـ)١٠٥٠(قال صدر املتأهلنيو
اد الكامل ، ففي ، وكذا األمل عني اإلدراك بام يض بوجود الكامل عني اإلدراكهي :  اللذة: 

ري مضاد لوجود العامل به ، فهو خري له ، وذلك علم بام هو غ فكلّ غاية الوضوح... ؛ 
اخلري ال حمالة لذة ؛ ملا مر أنّ الوجود خري ، سواء أدرك أو مل يدرك ، لكن متى كان ذلك 

كان لذة وهبجة ؛ إذ كلّ أحد يعلم  ..؛حمض اخلري :إدراكاً هو، كان  اخلري نفس اإلدراك
من الوجود ، وكان مدركاً لذلك أنّه إذا كان ليشء كامل وقوة ، كام يتصور يف حقه 

الكامل الشديد بال آفة ، كان ملتذاً ، ومتى مل يكن له شعور بذلك الكامل مل يكن له لذة ؛ 
 .)٣(  عني الشعور بالكاملإذن :  فاللذة

ا وقال ابن ميثم البحراين : وأمّ  م ملا فرسوا اللذة بأهنّ إدراك : ا الفالسفة ، فإهنّ
 . علمه بكامل ذاته، وعنوا هبا :  اللذةظ املالئم ، أطلقوا عليه لف

فال نزاع معهم إذن يف املعنى ، إذ لكلّ أحد أن يفرس لفظه بام شاء ، لكنّا ننازع يف 
 .)٤(إطالق هذا اللفظ عليه ؛ لعدم اإلذن الرشعي

                                                           
 . دار القدس ، قم . ٣٦٠: ٣رشح إشارات ابن سينا للطويس   (١)
 .٧. ط:  . النرش اإلسالمي ، قم ٤١٠كشف املراد رشح جتريج االعتقاد (ت: اآلميل):   (٢)
 م.١٩٨١ياء الرتاث العريب، بريوت. الطبعة الثالثة إح. دار ١٢٢: ١األسفار   (٣)
 مكتبة الصدر . . ٧٥قواعد املرام يف علم الكالم(ت: أمحد احلسيني) :   (٤)
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قلت : ارتىض العالمة تأويل التذاذ اهللا تعاىل بذاته بإدراك كامل الذات ، وهو 

ال إشكال يف هذا التأويل ، لكنّه ذكر ريض اهللا عنه كام سيأيت أنّ معنى االبتهاج ، و
 إطالق لفظ امللتذ عىل اهللا تعاىل مشكل ؛ لعدم وردوه يف نص رشعي ، وهو تام .

هـ) : اللذة واألمل بدهييان ، فال يعرفان ، وقيل: ٧٥٦عضد الدين األجيي(قال و
 .)١(اليشء اخلاص به كاملهو :  ماملالئاللذة : إدراك املالئم من حيث هو مالئم ، و

 اللذة ال معنى هلا إالّ  : أنّ هـ) يف األبكار : وخيص اللذة أيضاً ٦٣١وقال اآلمدي (
وهو حمال عىل ما سبق ،  كان مركباً  والرب تعاىل ال مزاج له، وإالّ  ،إدراك املالئم للمزاج

 .باللذة فال يكون متصفاً ، 

اللذة عبارة عن إدراك ما  أسلم أنّ  ال إذ لقائل أن يقول:؛ وهو أيضا ضعيف 
وال ،  بل اللذة عبارة عن إدراك املالئم، وهو أعم من إدراك مالئم املزاج، يالئم املزاج 

 .يلزم من انتفاء األخص انتفاء األعم 

، وإن مل بإدراك ما يالئم ذاته من كامالته، اهللا تعاىل ملتذ وهلذا قالت اخلصوم إن 
تلتذ بام حصل هلا من كامالهتا ، وس بعد مفارقة األبدان النفيكن له مزاج، وكذلك 

 . ... ، وتتأمل بمفارقة ما لكامالهتااملمكنة هلا

اللذة إدراك املالئم، والرب تعاىل مدرك ملا يالئم  والّذي خيص قول الفالسفة: أنّ 
 ةونحن ال ننازع فيه من جهفحاصله يرجع إىل تفسري اللذة باإلدراك، ، ذاته من كامالته 

إذ هو متوقف عىل ورود الرشع به وال سبيل إىل ؛  بل من جهة اإلطالق اللفظي،  املعنى
 .)٢(إثباته

قلت : ما قاله يف غاية اجلودة واإلحكام ، ال أعلم فيه خالفاً بني حمققي أهل 
، وخالفهم ؛ للتوقيف الرشعي القبلة ، سو إطالق لفظ اللذة ؛ فمنع منه املتكلمني 

 .عىل املعنى الكلّ  ع إمجاع، مهللا تعاىلعىل اا لفظ اللذة احلكامء فأطلقو
                                                           

  م.١٩٩٧. دار اجليل ، بريوت. الطبعةاألوىل :  ١٦٤:  ٢املواقف (ت: عبد الرمحن عمرية)  (١)
  . دار الكتب واآلثار القوميّة ، القاهرة .٧٩: ٢ار(ت: أمحد املهدي) أبكار األفك  (٢)
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يف هذا؛ لبيان وجلاللة املطلب ، سنرسد أقوال كبار علامء الفريقني سنّة وشيعة 

، وأنّه ال نزاع إالّ يف ، سيام قول العالمة يف كتبه الرشيفة اهتاممهم الشديد فيام نحن فيه 
شكاالت العارضة عىل هذه املسألة مع بعض اإلوأيضاً لبيان ، اللفظ دون املعنى 

 ، هاك لرت ..مكلامهتكلامته وأجوبتها يف 
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 يف أنوار امللكوتلقول النوبختي هـ) ٧٢٦بيان العالمة (

يف كتابه الياقوت:  )١(قال شيخ الشيعة يف وقته أبو إسحاق ، إسامعيل بن نوبخت
علمه بكامله ؛ ألنّ  مبتهج بالذات املؤثّر.  أنّه تعاىل مبتهج بذاته: (املسألة اخلامسة يف 

، فكيف ال ، والواحد منّا يلتذّ بكامله النقصاينّ ، وكوهنا يف األعظم ، يوجب له ذلك 
د  الشاهد من توابع اعتدال املزاج ، ال ينفي أن يكون يف الغائب لغري ذلك ؛ جلواز تعدّ

؛ وهذه ملتذّ بذاتههو ء ليجب وجوده أزالً، بل  السبب، ولسنا نقول: إنّه يلتذّ بخلق يش
يناه بكتاب االبتهاج  اهـ النوبختي . .)املسألة سطرنا فيها كتاباً مفرداً وسمّ

يخ   :شارحاً  العالمةقال  بو إسحاق رمحه اهللا فيها أهذه املسألة ممّا وافق الشّ
احلكامء ، وخالف اإلماميّة وباقي املتكلّمني فيها؛ وقد اتّفق اجلميع عىل نفي األمل عنه 

 : ، ويف هذه املسألة مباحث اىلتع

ة ل : يف حدّ اللذّ قالوا : هي : إدراك ونيل لوصول ما هو عند املدرك كامل  .االوّ
إدراك ونيل لوصول ما هو عند املدرك آفة ورشّ ، : من حيث هو كذلك ، واألمل  ،وخري

ا األوّ : واالدراك معلوم ، والنيل هو  ل فلداللة االصابة والوجدان ، وال بدّ منهام ، أمّ
ا الثاين  .التعريف عليه باملجاز ، وهو حمرتز عنه يف  املعاين فألنّ اإلدراك قد يكون ، وأمّ

ة، بحصول الصورة املساوية   .وهي غري ملتزمة للّذّ

من   قد ال يدركان ،ألنّ الكامل واخلري )ملا هو عند املدرك كامل وخري: (وقولنا 
ة ، ب ته عند املدرِ حيث مها كذلك ، فال حيصل اللّذّ هو  :ك. واخلريل املعترب كامليّته وخرييّ

ء قد يكون  ألنّ اليش )من حيث كذلك(قولنا: و .ء ملا يليق به ذلك احلصول حصول يش
 .كامالً وخرياً، من حيثيّة دون أخر، وااللتذاد خيتصّ باجلهة الّتي هو فيها كامل وخري

                                                           
: وقد صنّف شيخنا االقدم وإمامنا األعظم ابو إسحاق ابراهيم بن نوبخت  قال العالمة   (١)

ه  قد احتو من املسائل عىل أرشفها  »الياقوت«قدس اهللاّ روحه الزكية ونفسه العلية ، خمترصاً سامّ
املباحث عىل أجلّها وأسناها، إالّ أنّه صغري احلجم، كثري العلم، مستصعب عىل الفهم وأعالها، ومن 

 يف غاية االجياز واالختصار، بحيث يعجز عن تفهمه أكثر النظّار .
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دت هذه املباحث ة :  االبتهاجنقول: فلنرجع إىل الرشح ف ،وإذ قد متهّ اللّذّ

الّتي حيصل لذي اخلري والكامل؛ وقد ادّعى املصنّف ريض  املراد منه احلالو؛ والرسور
الّتي هي أكمل املوجودات ، وذاته مالئمة لذاته ،  عامل بذاتهاهللا عنه ثبوته هللاّ تعاىل؛ ألنّه 

ة منّا يلتذّ بكامله  لواحد، وكيف ال يكون كذلك واوإدراك املالئم للكامل يوجب اللّذّ
 .؟!فكيف ينتفي عنه هذا املعنى ، مع بلوغ كامله إىل النهاية القصوالنقصاين؟!.

 :احتجّ املتكلّمون بوجهني

ل ة من توابع اعتدال املزاج ، فال يصحّ ثبوته فيه تعاىل ؛ النتفاء   :األوّ أنّ اللّذّ
 .وهو املزاج عنه، متبوعها 

ة إنْ كانت   :الثاين قديمة ، وهي داعية إىل إجياد امللتذّ به ، وجب أن يوجد إنّ اللّذّ
الداعي وانتفاء املانع وهو األزل ، وإن كانت حادثة كان  امللتذّ به قبل أن يوجد ؛ لوجود 

 .اهللاّ تعاىل حمالّ للحوادث

ل بأنّ كوهنا يف الشاهد من توابع املزاج وأ يخ عن األوّ ال يقتيض كوهنا ، جاب الشّ
د السبب مع وحدة املسبّب بالنوع ، فاعتدال املزاج  يف الغائب كذلك ؛ فإنّه جيوز تعدّ

ة عندنا ، وال يلزم من انتفاء السبب انتفاء املسبّب  .يوجب اللّذّ

ا إذا قلنا إنّه يلتذّ بذاته فال.  و عن الثاين أنّ املحال يلزم لو قلنا : إنّه يلتذّ بفعله؛ أمّ
 .)١(ف كتاباً يف هذه املسألة، ومل يصل إليناوقد ذكر املصنّف ريض اهللا عنه أنّه صنّ 

  

                                                           
 . منشورات الرشيف الريض ، طهران . ١٠٢أنوار امللكوت رشح الياقوت (ت: حممد نجمي) :   (١)



 ١٦١ ................................................................ لغةً واصطالحاً ًبتهاج اال: ثاين الفصل ال

 
 يف جتريد االعتقادلقول الطويس بيان العالمة 

يف املسألة الثامنة عرشة : هـ) ريض اهللا عنه : (٥٩٧قال اخلواجة نصري الطويس(
 ) ....استحالة األمل واللذة عليه تعاىل

فإنَّ وجوب : هذا أيضاً عطف عىل الزائد ، شارحاً هـ) ٧٢٦(قال العالمة 
 الوجود ، يستلزم نفي اللذة واألمل .

واعلم أنّ اللذة واألمل قد يكونان من توابع املزاج ، فإنّ اللذة من توابع اعتدال 
املزاج ، واألمل من توابع سوء املزاج ، وهذان املعنيان إنّام يصحان يف حق األجسام ، وقد 

 ، فينتفيان عنه .  ثبت بوجوب الوجود أنّه تعاىل يستحيل أن يكون جسامً 

وقد يعني باألمل : إدراك املنايف ، وباللذة إدراك املالئم ، فاألمل هبذا املعنى منفي 
ا اللذة هبذا املعنى ، فقد اتفق األوائل عىل  عنه ؛ ألنّ واجب الوجود ال منايف له . وأمّ

تذاً به ، ، أعني : ذاته ؛ فيكون مل مدرك ألكمل املوجوداتثبوهتا هللا تعاىل ؛ ألنّه 
واملصنف رمحه اهللا كأنه قد ارتىض هذا القول ، وهو مذهب ابن نوبخت وغريه من 

 .)١(إالّ أنّ إطالق امللتذ عليه يستدعي األذن الرشعي، املتكلمني 

عني ما ذكره ابن سينا مدرك ألكمل املوجودات . قول العالمة : ألنّه سبحانه 
  امل واخلري .إدراك الكقول ابن سينا : ومرّ واحلكامء ، 

مدرك ألكمل وقوله الرشيف : (فقد اتفق األوائل عىل ثبوهتا هللا تعاىل ؛ ألنّه 
مدركٌ ،  همل بكاملاعاهللا تعاىل أنّ اتفاق احلكامء واملتكلمني عىل رصيحٌ يف ) املوجودات

 للتوقيفيّة . ؛وإنّام النزاع يف اللفظوال نزاع فيه ، ، جلامله 

 

                                                           
 .٧. النرش اإلسالمي ، قم . ط:  ٤١٠قاد (ت: اآلميل): كشف املراد رشح جتريج االعت  (١)
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 يف الباب احلادي عرشهـ) ٧٢٦(مةلقول العالالسيوري  بيان

 ) . وال يصح عليه اللذة واألمل ؛ المتناع املزاج عليه تعاىلقال (=العالمة) : ( 

األمل واللذة أمران وجدانيان ، فال هـ) شارحاً : ٨٢٦وقال املقداد السيوري (
واألمل إدراك املالئم من حيث هو مالئم ،  :يفتقران إىل تعريف ، وقد يقال فيهام : اللذة

إدراك املنايف من حيث هو مناف ، ومها قد يكونان حسيني ، وقد يكونان عقليني ، فإنّ 
 االدراك إنْ كان حسياً فهام حسيان وإالّ فعقليان .

إذا تقرر هذا فنقول : أما األمل فهو مستحيل عليه إمجاعاً من العقالء ؛ إذ ال منايف 
ا اللذة فإنْ كانت حسية فكذ ا من توابع املزاج ، واملزاج يستحيل له تعاىل ، وأمّ لك ؛ ألهنّ

 عليه تعاىل وإالّ لكان جسامً .

ا ؛ ألنّ وإن كانت عقلية ، فقد أثبتها احلكامء له تعاىل ، وصاحب الياقوت منّ 
الباري تعاىل متصف بكامله الالئق به ؛ الستحالة النقص عليه ، ومع ذلك فهو مدرك 

ك  ك ، بأتم إدراك ، وال نعني باللذة إالّ لذاته وكامله ، فيكون أجلّ مدرِ ، ألعظم مدرَ
 ذلك .

ا العتقادهم نفي اللذات  ا املتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة ، إمّ وأمّ
العقلية ، أو لعدم ورود ذلك يف الرشع الرشيف ، فإنّ صفاته تعاىل وأسامءه توقيفية ، ال 

ه ليس من إن كان جائزاً يف نظر العقل ، لكنّ جيوز لغريه التهجم هبا إالّ بإذن منه ؛ ألنّه و
 .)١(األدب ؛ جلواز أن يكون غري جائز من جهة ال نعلمها 

أصحابنا قلت : إنّام نكثر من هذه األقوال ؛ خلطورة األمر ، لرت اتفاق مجيع 
عىل عدم املحذور يف تفسري اللذة بإدراك الكامل واجلامل ، ريض اهللا عنهم ، بل غريهم ، 

..  وإنّام  نزاعهم لفظي ال غري، هاك أيضاً

                                                           
 . دار االضواء ، بريوت .٥٣رشح الباب احلادي عرش :   (١)



 ١٦٣ ................................................................ لغةً واصطالحاً ًبتهاج اال: ثاين الفصل ال

 
 ريض اهللا عنههـ) ٦٧٩(ابن ميثم البحراين بيان 

 ).يف امتناع األمل واللذة عىل اهللا تعاىل( :قال ابن ميثم البحراين

 اتفق املسلمون عىل عدم إطالق هذين اللفظني عليه تعاىل :

مل إىل احلالة احلاصلة أما أوالً : فالمتناع معنامها عليه ، إذ كان املرجع عندهم باأل
عن تغري املزاج إىل الفساد ، وباللذة إىل احلالة احلاصلة عن تغري املزاج إىل االعتدال ، 
سواء كانت احلالتان غنيتني عن التعريف كام عليه بعض املتكلمني ، أو أهنام عبارتان عن 

عن املزاج فهو منزه  إدراك متعلق الشهوة كام عليه مجهور املعتزلة . وإذ الباري تعاىل تنزه
 عن توابعه وعوارضه .

 وأما ثانيا : فلعدم اإلذن الرشعي يف إطالق أحد هذين اللفظني عليه .

م ملا فرسوا األمل بأنّه إدراك املنايف ، ومل يكن لذاته مناف ، مل  وأما الفالسفة ، فإهنّ
، أهنا إدراك املالئم يصدق إدراك املنايف عليه ، فلم يصدق عليه األمل ، وملا فرسوا اللذة ب

 . علمه بكامل ذاته: وعنوا هبا ، أطلقوا عليه لفظ اللذة 

، إذ لكل أحد أن يفرس لفظه بام شاء ، لكنّا ننازع يف  فال نزاع معهم إذن يف املعنى
 .)١(لعدم اإلذن الرشعي  ؛إطالق هذا اللفظ عليه

مل رشعاً عىل اهللا قلت : عدا النزاع يف جواز أو عدم جواز إطالق لفظ اللذة واأل
بكامل ذاته علمه تعاىل ؛ فإنّه ال خالف بينهم أنّ املعنى املقصود هبذين اللفظني هو : 

 . سبحانه وتعاىلوإدراكه جلامهلا 

  

                                                           
 مكتبة الصدر . . ٧٥قواعد املرام يف علم الكالم(ت: أمحد احلسيني) :   (١)
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 ابن سينا والغزايل لفظ اللذة!!استبشاع 

ك ، بأفضل إدراك ،  ل ابن سينا رصحياً :وقمىض  األول سبحانه، أفضل مدرِ
ك ، فهو . وليس أفضل الذ وملتذ ، ويكون ذلك أمراً ال يقاس إليه يشء  ألفضل مدرَ

 . )١(عندنا هلذه املعاين أسام غري هذه األسامي ، فمن استبشعها استعمل غريها

وإذا قيل: عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ، فمعناه هو أن  هـ) :٥٠٥قال الغزايل(
نى للذة إال إدراك وال مع ،فهو حمبوب ومعشوق لذي الكامل ،كل مجال وهباء وكامل

. ومن عرف كامل نفسه يف إحاطته باملعلومات لو أحاط هبا، ويف مجال الكامل املالئم
كامل هو ممكن له، لو  صورته ويف كامل قدرته وقوة أعضائه وباجلملة إدراكه حلضور كلّ 

لكامله وملتذاً به، وإنام تنتقص لذته  اً أمكن أن يتصور ذلك يف إنسان واحد، لكان حمبّ 
تقدير العدم والنقصان فإن الرسور ال يتم بام يزول أو خيشى زواله، واألول له البهاء ب

 وهو مدرك لذلك الكامل كل كامل هو ممكن له فهو حارض له، إذ ؛األكمل واجلامل األتم
فإحبابه  ؛احلاصل له فوق كل كامل والكامل ،مع األمن من إمكان النقصان والزوال، 

التذاذ، بل ال نسبة لذاتنا  والتذاذه به فوق كلّ  ،إحباب كلّ  فوق ،وعشقه لذلك الكامل
 .من أن يعرب عنها باللذة والرسور والطيبة بل هي أجلّ إليها البتة، 

إالّ أنّ تلك املعاين ليس هلا عبارات عندنا، فال بد من اإلبعاد يف االستعارة، كام 
وبعد  ،عد إرادته عن إرادتنامع القطع بب ،انستعري له لفظ املريد واملختار والفاعل منّ 

 .)٢(ستعمل غريهستبشع عبارة اللذة فيُ قدرته وعلمه عن قدرتنا وعلمنا، وال بعد يف أن يُ 

قلت : سيأيت أنّ مردّ ذلك إىل قصور اللغة املخلوقة ألن حتيط بالوجود املحض، 
غ إطالق   .اللفظ مطلقاً لكن هذا ال يسوّ

  

                                                           
 منشورات مكتبة املرعيش ، قم. .٣٦٩: ٢إهليات الشفاء   (١)
 . دار املعارف، القاهرة . الطبعة السادسة .١٦٨امن دنيا) هتافت الفالسفة(ت: سلي  (٢)



 ١٦٥ ................................................................ لغةً واصطالحاً ًبتهاج اال: ثاين الفصل ال

 
 »العبارة دونه عجزت«قول الرضا عليه السالم : 

هـ) قال : حدثنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ريض ٣٨١أخرج الصدوق (
اهللا عنه، قال: حدثنا حممد بن احلسن الصفار، عن سهل بن زياد، عن حممد بن إسامعيل 
بن بزيغ، عن حممد بن زيد، قال: جئت إىل الرضا عليه السالم أسأله عن التوحيد، فأميل 

ال تضبطه العقول، وال تبلغه األوهام، وال تدركه ...، األشياءعيل: احلمد هللا فاطر 
، وكلّت دونه األبصار، وضل فيه عجزت دونه العبارةاألبصار، وال حييط به مقدار، 

تصاريف الصفات، احتجب بغري حجاب حمجوب، واسترت بغري سرت مستور، عرف 
 .)١( »الكبري املتعال بغري رؤية ، ووصف بغري صورة، ونعت بغري جسم، ال إله إال اهللا

 .)٢(ورواه الكليني عن حممد بن احلسن الصفار به قريبٌ منه 

قلت : إسناده قويّ معترب . وحممد بن زيد ، هو الرزامي خادم الرضا عليه  
 سالم ، ترجم له النجايش دون طعن.ال

عن حممد بن إسامعيل ، عن ريض اهللا عنه ،  هـ) ٣٢٩الكليني(يشهد له ما رواه 
ل بن شاذان ، عن محّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اهللا ، عن الفضيل بن يسار الفض

إنّ اهللا ال يوصف ، وكيف يوصف ، وقد « قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول :
هِ قال يف كتابه :  رِ قَّ قَدْ وا اهللاََّ حَ رُ ا قَدَ مَ  .)٣(»فال يوصف بقدر إالّ كان أعظم من ذلك وَ

 ، وهذا اإلسناد صحيح عىل األقو . قلت : صحيح

اً يف فال يوصف بقدر إالّ كان أعظم من ذلكقوله عليه السالم : ( ) ظاهرٌ جدّ
 عجز لغات البرش أن حتيط بكنه كامله املحض ، ومجاله الرصف سبحانه .

 

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم .٩٩التوحيد(ت: هاشم الطهراين) :   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران.١٠٥: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)

 .. دار الكتب اإلسالميّة ، طهران ١٠٠: ١الكايف (ت: عيل أكرب غفاري) :   (٣)
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 .يف املطالب العالية  بيان الرازي 

ية: فهي مثل االلتذاذ للذات العقلا هـ) يف املطالب العالية :٦٠٦قال الرازي (
بحصول صفات الكامل واجلالل له. وهذا النوع من االلتذاذ قد أطبقت الفالسفة عىل 

 إثباته يف حق اهللا تعاىل ، واملتكلّمون أطبقوا عىل إنكاره. 

ٌ بكونه موصوفاً بصفات  ا الفالسفة فقد احتجوا عىل إثباته بأنّه تعاىل عامل أمّ
، فوجب أن حيصل هذا النوع من وجب البهجة وااللتذاذالعلم يالكامل واجلالل، وهذا 

ا أنّه موصوفاً بصفات الكامل واجلالل ، فهذا بناء عىل ، البهجة يف حق اهللا تعاىل أمّ
ٌ مقدمتني: إحدامها: كونه تعاىل موصوفاً بصفات اجلالل والكامل. والثانية: أنّه تعاىل   عامل

 . هبذه األحوال

ا عن صفات اجلالل والكامل ، فاألمر فيه ظاهر؛ ألنّ أعظم صفات الكامل  أمّ
واجلالل، وجوب الوجود يف الذات ويف الصفات، وكامل العلم وكامل القدرة وكامل 

 الفردانية يف هذه الصفات، وكلّ ذلك حاصل يف حق اهللا تعاىل. 

ا أنّه تعاىل عامل هبذه األحوال ؛ فألنّه تعاىل ملا ثبت أنّه عامل بذاته وبجميع  وأمّ
 اته، وجب كونه عاملاً هبذه األحوال .صف

ا أنّ كونه عاملاً بكونه موصوفاً بصفات الكامل واجلالل، يوجب االبتهاج  وأمّ
؛ ألنّا متى علمنا من أنفسنا هذه األحوال، حصل واللذة والرسور، فاالستقراء يدل عليه

ال نسبة هلا إىل أنواع من البهجة والفرح والرسور، فإذا كانت الكامالت يف حق اهللا تعاىل 
كامالت البرش، وعلم اهللا ال نسبة له إىل علم البرش يف القوة والظهور، وجب القطع بأنّه 

 .)١( ال نسبة لتلك البهجة والفرح إىل ما حيصل للبرش من هذا النوع

 قلت: أماطت كلامتنا السابقة عن كلّ مقاصده ، فال حاجة لبياهنا .

  

                                                           
 دار الكتاب العريب ، بريوت . .١١٤: ٢املطالب العالية(ت: أمحد السقا)   (١)



 ١٦٧ ................................................................ لغةً واصطالحاً ًبتهاج اال: ثاين الفصل ال

 
م   اقاالتفاق واالفرت :موجز ما تقدّ

ال بمعنى اعتدال لكن : اللذة ، اهللا بذاته من احلكامء أنّ معنى ابتهاج مجلة ذكر 
املزاج ، بل بمعنى إدراك املالئم ، من حيث هو مالئم ، وعليه فابتهاج اهللا تعاىل بذاته 

 سبحانه .ذاته الرصف ، ومجال وجود املحض يعني : إدراكه لكامل 

أنّ تفسري االبتهاج بإدراك املالئم ، ال ،  حكامء ومتكلمني، اتفق اجلميع فلقد 
منع املتكلمون من إطالق لفظ اللذة وامللتذ وااللتذاذ ، وإنّام رشعاً ال إشكال فيه عقالً و

فة عىل اإلذن الرشعي ، ومل وعىل اهللا تعاىل ؛ ألنّ األسامء احلسنى والصفات العليى موق
 يرد يف الرشع هذا اللفظ.

 هفاهللا تعاىل عامل بكاملوحتصيل احلاصل ؛ اللغويّة ب وربام يشكل عىل احلكامء
يبقى ما ف ، وهذا ال نزاع فيه ؛ جالله البحتحميطٌ بامله الرصف ، جل مدركٌ ، املحض 

 .؛ لعدم الداعي قالوه من إطالق لفظ اللذة لغو ، أو حتصيلٌ للحاصل 

مللتذ اطالق لفظ اللذة واالغرض من أنّ بعن هذا ، ويمكن للحكامء اإلجابة 
الصفات العليى ، يف رتكاب البدعة ا الو،  يف األسامء احلسنى الترشيعيس وااللتذاذ، ل

د باملحسوس ؛ رضورة أنّ اللغة كلّ اللغة عاجزة أن حتيط ا تقريبٌ الغرض وإنّام  ملجرّ
ة  ، كوهنا والعلم أقرب للفهم من لفظ اإلدراك  ة، ولفظ اللذبشؤون الذات األحديّ

د أقرب للحس منها إ  .ىل املجرّ

لتغرير دفعاً لمنع فتُ ، توقع يف حمذور التشبيه املنهي عنه  ،وفيه أنّ هذه اإلطالقات
هادي السبزواري يف قوله  كثرة األوهام ، والتباس األفهام ، كام ذكر املالّ ب، بالعوام 

سة ؛ اآليت قريباً   .املحذور هذامع فال يسوغ نسبة مثل هذا الوصف إىل الذات املقدّ
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 لذة يف الوضع اللغوي!!لا

قلت : ال خالف بني أهل احلكمة واللغة والكالم وغريهم أنّ اللذة هي : إدراك 
املالئم إدراك تقترص عىل املالئم ، لكنهم اختلفوا هل أنّ اللذة يف الوضع اللغوي 

 ؟!.أيضاً  املحسوسات ، أم ما يعمّ املعقوالتاحلاصل من 

، وهي التي ن طريق احلس محيصل خصوص ما ، فهل اللذة عند أهل اللغة
، أيضاً ن طريق العقل ميتناول ما حيصل األعم الذي ، أم سيّة احللذة اليطلق عليها 

 .وهي التي تسمى باللذة العقليّة؟!

ل ، عدم صدق اللذة حقيقةً ابتداءً ،  من طريق العقل ملا حصل يرتتّب عىل األوّ
  .ذة عىل احلسيّة والعقليّة سواء عىل املجاز ، ويرتتب عىل الثاين صدق اللإالّ 

قد ل، وني والتعيّني يالتعيأنّ االستعامل أعم من الوضع أجيب عن هذا بو
، فهو إذن منقول احلس العقل عالوة عىل استعمل النّاس لفظ اللذة ملا حيصل من طريق 

 .منهام عريف ووضع تعيّني ، فيصدق إطالق لفظ اللذة عىل األعم 

هـ) يف رشح مقاصده : ال ٧٩٣مسعود بن عمر التفتازاين (قال اإلمام الشافعي 
ا بحسب  شك أنّ لفظ اللذة أو األمل ، بحسب اللغة ، إنّام هو للحيس دون العقيل ، وأمّ

أعمّ من ، العرف ، فالظاهر أنّه بحسب اإلشرتاك املعنوي ، حيث يوجد اإلدراك 
 .)١(األحساس والتعقل 

: يف الصحاح : هـ) ٣٩٣(الفارايب هري إسامعيل بن محاد اجلو نرصقال أبو  ةُ اللَذَّ
. وقد لذذت اليش اتِ  .)٢( وجدته لذيذاً بالكرس لذاذ ولذاذة، أي  ءواحدة اللَذَّ

 .، ويظهر أنّه قرصه عىل احلسيّاتعلمته أدركته وقلت : وجدته لذيذاً ؛ أي : 

                                                           
 هـ.١٩٨١. دار املعارف النعامنيّة ، باكستان . الطبعة األوىل : ٢٤٥: ١رشح املقاصد  (١)
 م.١٩٨٧. دار العلم للماليني ، بريوت. الطبعة الرابعة: ٥٦٩: ٢الصحاح(ت: أمحد عطار )  (٢)
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،  يعلمبمعنى  جيدهـ) يف كتاب الفروق : ٣٩٥قال أمام اللغة العسكري (قال 

 ومصدره الوجدان ؛ وذلك معروف يف العربية ، ومنه قول الشاعر من الوافر : 

     (  .)١(أي علمته  (وجدت اهللا أكرب كلّ يشء             حماولة وأكثرهم جنوداً

: إدراك  اللذةهـ) يف التعريفات : ٨١٦( بن حممد الرشيف اجلرجاين قال عيلّ 
الوة عند حاسة الذوق، والنور عند البرص، ه مالئم، كطعم احلاملالئم من حيث إنّ 

وحضور املرجوِّ عند القوة الومهية، واألمور املاضية عند القوة احلافظة تلتذ بتذكرها، 
ه ليس بلذة، كالدواء وقيد احليثية لالحرتاز عن إدراك املالئم ال من حيث مالءمته؛ فإنّ 

 .)٢(ال من حيث إنه مرّ ه نافع، فيكون لذة ه مالئم من حيث إنّ النافع املر؛ فإنّ 

اعلم أنّ اللذات تابعة لإلدراكات ، واإلنسان جامع هـ) : ٥٠٥وقال الغزايل(
جلملة من القو والغرائز ، ولكل قوة وغريزة لذة ، ولذهتا يف نيلها املقتيض طبعها الذي 

ينبغي أن يعلم أنّ لذة املعرفة ، أقو من سائر اللذات ، أعني : لذة خلقت له ...، ف
 .)٣(شهوات والغضب ، ولذة سائر احلواس اخلمسال

ال إشكال يف إطالق لفظ اللذة عىل ما حصل من طريق ربام يقال : الزبدة : 
العقل ، حتى مع دعو أنّ اللفظ يف الوضع اللغوي خلصوص ما حصل من طريق 
ا الرشعيّات فيبقى إشكال التوقيفيّة ؛ فال يسوغ إطالق  احلس ، هذا يف العرفيات ، أمّ

املعنى صحيحاً ، وإن كان  من دون إذن رشعي لفظ اللذة وامللتذ عىل اهللا سبحانه وتعاىل
 .؛ حذر الوقوع يف بدعة التشبيه إدراك الكامل إمجاعاً ، وهو : 

  

                                                           
 دار العلم ، القاهرة . . ٨٩لغويّة (حممد إبراهيم سليم) : الفروق ال  (١)
 م.١٩٨٣. دار الكتب العلميّة ، بريوت. الطبعة األوىل : ٨١٦التعريفات :  (٢)
 دار املعرفة ، بريوت. . ٣٠٨: ٤إحياء علوم الدين (٣)
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 لفظي ونفيها  اللذة العقليّةإثبات النزاع يف 

ة العقليّة٧٢٦قال العالمة (  . هـ) يف األنوار : إثبات اللّذّ

ة من القو كامل و قد نازع  ة هي: الكامل ، ولكلّ قوّ فيها مجاعة ؛ وذلك ألن اللّذّ
ها ، فكام أنّ العني تلتذّ بوصول كامهلا ، وهو مشاهدهتا للمحبوب، والذوق يلتذّ  خيصّ
بوصول كامله إليه، وهو الطعم الالئق به ، كذلك القو العقليّة تلتذّ بوصول كامهلا 

 .اإليها، وهو : إدراك املالئم هل

ة العقليّة أقووقال أيضاً :  ا تصل إىل كنه احلقيقة ، ؛  اللّذّ ألنّ إدراكها أتمّ ؛ فإهنّ
لها إىل أجزائها، ومتيّزها عن أعراضها  .ومتيز املاهيّة عن غريها بفصوهلا ، وتفصّ

ا احلسّ ، فإنّه يدرك ظاهر اليش ك العقليّة واجب  أمّ ء وأعراضه ، وأيضاً مدرِ
يّة واملاهيّات الوجود تعاىل، وصف اته، واألشياء الّتي ال جيوز عليها التغريّ ، كالطبائع الكلّ

ة، ممكنة، عدميّة بذاهتا مستفيدة للوجود من  ك احلسّ أشياء جزئيّة متغريّ الباقية ، ومدرِ
ل أكمل ،   .)١(فإدراكه يكون ألذّ وأتمّ هبجةغريها، وال ريب يف أنّ األوّ

، إذا قايسنا بني اللذتني ثبات اللذة العقليّة : إيف هـ) : ٧٩٣(وقال التفتازاين 
 .وأقو كيفية ، فالعقلية أكثر كمية 

: وأما الثاين  .بل يكاد ال يتناهى، عدد تفاصيل املعقوالت أكثر  فألنّ : ا األول أمّ 
؛ ما يتعلق بظواهر األجسام  واحلس ال يدرك إالّ ، العقل يصل إىل كنه املعقول  فألنّ 

وبحسب هذا ، فكذا اللذات التابعة هلام ، وإدراكاهتا أتم ، العقلية أكثر فتكون الكامالت 
 . يعرف حال اآلالم عند التنبه لفقد الكامالت

ه النتفاء بعض فلعلّ ، العامل قد ال يلتذ باإلدراكات وال يتأمل باجلهاالت  ا أنّ وأمّ 
 . الرشوط والقيود املعتربة يف كون اإلدراك لذة وأملاً 

                                                           
، . منشورات الرشيف الريض  ١٠٢أنوار امللكوت يف رشح الياقوت (ت: حممد نجمي) :   (١)

 طهران .
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يس من اللذة واألمل ينبغي أن يعد يف الكيفيات املحسوسة دون احل: فإن قيل 

 ؟!.الكيفيات النفسانية

،  كاحلالوة واملرارة مثالً ؛ هو الكيفية التي يلتذ هبا أو يتأمل ، املدرك باحلس : قلنا 
فال سبيل للحواس الظاهرة ، ا نفس اللذة واألمل التي هي من جنس اإلدراك والنيل وأمّ 

 اهـ. .)١(إىل إدراكها

حكامء النّاس ، فلقد أطبق ؛ إذ النزاع لفظي ال غري قلت : ال داعي للتطويل 
معنى ب ،من طريق العقل  واالبتهاجالسعادة الرسور وعىل إثبات ومتكلمني وغريهم 

ة أم ال ، وإنّام تنازعوا هل ، اجلامل واجلالل والبهجة وإدراك الكامل  سواء سمي ذلك لذّ
عىل إدراك الكامل احلاصل من طريق العقل ، كام يدركه  يصدق إطالق لفظ اللذة

جربائيل عليه السالم ، أم أنّ لفظ اللذة مقصور عىل إدراك السعادة من طريق احلس ال 
 غري ، كسعادة احليوان يف قضم الزرع؟!!.

االبتهاج العقيلّ أنّ الزبدة : اتّفق مجيع النّاس ناهيك عن العلامء واحلكامء ، 
، وإنّام تنازعوا يف احلواس اخلمس طريق احلاصل عن تهاج احليواين االبأرشف من 

  . )٢(رشف العلم بقدر رشف املعلوم : يف اإلحياء  لذلك قال الغزايل التسمية ؛

، كام يف إدراك أهل الدنيا  واملقصود أنّ كامل املعلوم إذا كان حسيّاً  فإدراكه حيسّ
راكه ملكويت ، كام يف إدراك أهل اجلنّة لنعيمها للذائذها احلسيّة ، وإذا كان ملكوتيّاً فإد
إذا كان عقليّاً ؛ إذ كل نعيم اجلنّة حارضٌ أتمّ منه امللكويتّ املنزه عن الفقدان والزوال ، و

ا إدراك اخلالق لذاته ، فهو عني كام يف عامل املالئكة املقربني عند العاقل بنحو أرشف  ، وأمّ
 ء بقوهلم : أتم إدراك . الكامل واجلامل، وهو مقصود احلكام

  

                                                           
 هـ.١٩٨١. دار املعارف النعامنيّة ، باكستان . الطبعة األوىل : ٢٤٥: ١رشح املقاصد  (١)
 دار املعرفة ، بريوت. . ٣٠٨: ٤إحياء علوم الدين (٢)
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 تفسري اللذة باإلدراك  ةعويص

وإنّام هو عويص ؛ لتوقف غري واحد من أساطني احلكمة والكالم فيه ؛ كالرازي 
ا هل  :، وخالصة اإلشكالوغريمها والعضد األجيي  أنّ اللذة عني اإلدراك ، أم أهنّ

 معلولة لإلدراك؟!.

فان وقيل : اللذة األمل بدهييان ، فال يعرّ اللذة وقال العضد اآلجيي يف املواقف : 
إدراك املالئم ، من حيث هو مالئم ، واملالئم هو : كامل اليشء اخلاص به ؛ كالتكيف 

 .باحلالوة ، والدسومة للذائقة ، واجلاه والتغلب للغضبية

اليشء قد يالئم من وجه دون وجه ، كالدواء  وقولنا : من حيث هو مالئم ؛ ألنّ 
ا ندرك حالة هي لذة ، الكريه إذا  علم أنّ فيه نجاة من العطب ، وذلك مل يثبت ؛ فإنّ

ا أنّ ونعلم أنّ ثمة إدراكاً للمالئم ،  وإنّام ،  اللذة هل هي نفس ذلك اإلدراك ، أو غريه وأمّ
 ، وهل يمكن أن حتصل بسبب آخر أم ال؟!.  ذلك سبب هلا

 . اهـ.)١(فوجب التوقف فيه، تحقق فلم يُ 

أو أمرٌ مغاير ، أهي نفس إدراك املالئم ،  اللذةُ يف املباحث املرشقيّة :  وقال الرازي
لذلك اإلدراك ، وبتقدير كوهنا مغايرة لذلك اإلدراك ، أهي معلول ذلك اإلدراك أو 

 ء آخر ، وإن كانت ال توجد إالّ مع ذلك االدراك؟!.معلول يش

يشء من هذه  مور ال بد من البحث عنها ، وإىل اآلن مل يصح عنديأفهذه 
 .)٢(قرب إىل الظن أنّ األمل ليس هو نفس إدراك املنايفولكن األاألقسام بالربهان ، 

  

                                                           
  م.١٩٩٧. دار اجليل ، بريوت. الطبعةاألوىل :  ١٦٤:  ٢املواقف (ت: عبد الرمحن عمرية)   (١)
  . منشورات بيدار ، قم .٣٩٠: ١املباحث املرشقيّة   (٢)
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م العويصة!!  حلّ توهّ

ق إالّ بعد  عني قلت : فهذا نزاعٌ قائم أنّ اللذة أهي اإلدراك ، أم أنّ اللذة ال تتحقّ
 ؟!!.، فتكون نتيجة لإلدراكحتقق اإلدراك

املاديّة يف اللذات احلسيّة ، له وجهٌ النزاع هذا لتوقف أو وجوابه ببساطة أنّ هذا ا
االلتذاذ باحلالوة ، إدراك ال ربام يقال : إنّ احلاصلة عند املخلوقات ذات املزاج ؛ ف

 ..احلالوة  لذة وهو إدراكتناول احلالوة ؛ فثمة سبب حلصول الإالّ بعد حيصل 

ا ما نحن فيه ، وهو التذاذ اخلالق بجامل ذاته ، بمعنى إدراك مجال ذاته وكامل  أمّ
آناً ما يف ، وإالّ لزم أالّ يكون اهللا تعاىل عاملاً بكامل ذاته دون كالم عني ذاته ذا ؛ فهقدسه 

 .زل ، وهذا ممتنع األ

اللذات العقلية: فهي مثل  هـ) يف املطالب العالية :٦٠٦وقد مىض قول الرازي (
هذا النوع من االلتذاذ قد أطبقت االلتذاذ بحصول صفات الكامل واجلالل له، و

 الفالسفة عىل إثباته يف حق اهللا تعاىل ، واملتكلّمون أطبقوا عىل إنكاره. 

ا الفالسفة فقد احتجوا عىل إثباته بأنّه تعاىل عاملٌ بكونه موصوفاً بصفات  :أمّ
، فوجب أن حيصل هذا النوع من العلم يوجب البهجة وااللتذاذالكامل واجلالل، وهذا 

 . إىل آخر كالمه .)١(هجة يف حق اهللا تعاىل...الب

؛ رشعاً لو تناسينا جواز أو عدم جواز إطالق لفظ اللذة عىل اهللا تعاىل الزبدة : 
ال جيري يف ابتهاج اخلالق سبحانه وتعاىل ؛ ألنّ ابتهاجه بذاته األجيي والرازي ،  فتوقف 

اىل عاملٌ  بكامله ومجاله وحسنه أزالً النّاس أنّ اهللا تعهو عني علمه بجامل ذاته ، وقد أمجع 
 .، وعليه فاللذة يف هذا الفرض عني اإلدراك ورسمداً وأبداً 

، بالنظر للعوامل الثالثة ثالثةواللذة واالبتهاج ، إلدراك افمراتب  فإنّ واإلنصاف 
 كاآليت: 

                                                           
 دار الكتاب العريب ، بريوت . .١١٤: ٢املطالب العالية(ت: أمحد السقا)   (١)
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 .الدنيوي األول : اإلدراك احليس

قها إالّ بعد اإلدراك احليس واللذة هيهنا كسبيّة تدرجييّة ؛ رضورة عدم حتقّ 
الدفعي ؛ لذلك فاللذة مرتتبة عليه حسب قوانني الدنيا ، اإلدراك ال يتعقل ف، التدرجيي 

حالوة درك ، والنبيّ موسى عليه السالم باعتباره برشاً ، ال ي ترتب املعلول عىل العلة
  .ة إىل الفعل ،خروجاً من القوّ باألكل التدرجيي رضورة حصوله ، تدرجياً التمر إالّ 

 . األخروي لكويتالثاين : اإلدراك امل

إنقاذ موسى بني إرسائيل بفلق ، كبأفعاهلم امللكوتيّة امللكوت أهل وهو ابتهاج 
 . ومنه التذاذ أهل اجلنّة بنعيمها، ، كونه دفعياً ملكويت ؛ فهذا اإلدراك البحر 

 .قديس النوري الالثالث : اإلدراك 

وهو هيهنا ، بذواهتا ة املالئكة يف عامل النور والتقدير املجردات وسادابتهاج ك
بذواهتم ينّ اللدعني إدراك كامل الذات ، رضورة أنّ ذوات أهل هذا العامل عني علمهم 

 بإذن اهللا تعاىل .القدسيّة ، ممّا دون العرش ، عىل مطلق األفعال رة داقال

، ال نفس  فلق البحرعىل  أنّه قادر بإذن اهللاعليه السالم ، ومن ذلك إدراك موسى 
، الفلق عىل  ةدرالذي هو عني الق(=روح القدس) اللدينّ كام يف الثاين ، بل العلم الفلق 

 .االبتهاج ، وهو عني بام هو معصوم ذاته صلوات اهللا عليه وهذا عني 

؛ فموسى تارةً وننبه أنّ هذه اإلدراكات قد تتداخل أحياناً حسب تداخل العوامل 
اً ، وجوداً قدسي وال ينايف هذا أنّه وجود قديسٌّ اً ، وأخر ملكوتيّاً ، وثالثةً برشاً دنيويّ

 .وسيأيت مزيد بيان يف فصل املعرفةمجيع العوامل ، واحد يف 
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ا  ،تفسري االبتهاج باإلرادة   العلموأهنّ

وا االبتهاج باللذة ،  اتّضح بام ال مزيد عليه أنّ مجلة من احلكامء ، بل كلّهم ، فرسّ
 .والبهجة واجلامل  الكاملإدراك : بمعنى 

وا االبتهاج باإلرادة ، وامللفت أنّ جلّ أو كلّ من  عدا هذا فجملة من احلكامء فرسّ
ه  أم ماذا؟!!منهم  أيضاً باإلرادة ، فهل هذا تناف فرسّ االبتهاج باللذة ، فرسّ

والعشق  واحلب والفرحقلنا بإجياز : اجلميع أرجع االبتهاج واللذة واإلرادة 
 إىل العلم واإلدراك .  ...، والرضا والرسور

س رسه الرشيف : الكامل من مجيع الوجوه ،  حمبوب قال الصدر الشريازي قدّ
، وملا يتبع ذاته من اخلريات الالزمة بالعرض ، وهي حمبوبة  لذاته ، ومريد لذاته بالذات

 .)١(له ال بالذات ، ولكن بالتبعية والعرض

أمر  مريداً و كونه عاملاً  اتضح أنّ و ه أيضاً : فإذن قد انرصحوقال ريض اهللا عن
علمه  :إرادته بعينها هيفإذن ، ال يف الذات وال يف االعتبار ، من غري تغاير ، واحد 

 .)٢(وهو بعينه هو الداعي،  بالنظام األتم

 .  األكمل األصلح النظام األرجح العلم بعني قلت : الداعي عند احلكامء هو 

، كام  اإلرادة : ومن البني أنّ مفهوماذ الفقهاء األصفهاين ريض اهللا عنه قال أست
قني هو االبتهاج والرضا، وما يقارهبام مفهوماً، ويعربّ عنه  :هو خمتار األكابر من املحقّ

والرسّ يف التعبري عنها بالشوق فينا، وبرصف االبتهاج والرضا فيه ؛  بالشوق األكيد فينا
 .مكاننا ناقصون غري تامّني يف الفاعلية، وفاعليتنا لكلّ يشء بالقوةا ملكان إأنّ  ،تعاىل

إىل أُمور زائدة عىل ذواتنا ، من ، فلذا نحتاج يف اخلروج من القوة إىل الفعل 
ر الفعل والتصديق بفائدته والشوق األكيد سه ...تصوّ ، بخالف الواجب تعاىل فإنّه لتقدّ

                                                           
 ،  دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . الطبعة الثالثة .٣٤٠: ٨األسفار   (١)
 ،  دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . الطبعة الثالثة .٣٣٣: ٨األسفار   (٢)
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وجاعل بنفس ذاته العليمة  فاعلٌ  ، عن شوائب اإلمكان وجهات القوة والنقصان

 .رصف اخلري ،، ورصف الوجوداملريدة، وحيث أنّه رصف الوجود 

فهو مبتهج بذاته أتم ابتهاج ، وذاته مريضّ لذاته أتمّ الرضا ، وينبعث من هذا 
فإنّ من أحبَّ شيئاً أحب  ؛ابتهاج يف مرحلة الفعل،  االبتهاج الذايت ، وهي اإلرادة الذاتية

وهي التي وردت األخبار ...، هي اإلرادة يف مرحلة الفعل، ، وهذه املحبة الفعلية آثاره 
ة األطهار ، سالم اهللاّ عليهم بحدوثها ؛ لوضوح أنّ املراد هو اإلرادة  التي ، عن األئمّ

حيث ال مراد يف مرتبة ذاته إالّ هي غري املراد ، دون اإلرادة األزلية التي هي عني املراد ، 
 . )١( ال معلوم ، كام ذاته

كون سيام املتكلمني ،  -سنّة وشيعة-الفريقني علامء قلت : مل يرتض املشهور 
اإلرادة صفة ذات ؛ للنصوص الظاهرة يف نفي كوهنا كذلك ، كام مل يرتضوا أن يكون 

ال وضعاً وال استعامالً ، وانّام ، معنى اإلرادة الرضا واالبتهاج ؛ إذ اإلرادة ليست كذلك 
، ، اضطروا إليه ، لتفسري عقيدهتم بقدم العامل الزماين ح خاص من الفالسفة هو اصطال

 .، وسيأيت الكالم كذا قالوا 

ه إىل العلم ؛ وكام يقول الصدر  نا هيهنا أنّ تفسري االبتهاج باإلرادة ، مردّ وما هيمّ
د قاطبة . وهذا املعنى جممعٌ عليه عن إرادته بعينها هي: علمه بالنظام األتمالشريازي : 

قول أهل القبلة ، وإنّام تنازع النّاس يف إطالق لفظ اإلرادة عىل هذا املعنى، وسيأيت 
  أنّ النزاع لفظي أو كاللفظي .صحاب امليزان ريض اهللا عنه ، السيد الطباطبائي 

                                                           
 أمري ، قم . .١٩٤:  ١الدراية (ت: مهدي كالئي) هناية   (١)
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 لعلم إىل ابيان الداماد يف إرجاع االرادة 

ون اإلرادة احلقة اإلهلية هـ) ريض اهللا عنه : ك١٠٤٠وقال السيد املحقق الداماد (
الذي هو بعينه ،  إرادة اخلري عني العلم، غري متعلقة بالرشور بالذات ، ال يصادم كون 

وزان  -وزاهنا باإلضافة إىل صفة العلم- فإرادة اخلري؛  مرتبة الذات احلقة األحدية
ها التي هي بعين،  عني الذات احلقة الواجبةالسمع والبرص من صفات الذات ، ومها 

، املحيط بكلّ يشء ، ثمّ السمع سمع لكلّ مسموع ، ال لكلّ يشء ، والبرص  العلم التام
برص بالقياس إىل كلّ مبرص ، ال بالنسبة إىل كل يشء ، فكذلك اإلرادة احلقة ، فذاته 
سبحانه علمٌ بكل يشء ممكن ، وإرادة لكل خري ممكن ، وسمع بالنسبة إىل كل يشء 

إىل كل يشء مبرص ، وقدرة بالقياس إىل كلّ يشء مقدور عليه مسموع ، وبرص بالقياس 
، والرشور الواقعة يف نظام الوجود ، سواء عليها أكانت يف هذه النشأة األوىل ، أم يف 
تلك النشأة اآلخرة ، ليست هي مرادة بالذات ، بل ومقيسة بالذات ، إنّام هي داخلة يف 

ا لوازم اخلري ات العظيمة ، الواجبة الصدور عن احلكيم القضاء بالعرض ، من حيث إهنّ
 . اهـ.)١( احلق ، واخلري املطلق

...) يريد أن يقول ثمّ السمع سمع لكلّ مسموع ، ال لكلّ يشءقوله الرشيف : (
اإلمكاين األصلح، وهو النظام بتعاىل  خصوص علمهأنّ اإلرادة نوعٌ من العلم ، وهو 

 العنائي فيام قال الصدر الشريازي .، وهو عني الداعي ، أو العلم  عني إرادته

) . ملّا نفى الغايةَ عن فعله ، خلق ما شاء كيف شاء: (شارحاً وقال يف الرواشح 
م أنّه ليس فاعالً باالختيار ، فأزاح ذلك بأنّه يفعل األشياء كام شاء ، فيكون بمشيّته   ،تُوهِّ

؛ ليلزم أن يكون لغريه ته مشيّته كقدرته ليست غريَ ذايفعل اخللق ، لكن ،  أي بإرادته
، كان حمتاجاً يف قدرته وإرادته إىل  فإنّ من فعل فعله بإرادة زائدة عىل ذاتهتأثري يف فعله ؛ 

ح زائد عليه  ح أحد طريف مقدوره لتعلّق اإلرادة به ، فكانت ذاته مستكملةً ، مرجّ يرجّ

                                                           
 . مكتبة بصرييت ، قم . ٤٣: ١رشح األسامء احلسنى   (١)
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ح ؛ حلصول أولويّة هلا بسببه ، وإالّ مل يفعل به ، و كلّ مُستكمل بغريه ناقص بذلك املرجّ

ه عن النقصان .  يف ذاته ، واهللا منزَّ

ة وفعل ، وحيثُ  وأيضاً إذا كانت املشيّة زائدةً عليه ، يلزم يف ذاته تعاىل جهتا قوّ
اً . وأشار إىل نفي الزيادة بقوله : ( داً بذلك ؛ إمكان ووجوب ، فلم يكن واحداً حقّ متوحّ

حالَ كونه وحدانيّاً ذاتاً وصفةً ؛ ، يعني خلق ما شاء  ) .إلظهار حكمته ، وحقيقة ربوبيّته
ال لغاية ، الذي هو حقيقةُ إهليّته وربوبيّته ،  إذ مل خيلق إالّ إلظهار علمه بالنظام األكمل
رَ يدعوه إىل اخللق واإلجياد .  أُخر وداع آخَ

داً بذلك؛ إلظهار حكمته ، وحقيقة ربوبيّتهقوله : ( ف ) . فهو سبحانه برصِ متوحّ
ة هو اجلاعل التامّ للنظام اجلميل ، الفاضلِ املنبعث عن نفس مرتبة  ة احلقّ كنه ذاته األحديّ
ذات اجلاعل املفيض كلَّ ذات وكلّ كاملِ ذات ، واملعطي كلَّ وجود وكلّ كامل وجود . 

ايةُ فهو بنفس مرتبة ذاته الغ،  أنّ كنه ذاته هو بعينه علمه التامّ بالنظام األتمّ األكملوبام 
، وغاية الغايات ، والغاية األخرية ، والعلّة الغائيّة األُوىل  والعلّة الغائيّة الكامليّة للنظام

 .)١(احلقيقيّة لكلّ ذات ووجود من الذوات والوجودات التي هي أجزاء النظام 

اإلرادة إىل العلم ، لكن ال عىل نحو املشيئة وقلت : أرجع رضوان اهللا تعاىل عليه 
، لكن إرادة علم ، رضورة أنّ النسبة بني اإلرادة والعلم العموم املطلق ؛ فكلّ الرتادف 
إرادة ، نظري النسبة بني اإلدراك والعلم ؛ فكل إدراك علم ، لكن ليس كلّ علم ليس كلّ 

ا ، هذا عندنا ، وعلم إدراك ؛ بداهة أنّ اإلدراك تصديق ، والعلم تصور وتصديق  عند أمّ
بام كان وما ه سبحانه ما كان ، وعلمخصوص متعلق ببدواً  نهه سبحااخلالق فإدراك

 .يكون وما سيكون 

حارضٌ يف علم اهللا ،لكن هذا أيضاً يرد عليه أنّ كلّ ما كان وما يكون وما سيكون
 تعاىل أزالً وأبداً ، وعليه فإدراكه عني علمه من هذه اجلهة .

                                                           
 هـ.١٤٢٢دار احلديث . الدبعة األوىل  .٤٠الرواشح السامويّة(ت: غالم حسني) :   (١)
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، ومن جهة ما كان  من جهة خصوص ما وجد وكان من خملوقاته فهو إدراك ،بىل

 وما يكون وما سيكون ، فهو علم .

األصلح النظام اإلمكاين اإلرادة علم خاص ، وهو خصوص العلم بعليه : فو
 ، ال مطلق العلم.التام 

) هذا بيانٌ منه لرضورة أن تكون اإلرادة بإرادة زائدة عىل ذاتهقوله الرشيف : (
ا زائدة عىل ذاتهعني الذات صفة ذات  ، وموجز ذلك امتناع كام يف صفات الفعل  ، ال أهنّ

ل الداعي والعلم باألصلح و إالّ يف مقام الذات ، واالختيار الرتجيح القدرة عىل تعقّ
، وهو ممتنع فاعلة قادرة خمتارة وإالّ لزم أن يكون الرتجيح يف مقام الفعل من دون علّة 

 . يف رتبة اخلالق ؛ بداهة أنّ علمه وقدرته واختياره عني ذاته

؛ أي يف اجلملة قلت : كالمه ريض اهللا تعاىل عنه ، تامٌ جممع عليه من جهة املعنى 
ٌ بالنظام اإلمكاين األصلح ، خمتارٌ قادرٌ عليه ، ولكن أورد عليه  : أنّ اهللا تعاىل عامل

غ الرشعي إلطالق لفظ اإلرادة عليه .  املتكلمون ، عدم املسوّ

ل قدم العامل الزماين ، وأنّ اهللا تعاىل خلق العامل وأمرٌ آخر فإنّه يرتتّب عىل هذا القو
، والذي كام يف أزليّة اخلالق واالستقالل ال بالذات بالتبع لكن ، فالعامل أزيلّ يف األزل ، 

ح ، كام سنبنيّ يف الفصل األخري .  دعا احلكامء اإلهليني إىل هذا امتناع الرتجيح بال مرجّ

حكمة اهللا تعاىل ، أن ال خيلق اهللا تعاىل العامل  فسنبنيّ هناك أنّ الراجح األصلح يف
 يف األزل التبعي ، بل يف وقت دون آخر ؛ لبعض النصوص الصحيحة ، فانتظر .
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 صدر الدين الشريازي بيان 

هـ) أيضاً : مفهوم الوجود ١٠٥٠قال صدر الدين الشريازي ريض اهللا عنه (
ا رفيق الوجود ،  املحبةحكم اإلرادة والعام معنى واحد يف اجلميع ، فكذا  ؛ فإهنّ

فالكامل من ، والزيادة عليه أيضاً لذيذة ومطلوبة ؛  حمبوب لذيذوالوجود يف كلّ يشء 
 مجيع الوجوه ، حمبوب لذاته ، ومريد لذاته بالذات ، وملا يتبع ذاته من اخلريات الالزمة

 .)١(...، وهي حمبوبة له ال بالذات ، ولكن بالتبعية والعرض بالعرض

، وهي يف الواجب تعاىل  اإلرادة واملحبة معنى واحد كالعلمذا تقرر هذا فنقول إ
وتكون غري  ،، وهي بعينها عني الداعي ، ويف غريه ربام تكون صفة زائدة عليه عني ذاته

ا كثرياً ما تنفك عن قدرته  التي هي بمعنى ، القدرة وغري الداعي ، كام يف اإلنسان ؛ فإهنّ
 .والكتابة وغريمها ، وتركه  صحة الفعل ، كامليش

غري الداعي الذي يدعوه إىل فعله ، كالنفع املتوقع من فعل الكتابة  وهي أيضاً 
القدرة واإلرادة : كالرض املرتتب عىل فعلها ، فهذه الثالثة أعني ، مثالً ، أو عىل تركه 

ي سبحانه ، حدة يف حق البارمتعددة يف اإلنسان بالقياس إىل بعض أفعاله ، متّ ، والداعي 
ها فيه عني الذات األحدية ، ويف اإلنسان صفات زائدة عليه ، وإنّام خصصنا تعدد  وكلّ

ا قد تكون بالقياس إىل رضب من أفعاله  هذه الثالثة فيه بالقياس إىل بعض أفعاله ؛ ألهنّ
 الباطنية شيئاً واحداً ؛ كالتدابري الطبيعية والتحريكات الذاتية ، مثل التغذية والتنمية

يف حكمة اهللا يف هذا العامل ، كام ال خيفى عند البصري املتأمل ، والتوليد وغري ذلك 
، الذي روعي فيه ، والنظام الرشيف ، والصنع املنيع ، وكيفية الرتتيب البديع  ،الصغري

 .)٢(وأودع يف قواه

أن منعوا فلقد ؛ عند املتكلمني نظر شديد ريض اهللا عنه  هقال فيامبان أنّ قلت : 
ها إىل تكون اإلرادة صفة ذات قديمة أن منعوا يكون االبتهاج بمعنى اإلرادة ، كام  مردّ

                                                           
 ،  دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . الطبعة الثالثة .٣٤٠: ٨األسفار   (١)
 ،  دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . الطبعة الثالثة .٣٤٠: ٨سفار األ  (٢)
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أزليّة عامل اإلمكان التبعيّة ألزليّة اخلالق سبحانه القول بمنعوا ، كام العلم باألصلح 

اإلرادة الذاتيّة ، ترتب املعلول تلكم عىل كلّ هذا ، املرتتب بالذاتاالستقالليّة ، أي : 
 ..علّة عىل ال

العلم بالنظام األتم ، وسلمنا أنّ اإلرادة تعني : لو أغمضنا عن هذا النزاع  لكن
وإدراك بالكامل ال يتناىف مع تفسري االبتهاج باللذة ، بمعنى: العلم فهذا ، األصلح 

 . العلم بالكامل وإدراك اجلاملإىل :  االبتهاج فعىل كال التفسريين فمردّ ، املالئم 

تالف مسالك الربهان واالستدالل ؛ فالنزاع يف خصوص ما نحن غاية األمر اخ
 يكون لفظيّاً ، أو كاللفظي.، فيه ، ومن احليثيّة أعاله 

حتّى لو سلمنا أنّ اإلرادة تعني العلم أو مردّها إليه ، فال يرضنا ف وباجلملة :
قدم العامل نّ اإلرادة صفة ذات أم مل نقل ، وسواء قلنا بإسواء قلنا : النزاع أعاله ، 

 أنّ ريض اهللا عنه ، لكن سيأيت عن السيد الطباطبائي  ، أم مل نقلوأزليّته بالتبع الزماين 
  . أو حتصيل للحاصلال وجه له ، تفسري اإلرادة بالعلم 
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 »اهللا يغار«بيان قول النبي : 

حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، قال : ومسلم ، واللفظ لألول أخرج البخاري 
عن أيب سلمة، أنه سمع أبا هريرة ريض اهللا عنه، عن النبي صىل اهللا عليه  عن حييى،

 .)١( »م اهللاهللا يغار، وغرية اهللا أن يأيت املؤمن ما حرّ  إنّ «وسلم أنه قال: 

 قلت : إسناده صحيح عىل رشط الشيخني .

عن عثامن ، عن أمحد بن حممد بن خالد ، عدة من أصحابنا وأخرج الكليني عن 
، اهللا تبارك وتعاىل غيور  إنّ «:  عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال، ن ذكره عمّ  ،بن عيسى

 .)٢(»الفواحش ظاهرها وباطنها مولغريته حرّ ، غيور  كلَّ  حيبُّ 

،  ؛ فعثامن من أصحاب اإلمجاع عىل قولوربام صحيح  قويقلت : إسناده 
اً ، والثقة كام سيتضح بن جرير البجيل واملبهم هو إسحاق   .له شاهد صحيح .كان ، ف أيّ

عن ابن ،  عن أمحد بن حممد بن عيسى مجيعاً ، حممد بن حييى أخرجه الكليني عن 
إذا أغري الرجل يف «:  عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال، عن إسحاق بن جرير ، حمبوب 

قال ي بعث اهللا عز و جل إليه طائراً  ،فلم يغر ومل يغري، أهله أو بعض مناكحه من مملوكه 
 اهللا غيورٌ  إنّ : هيتف به  ثمّ  ثم يمهله أربعني يوماً  ،له القفندر حتى يسقط عىل عارضة بابه

طار حتى يسقط عىل رأسه  وإالّ ، فإن هو غار وغري وأنكر ذلك فأنكره ، حيب كل غيور 
فينزع اهللا عز و جل منه بعد ذلك روح اإليامن  ،فيخفق بجناحيه عىل عينيه ثم يطري عنه، 

 .)٣(»ه املالئكة الديوثو تسمي

 قلت : إسناده صحيح أو موثق عىل اصطالح املتأخرين .

عن أمحد بن حممد بن خالد ، عدة من أصحابنا عن ، ولبيان املبهم أخرج الكليني 
سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم : عن إسحاق بن جرير قال ، عن عثامن بن عيسى ، 

                                                           
 دار طوق النجاة.، ٥٢٢٣رقم: . ٣٥ :٧صحيح البخاري (ت: زهري النارص)  (١)

 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٥٣٦:  ٥غفاري) عيل أكرب الكايف (ت:   (٢)
 اإلسالميّة ، طهران .. دار الكتب ٥٣٦:  ٥غفاري) عيل أكرب الكايف (ت:   (٣)
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إذا رضب يف منزل رجل أربعني يوما بالرببط  ،يقال له القفندر  شيطاناً  إنّ «: يقول 

، عضو منه عىل مثله من صاحب البيت  وضع ذلك الشيطان كلّ ، ودخل عليه الرجال 
 .)١(»حتى تؤتى نساؤه فال يغار، فال يغار بعدها ، نفخ فيه نفخة  ثمّ 

  .قلت : إسناده صحيح 

ةُ الغَ و آلة هلو من آالت العجم ، يطلق عليها : العود.: الرببط  َ فيام قال  ريْ
ب محايةهـ) يف معجم املقاليد : ٩١١السيوطي ( رمع ثوران الْغَضَ  .)٢(ن احلْ

الغرية ثوران الغضب هـ) قال : ٥٠٢وحكى املناوي عن الراغب األصفهاين (
 . )٣(وأكثر ما يراعى يف النساء ،محاية عىل احلرم

؛ أي: جيدها من الرضوريّات قسم الوجدانيّات قلت : ال ارتياب أنّ الغضب 
 دراك . إىل اإلالغرية مردّ ، وعليه فيف نفسه كلّ إنسان سويّ 

تنزيه احلرمات ، سيام النساء ، وجوب فمعنى غرية اهللا وأنّه تعاىل غيور : إدراك 
 .، ومردّه إىل العلم  ؛ دفعاً للخبث والفسادوالقبائح  ن النقائصع

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٤٣٣:  ٦غفاري) عيل أكرب الكايف (ت:   (١)
 م.٢٠٤مكتبة اآلداب، القاهرة. الطبعة األوىل . ٢٠٣معجم مقاليد العلوم (ت: د.حممد عبادة) :   (٢)
 . املكتبة التجارية الكرب ، مرص . ٢٢٤:  ٢فيض القدير   (٣)
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 الفرق بني العلم واإلدراك

لكن ما معنى اإلدراك ؛ سيام الوارد يف النصوص ، علم مردّ اإلدراك إىل ال
ارَ القطعيّة كقوله تعاىل :  َبْصَ كُ األْ رِ دْ َبِريُ  يُ وَ اللَّطِيفُ اخلْ هُ  .وَ

؛ قلنا: مشهور املفرسين ، وكذا احلكامء واملتكلمني ، أنّ مردّ اإلدراك إىل العلم 
ما شئت فعربّ نكشاف واحلضور التجيلّ والظهور واالالشهود و: هو يف اجلملة فاإلدراك 

ك موجود  ؛كائن متحقق  ، وفرقوا بينهام أنّ اإلدراك أخص من العلم ؛ كونه يتعلق بمدرَ
ر ، والعلم يتعلق باملعدوم كاملسموع واملبرص   .املتحقق خارجاً  واملوجوداملقدّ

) أنّ اإلدراك الفرق بني العلم واإلدراكهـ) : (٣٩٥قال إمام اللغة العسكري (
وقوف عىل أشياء خمصوصة ، وليس العلم كذلك، واإلدراك يتناول اليشء عىل أخصّ م

 .)١( والعلم يقع باملعدوم وال يدرك إالّ املوجودأوصافه وعىل اجلملة...، 

العلم يقع باملعدوم ، وال يدرك إالّ فالفرق بينهام كام قال العسكري هو أنّ : (
والعلم عند اهللا تعاىل بالنسبة إىل خملوقاته ؛ فعلمه ومن األمثلة اجلليّة ، اإلدراك ) املوجود

 سبحانه بام كان ويكون ، ممّا خلق خارجاً ، إدراك ؛ ألنه تعلّق بموجود خارجي .

ا إذا تعلّق باملوجود واملعدوم ، أي : بام كان وما يكون وما سيكون ، بل ما  وأمّ
 سيكون كيف سيكون ، فهو علم .

اإلنسان ، إدراكه الربد إذا حلّ عليه فصل الشتاء ،  عندومن األمثلة الوجدانيّة 
ل تعلّق بموجود خارجي متحقق الصيف عليه لّ احلرّ قبل أن حي وعلمه بمجيء ، فاألوّ
ر ، والثاين تعلّق ب ، والعلم بقضيّة خارجيّة موجودة فاإلدراك تصديق  ؛غري متحقق مقدّ
رة ستوجد ب، وبقضية خارجيّة موجودةتصديق فهو ، أعم من هذه اجلهة     . مقدّ

أصل اإلدراك يف اللغة بلوغ اليشء ومتامه ، ومنه إدراك أيضاً : العسكري قال 
: فقيل ،  اً توسع يف اإلدراك والوجدان فأجريا جمر واحدثمّ الثمرة وإدراك الغالم ...، 

                                                           
 دار العلم ، القاهرة . . ٩١للغويّة (حممد إبراهيم سليم) : الفروق ا  (١)
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، وأدركت حجمه بيدي ، ووجدت حجمه بيدي ، أدركته ببرصي ووجدته ببرصي 

، مي ووجدت طعمه بفمي ، وأدركت طعمه بفعي مأدركته بسووجدته بسمعي و
 . وأدركت رحيه بأنفي ووجدت رحيه بأنفي 

 اهـ. .)١( الظهورك جتيلّ ما يتجىل به املدرَ : فقالوا هو  اإلدراكاملتكلمون  وحدّ 

ك عند املدرِ  ؛ كتجيلّ وظهور ك قلت : أي باإلدراك يظهر ويتجىلّ وينكشف املدرَ
هو من العلوم الرضوريّة ، و، واجلوع عند اجلائع ، ر عند اآلكل وانكشاف حالوة التم

جتيلّ و؛ كتجيلّ مشيئة اهللا تعاىل عند عزرائيل يف قبض األرواح وربام حضوريّة أحياناً 
اً كان فاإلدراك هو إرادة اهللا تعاىل عند اخلرض صلوات اهللا عليه يف قتل الغالم  ؛ وأيّ

ر ، واخصوص العلم باملوجود املتحقق  .لعلم أعمٌّ منه ومن املقدّ   .، ويناسب هذا أنّ

  

                                                           
 دار العلم ، القاهرة . . ٩١الفروق اللغويّة (حممد إبراهيم سليم) :   (١)



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ١٨٦

 
 إدراك الذات عني وجود الذات

ف أهل احلكمة واملعرفة بل غريهم ، ال أعلم يف ذلك خالفاً أنّ احليّ هو :  عرّ
ال اك الفعّ ه املتكلمون بمن يصح منه اإلدراك  الدرّ ال . وحدّ ، وربام قيل : املدرك الفعّ

  لفرق هيهنا .وال هيمنا بيان ا ،والفعل

أعم منه لتعلّقه ، والعلم  متحققيتعلّق بموجود علمٌ اإلدراك كام قد بان أنّ 
 -أي ذات–فالذات وعليه ؛ ..؛ كالعلم بام كان وما سيكوناملقدر باملوجود واملعدوم 

دراك تعلّق اإل؛ لقادرة عىل اإلدراك عني كوهنا موجودة حيّة هو فعند إدراكها لذاهتا ، 
 .املوجودحقق خصوص املتب

إدراك ، وهو أشد وأرشف وأقدس علم حضوري كام هو واضح ، هذا اإلدراك 
ل إدراك يف عامل اإلمكان هو ، بل  ، ، وهو إدراك العقل أو الروح القدس ذاته أوّ

 . الرصفومجاهلا املحض وأرشف منه إدراك اهللا سبحانه كامل ذاته 

إدراك إذا كان ف..؛ انه ذاتهإدراك اهللا سبحأولويّة والغرض من هذا البحث ، 
خملوقات عامل القدس والعقول والنور لذاهتا ، عني ذاهتا ، وهي فقرية إىل اهللا تعاىل ، 

 أتم وأكمل وأوىل .الذي هو عني ذاته،  ،لذاتهالغنيّ فإدراك اهللا تعاىل 

هـ) ريض اهللا عنه يف األسفار : كلّ موجود ١٠٥٠قال صدر الدين الشريازي (
، فهو حاصل لذاته ؛ ألنّ ذاته غري حمتجبة عن ذاته ، فيكون عاقال لذاته ؛ غري جسامين 

 .)١( د عاقل لذاتهفكلّ جمرّ ، برشط عدم االحتجاب عنه ،  العلم نفس الوجودألنّ 

ل علوم  وقال يف كتاب املبدأ واملعاد : علم النفس بذاهتا ليس سو ذاهتا...، فأوّ
 .)٢( النفس ، هو علمها بذاهتا

 

                                                           
 م.١٩٨١الطبعة الثالثة  . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت. ٤٤٨: ٤األسفار   (١)
 إلعالم اإلسالمي ، قم . الطبعة الثالثة.. مكتب ا١٨٢- ١٨١املبدأ واملعاد(ت: األشتياين) :   (٢)
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اخلواجة نصري الدين الطويس : علمنا بذاتنا هو ذاتنا بالذات، وغري ذاتنا قال و

بنوع من االعتبار، واليشء الواحد قد يكون له اعتبارات ذهنية ال تنقطع، ما دام املعترب 
 .)١( يعتربه

قلت : سيأيت يف الفصل األخري، أنّ كثرة االعتبارات ال ترضّ بوحدة الذات ، كام 
.واعتباراً مفهوماً األحديّة ت يف كثرة صفات الذا ا عني الذات مصداقاً وخارجاً  ، مع أهنّ

هـ) يف األسفار : علمنا بذاتنا ، عني وجود ١٠٥٠قال صدر الدين الشريازي (و
  .)٢(ذاتنا ، وهويتنا الشخصية

، واهلويّة الشخصيّة ، هي : قلت : وهو العلم احلضوري ، أو اإلدراك احلضوري 
 .، وأنّه ليس عمرو أو بكر أو غريمها  األنا عند زيد مثالً 

شعور النفس بذاهتا ، هو نفس وقال فخر الدين الرازي يف املباحث املرشقيّة : 
 .)٣( ذاهتا ، عىل ما ثبت يف باب العلم

ملا ذكرنا من  ...؛أيضاً : ال يزيد علمه بذاته سبحانه عىل وجودهالشريازي وقال 
 . )٤(املساوقة بني العلم والوجود 

ة خالفاً ت : قل  . غريهم كثري بل ، يف هذا بني أصحابنا ال أحسب أنّ ثمّ

،  يعلمبمعنى  جيد: يف كتاب الفروق هـ) ٣٩٥(العسكري أمام اللغة قال 
 :  ومنه قول الشاعر من الوافر، وذلك معروف يف العربية ؛ ومصدره الوجدان 

 )وأكثرهم جنوداً حماولة             يشء  (وجدت اهللا أكرب كلّ             

                                                           
 مطبعة القدس ، قم. . ٣١٨: ٢اإلشارات والتنبيهات   (١)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٥٦: ٨األسفار(ت: حممد خواجوي)   (٢)
 هـ.١٤١١. منشورات بيدار ، قم. الطبعة الثانية سنة : ٣٩٣: ١املباحث املرشقيّة   (٣)
 . مكتب اإلعالم اإلسالمي ، قم . الطبعة الثالثة.١٨٨عاد(ت: األشتياين) : املبدأ وامل  (٤)
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وذلك ؛ ه معلوم بمعنى أنّ ، ه ال يقال للمعدم موجود أنّ  إالّ ، أي علمته كذلك 

وقال ، علمته يف اجلملة فذلك يف املعدوم أبعد  فإنْ ، ملا غاب عنك  واجداً  يك ال تسمّ أنّ 
 فالوجود،  ونه حارضاً دجي: وقيل ، أي يعلمه كذلك  جيد اهللا غفورا رحيامً : اهللا تعاىل 

ا جر عىل وهذا ممّ ، له ال غري  اً دي العامل بوجود اليشء واجوسمّ ،  دالعلم باملوجو: هو 
 .)١(ومن ههنا يفرق بني الوجود والعلم ، سم ما قاربه وكان من سببه االيشء 

ما يكون وجوده لغريه ، ال يدرك  هـ) :٦٨٣قال سعيد بن منصور بن كمونة (و
كَ ذاتهذاته ، فإنّ  ، وهلذا ال نجد   إدراكه لذاته،  نفس وجودهيكون ، جيب أن مدرِ

 .)٢( إالّ احلياة ، التي هي وجود اليشء عند نفسه، رضورياً يف إدراك مفهوم أنا 

ال اللون القائم بجسم اإلنسان (فاألعراض ، ك) ما يكون وجوده لغريهقوله : (
) فإنّ مدرك ذاته(ه لغريغريه ب، بل قائمٌ بنفسهلنفسه ) ألنّه عرض ليس قائامً يدرك ذاته

) ألنّ احليّ هو املدرك إدراكه لذاته جيب أن يكون نفس وجوده(كالنفس اإلنسانيّة 
 احليّ . عينه لوجود ذاته ، واملدرك لوجود ذاته هو

نا ( ،  يف إدراك مفهوم أنا ال نجد رضورياً وبرهان ذلك ، وهو برهان رضوري أنّ
ا ، عني لذاهتالنفس اإلنسانيّة إدراك ف )هإالّ احلياة ، التي هي وجود اليشء عند نفس

 .ها حيّة خارجاً وجود

  

                                                           
 دار العلم ، القاهرة . . ٨٩الفروق اللغويّة (حممد إبراهيم سليم) :   (١)
 م.١٩٨٢. مطبعة جامعة بغداد . سنة النرش : ٣٤٨: اجلديد يف احلكمة(ت: محيد الكبييس)   (٢)
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 احتاد العامل والعلم واملعلوم

اتفق العلامء آخر املطاف أنّ االبتهاج يعني : إدراك الكامل ، أو : العلم به ، ما 
 .؛ رضورة أنّ اإلدراك نوع من العلم تعلق بموجود شئت ما عربّ 

، وربام يعرب عنها العقل والعاقل امل واملعلوم لذلك فمسألة احتاد العلم والع
ج به .واملعقول ،  ج واملبتهَ  مرتبطة ذاتيّاً بمسألة احتاد االبتهاج واملبتهِ

ة أمر ؛ ف أنّ افرتاض العامل واملعلوم ، فذكر العلم ومن منع من احتاد هناك لكن ثمّ
لفساد أو الوجدان والفقدان ، ممتنع ذاتاً يف دار الدنيا القائمة عىل الكون وا، هذا االحتاد 

ة إىل الفعل ،  أو الكسب والنظر ، رضورة أنّ حتقق العلم يف دار الدنيا ، خروج من القوّ
حصويل ؛ لتوقف حصوله ؛ فهو كسبي ومن اجلهل إىل العلم ، ومن الشك إىل اليقني 

 خارج الذات ، مادية أو غريها ..من عىل واسطة خارجيّة ماديّة ، أو واسطة 

فلقد اتفقوا ؛ لكن ليس هذا كل الكالم مع األغامض عن هذا النزاع ، :  قلت
 :يف أكرب ظنّي ، أنّ هذا النزاع ال جيري يف موردينوربام كلّهم ، جلّهم إمجاالً 

ل :   ذاته .لاهللا تعاىل إدراك املورد األوّ

ىل فاهللا تعاعني الذات ، يف رتبة الذات، ، حضوري ، وهو العلم اإلدراك أو فهذا 
ك ، هو و، هو العلم والعامل واملعلوم  ك واملدرَ  .واملسألة بدهييّة اإلدراك واملدرِ

 ذاهتا .لالنفس إدراك املورد الثاين : 

دها  فالنفس ، أو العقل ، أو الروح ، ما شئت فعربّ ، لو افرتضنا أنّ اهللا تعاىل جرّ
ا وإن لن حتصل عىل  ذاتاً وفعالً ؛عن كلّ واسطة ماديّة  أيّ علم من العلوم الكسبيّة فإهنّ

هو عني حقيقتها ، وهو علمها بوجود ذاهتا احليّة  واحدٌ  بل الرضوريّة ، لكن يبقى علمٌ 
اً   .احليّة  ، وعني قدرهتا عىل إدراك ذاهتااحليّةذاهتا وجود عني هو ، علامً حضوريّ

 املعلوم .وعني العامل  ،، املعرب عنها بأنا ذاتهوجود بكلّ كائن علم ف
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ة أمرإ هل يمكن أن نفرتض االحتاد يف دار الدنيا ، بحيث ؛ فذا اتّضح هذا فثمّ

اً ، من طريق الكسب؟!!. يكون العلم عني الذات علامً   حضوريّ

 عىل الكثري عرسّ ، لكن تقلنا : أثبت صدر الدين الشريازي ريض اهللا تعاىل هذا 
ع قصور بياننا عن مراميه وموجز ما ذكره يف األسفار وغريه من كتبه ، م ،فهمه كام جيب

 الرشيفة، كاآليت :

يمكن لإلنسان يف دار الدنيا ، ولو من طريق الكسب أن يكون إدراكه عني ذاته 
اً ، رشط أن يصل إىل رتبة احتاد الصفة بالذات ، احتاداً ذاتيّاً بحيث تكون  إدراكاً حضوريّ

 الذات ..فيه الصفة عن نسلخ عني الذات ، ال انضامميّاً تملكة  ،الصفة

ى فاعلٌ للجرم ، وإذا تكرر منه عمل  فاإلنسان العادي إذا عملَ جرماً ، يسمّ
ى جمرماً ؛ ألنّ حاله أضحى هكذا ، وهذه هي رتبة احلال ، فإذا أكثر من  اإلجرام يسمّ
اً ، حصلت عنده ملكة اإلجرام ، فإذا أمعن يف اإلجرام إىل أقىص  عمل اإلجرام جدّ

؛ كاللدغ الذي هو طبع العقرب وحقيقة ن اإلجرام فيه طبعاً درجات هذه امللكة ، يكو
م وحقيقته  ، كام قال اهللا وفصله وحقيقته ، واالفرتاس الذي هو طبع السبع وفصله املقوّ

بَعَ اهللاُ:  ِمْ  طَ لُوهبِ ىلَ قُ ؛ فإنّ اخلرييّة والنور تكون وكذا يف املقابل إذا عمل خرياً  عَ
 :  ، كام قال اهللا تعاىل حقيقته دً مْ هُ نَاهُ دْ زِ ِمْ وَ هبِّ نُوا بِرَ  .أي نورٌ وعلم  فِتْيَةٌ آمَ

تكون إذا وصل اإلنسان إىل هذه الرتبة ، أي احتاد الصفة مع ذاته احتاداً ذاتيّاً ؛ ف
، كام يف قوله تعاىل : عني ذاته لكته عني ذاته ، وعليه فإدراكه ململكته ، وملكته ذاته عني 

ا   تَوْ لَامَّ عَ ئِنيَ فَ اسِ ةً خَ دَ ونُوا قِرَ ُمْ كُ نَا هلَ لْ نْهُ قُ ُوا عَ ا هنُ نْ مَ فإدراك ملكة العتو واالعتداء  عَ
 الصورة القرديّة .  عني يف نفس املمسوخ عني ذات العايت املعتدي ، و
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 االبتهاج يف مرتبة الذات عني الذات

والبهجة ابتهاج اخلالق املحض خارجاً ومصداقاً هو : عني احلسن واجلامل 
 والكامل ، وبعبارة أخر : فاالبتهاج يف مرتبة الذات عني الذات ، كون الذات عني

 اجلامل املحض والكامل املطلق .

ة فابتهاج اهللا ل سابقاً ، تعاىل بذاته املقدسّ . علمه املحض بجامل ذاتههو: ، كام حتصّ
 .هييّاً بدهذا ، ينبغي أن يكون وهو عني ذاته ؛ فابتهاجه بذاته عني ذاته 

ة    ..حسب التحليل العقيل  أمرانوثمّ

ل : أنّ االبتهاج معلولٌ للذات .  األوّ

م منشؤه أنّ  ق االبتهاج هذا توهّ ، كام يف إالّ بعد حتقق الذات ، غري ممكن حتقّ
ة . ، وإالّ لزم املعلول من دون علّة وهو ممتنعاحلسيّات   .، لكن ليس هذا كلّ يشء؛ فثمّ

 عني الذات . الثاين : االبتهاج

، لكن مرّ أنّ يف هذه الدار احلسيّات االبتهاج احلاصل من تام يف أعاله الكالم 
؛ لذلك  ملكوتيّة، بال واسطة حسيّة وال ذاهتا وجود عني ، إدراك النفس لذاهتا 

 فابتهاجها بذاهتا عني ذاهتا ، وإدراك اخلالق لذاته أوىل وأشد وأرشف وأقدس ..

م ف ة االال تتوهّ بتهاج للذات األحديّة يف التحقق اخلارجي ، وإالّ لزم أن ال بعديّ
 ممتنع .، وهذا القدم آناً من آنات ، أي مدركة لذاهتا ، تكون ذات اهللا تعاىل مبتهجة 

إالّ ذات اهللا سبحانه ، وهي عني املحض ليس يف رتبة الوجود األزيل :  احلاصل
ج عني االبتهاج ات ، وعليه فعلمه بذاته ، واالبتهاج فيام بان علم بكامل الذ املبتهِ

ج به  ح قولنا : إنّ مسألة احتاد العامل والعلم واملعلوم ، عني مسألة واملبتهَ ، وهو يوضّ
ج واملبتهج   .؛ إذ مردّ املسألة إىل أنّ العلم بالذات عني الذاتاحتاد االبتهاج واملبتهِ

ت بالربهان أنّ أجلّ قال صدر الدين الشريازي ريض اهللا عنه يف رشح الكايف : ثب
ك،  إدراك: ... االبتهاجمبتهج بذاته هو احلق تعاىل؛ ألنّ  أمر ، هو خري مؤثر عند املدرِ
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ك بالكرس أجل رفعة وقوة ، واإلدراك له  ك بالفتح أعظم خريية ، واملدرِ فكلّام كان املدرَ

ج أشد مرتبة ، كان االبتهاج أو العشق أو ما جير جمرامها أشد؛ فذاته تعاىل  ج ومبتهَ مبتهِ
، والكلّ يف حقه واحد  عاملاً ومعلوماً وعلامً ، وهكذا احلال يف كون ذاته تعاىل  به وابتهاج

 . )١(مقامه كام حقق يف، 

ممتنع وأفاد ريض اهللا تعاىل عنه ؛ فعدم املصري إىل االحتاد فيام أوجز لقد أجاد 
 ..كام بيّنا قبل قليل ،جتامع النقيضني ال

ة ، عني العامل والعلم واملعلوم ، فاهللاوباجلملة :  أي :  تعاىل يف رتبة الذات األحديّ
ج واالبتهاجعني  ك ، وعني املبتهِ ك واإلدراك واملدرَ ج ؛ رضورة أنّ االبتهاج  املدرِ واملبتهَ

 .واجلالل واجلامل الكامل: إدراك هو 

  

                                                           
 .٤٦٣: ١رشح أصول الكايف  (١)
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 كلمة جامعة للتفتازاين !!

هـ) يف رشح املقاصد : ٧٩٣اين (قال اإلمام الشافعي مسعود بن عمر التفتاز
ا أن  ك ، كالنفس وصفاهتا ، وإمّ ا أن ال يكون خارجاً عن ذات املدرِ ك ، إمّ اليشء املدرَ

ا أن يكون مادياً أو غري مادي..  يكون خارجاً ، وحينئذ فإمّ

ك ، نفس حقيقته املوجودة يف اخلارج ،  فاألول : تكون حقيقته املتمثلة عند املدرِ
 دائامً .فيكون إدراكه 

 : تكون صورة منتزعة عنه . والثاين

: تكون صورة متحصلة يف العقل ، غري مفتقرة إىل االنتزاع من حقيقة  والثالث
خارجية ؛ لكوهنا صورة ملا هو جمرد يف نفسه ؛ كإدراك املفارقات أو ملا حتقق له ، وال 

 حقيقة أصالً، كإدراك املعدومات واعرتض عىل األول بوجوه..

أنّه يقتيض أن يكون إدراك النفس لذاهتا وصفاهتا دائامً ؛ لدوام احلضور  أحدها :
، والالزم باطل ؛ ألنّ كثرياً من الصفات ممّا ال نطلع عىل آنيتها وماهيتها إالّ بعد النظر 
والتأمل ، وإنّام الكالم يف ماهية النفس ، وال جيوز أن يكون هذا ذهوالً عن العلم بالعلم 

 ا يلزم دوامه ، سيام وهم يقولون أنّ علمنا بذاتنا نفس ذاتنا.؛ ألنه أيضا ممّ 

وثانيها : أنّ حصول اليشء لليشء وحضوره عنده ، يقتيض تغاير الشيئني 
 رضورة ، فيمتنع علم اليشء بنفسه.

وثالثها : أنّ النفس إذا كانت عاملة بذاهتا وصفاهتا ، كانت عاملة بعلمها بذلك ، 
 ، فيلزم علوم غري متناهية بالفعل.وهلم جراً ال إىل هناية 

وأجيب عن األول بمنع مقدمات بطالن الالزم ، وهو مكابرة ، وعن األخريين 
، واالعتبارات العقلية تنقطع بانقطاع االعتبار ، وحاصله أنْ بأنّ التغاير االعتباري كاف 

ك ، وهو ليس بغائب عن نفس د املدرَ ه ؛ فمن ليس هناك إالّ يشء واحد ، هو ذلك املجرّ
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حيث يعترب شاهداً يكون عاملاً، ومن حيث يعترب مشهوداً يكون معلوماً ، ومن حيث 

 . اهـ.)١(يعترب شهوداً يكون علامً 

قلت : وهو يف غاية اجلودة ؛ فاهللا تعاىل يف مرتبة الذات األحديّة ، هو العلم 
يف إدراك النفس  والعامل واملعلوم ، وهو الشاهد والشهود واملشهود ، والكالم هو الكالم

 لوجود ذاهتا .

  

                                                           
 هـ.١٩٨١. دار املعارف النعامنيّة ، باكستان . الطبعة األوىل : ٢٢٤: ١رشح املقاصد   (١)
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 النص عىل احتاد القادر واالقتدار والقدرة

ج  إنّام سقنا هذا العنوان توضيحاً وتقريباً ملا ذكرناه من احتاد االبتهاج ، واملبتهِ
ج به ، يف مرتبة الذات ..   واملبتهَ

عن عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن هـ) ريض اهللا عنه ، ٣٢٩(رو الكليني 
د بن خالد ، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص قال : جاء رجل إىل أيب احلسن الرضا حمم

عليه السالم من وراء هنر بلخ فقال : إينّ أسألك عن مسألة ، فإن أجبتني فيها بام عندي 
 قلت بإمامتك؟!.

 ».سل عامّ شئت«فقال أبو احلسن عليه السالم : 

ان ، وكيف كان ، وعىل أي يشء فقال الرجل البلخي : أخربين عن ربك ، متى ك 
 كان اعتامده؟!.

نَ األين ، بال أين ، وكيف «فقال أبو احلسن عليه السالم :  إنّ اهللا تبارك وتعاىل أيّ
 .)١(»وكان اعتامده عىل قدرتهالكيف بال كيف ، 

حدثنا أيب رمحه اهللا قال: حدثنا سعد بن عبد هـ) قال : ٣٨١ورواه الصدوق (
وكان يعني بقوله : (وقال :  ،مد بن احلسني بن أيب اخلطاب به مثلهاهللا، قال: حدثنا حم
 .  )٢(ألن القدرة من صفات ذات اهللا عز وجل ؛) أي عىل ذاتهاعتامده عىل قدرته 

 قلت : إسناده صحيح بإمجاع .

) األحديّة عىل قدرته) أي اقتداره سبحانه (وكان اعتامدهقوله عليه السالم : (
 اته ، وبحسب االعتبار العقيل فيهنا فرضان :املحضة التي هي عني ذ

ر عن القدرة بناءً  ل : أنّ اهللا تعاىل ليس له اقتدار إالّ بقدرة ؛ فاالقتدار مـتأخّ األوّ
 عىل االعتبار العقيل وحتليالت العقل .

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٨٨:  ١الكايف (ت: غفاري)   (١)
 . . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم ١٢٥التوحيد(ت: هاشم الطهراين) :   (٢)
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ته واقتداره تعاىل عني قدرته يف التحقق والوجود واملصداق .  الثاين : قادريّ

رصف ، وإالّ لزم أالّ يكون اهللا تعاىل قادراً مقتدراً آناً من فالفرض األول اعتبار 
ته واقتدراه سبحانه وتعاىل ليس قديامً بالذات ، وال يقوله به القدم آنات  ، أو أنّ قادريّ

 مسلم ، ناهيك عن امتناعه.

ة اهللا سبحانه وتعاىل واقتداره يف مرتبة الذات ،  فتعنيّ الثاين وهو أنّ وجود قادريّ
، ال فاصل بينهام ، وإالّ لزم اجتامع النقيضني ، التي هي عني ذاته ود قدرته عني وج

 القادرية وعدم القادريّة ، أو قدم القادريّة وعدم قدمها .

الزبدة : العقل يفرتض دائامً األسباب واملسببات ، من باب التحليل واالعتبار ، 
ا يف التحقق اخلارجي واملصداق ، فال جمال لالعتبار  إطالقاً ؛ إذا إما وجود وحتقق أمّ

ا عدم ، وال ثالث .  وإمّ

 :مثال عىل ذلك علم أيّ شخص حيّ بوجود ذاته احليّة ، فالعقل يفرتض أمران 

ل : ذات زيد احليّة .  األوّ

 والثاين : علم زيد بوجود ذاته احليّة .

د اعتبار ال أكثر وال أقل ؛ فليس يف اخلارج إالّ ذا ت لكن هذان الفرضان جمرّ
واحدة حيّة مدركة ، هي ذات زيد؛ فعلم زيد بذاته هو عني ذاته احليّة املدركة ، والكالم 

ج به. ج واملبتهَ  هو عني الكالم يف االبتهاج واملبتهِ

قال : حدثنا أيب رمحه اهللا ، قال : حدثنا أمحد بن هـ) ٣٨١(أخرج الصدوق 
، وموسى بن عمرو ، واحلسن إدريس ، عن احلسني بن عبيد اهللا ، عن حممد بن عبد اهللا 

ما كان « : احلسن الرضا عليه السالم وأبقال بن عيل بن أيب عثامن ، عن ابن سنان قال : 
 .)١(»  قدرته نافذة ونفسه هو ،، هو نفسه ...، اهللا حمتاجاً إىل ذلك

 قلت : إسناده حسن صحيح . ورواه الكليني يف الكايف والصدوق يف املعاين.

                                                           
 لنرش اإلسالمي ، قم .. مؤسسة ا١٩٢التوحيد(ت: هاشم الطهراين) :   (١)
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عن صفوان ، عن حممد بن خالد الطياليس ، عيل بن إبراهيم ورو الكليني عن 

يقول « :قال سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم ،عن أيب بصري، عن ابن مسكان ، بن حييى 
والبرص ذاته  ،والسمع ذاته وال مسموع، جل ربنا والعلم ذاته وال معلوم و مل يزل اهللا عز

 .)١(»والقدرة ذاته وال مقدور ،وال مبرص

من أصحاب األصول ، اعتمد عليه صحيح ، والطياليس حسنٌ : إسناده  قلت
 األصحاب ريض اهللا عنهم اعتامداً ظاهراً .

 ) أي قبل أن خيلق األشياء سبحانه .والقدرة ذاته وال مقدورقوله عليه السالم : (

 ومن ثمرات هذا البحث ، هذا العنوان ..

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٠٧:  ١الكايف (ت: غفاري)   (١)
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 ةيف الذات املحض السأم واملللبرهان امتناع 

 إنْ قيل : هل يمكن افرتاض أنّ اهللا تعاىل يمل ويسأم؟!.

قلنا بإجياز : اهللا تعاىل عني اجلامل املحض والكامل الرصف والبهجة البحتة ، 
والسأم وامللل والتعب واالستيحاش ، ال يمكن افرتاضها إالّ يف الوجود الذي كامله 

اً ، وقدرته ليست رصفة ، وعلمه ليس حمضاً ..  ليس تامّ

ه حدّ ، وال يقيّده قيد، أزالً معنى اجلامل املحض ف أن ال بداية له وال هناية ، ال حيدّ
 ال سآمة وال استيحاش، وإال اجتمع النقيضان .و ورسمداً وأبداً ؛ فال ملل

 فمعها يمتنع العجز والتعب والسآمة؛حضة ، املالقدرة يف  الكالموالكالم هو 
 .وهو ممتنع  ،القدرة أو نقصٌ فيها انعدام يف والعجز رضورة أنّ التعب 

الكالم يف اجلامل املحض التام ؛ فمعه متتنع السآمة ، وإالّ اجتمع النقيضان ؛ كذا و
ا مع عقالً رضورة أنّ السآمة ال جتوز  كامل الإالّ مع عدم اجلامل أو نقص فيه ، وأمّ

 وإالّ اجتمع النقيضان . ،التام فتمتنعاملحض 

سأم من مجاله أبداً ؛ كونه مجاالً حمضاً ال خيالطه قبحٌ وعدم ، لذلك فاهللا تعاىل ال ي
اً ال يعرتيه نقص ، وال يتعب مطلقاً ؛ كونه  وال يملّ من كامله ؛ كونه كامالً مطلقاً تامّ

 قدرة مطلقة حمضة ال يشوهبا عجز إطالقاً ، وإالّ لزم اجتامع النقيضني .

أمحد بن حممد بن عيسى ، عن  حممد بن حييى ، عنرو الكليني يف الكايف عن 
احلسني بن سعيد ، عن القاسم بن حممد ، عن عيل بن أيب محزة ، عن أيب بصري قال : جاء 

 رجل إىل أيب جعفر عليه السالم فقال له : أخربين عن ربك متى كان؟!.

ويلك إنّام يقال ليشء مل يكن متى كان ؛ إنّ ريب تبارك وتعاىل «فقال عليه السالم : 
ومل يزل حياً ، بال كيف ، ومل يكن له كان ، وال كان لكونه كون كيف ، وال كان له كان ، 

أين ، وال كان يف يشء ، وال كان عىل يشء ، وال ابتدع ملكانه مكاناً ، وال قوي بعد ما 
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ن شيئاً  ، وال كان مستوحشاً قبل أن يبتدع  كون األشياء ، وال كان ضعيفاً قبل أن يكوّ

...  .)١( »شيئاً

ت : إسناده معترب ، بل صحيح عىل األظهر األقو ؛ فالقاسم اجلوهري قل
واقفي فيه كالم وقد وثّق ، والبطائني يستبعد أن يروي عنه أصحابنا بعد انحرافه ولعنه 

اً كان فاخلرب منجرب باإلمجاع والرضورة .  ، وأيّ

) وقوله عليه السالم : ( ا استقل به إرشادٌ ملوال كان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً
؛ رضورة أنّ القدرة املحضة كامل مطلق ، ومجالٌ رصف العقل من برهان االمتناع أعاله 

 ..وأبداً ورسمداً ، ال جتامع االستحياش أزالً 

 وخالصته : 

اهللا سبحانه وجود حمض ، وكامل مطلق ، ومجال رصف ، ويلزم من افرتاض 
امل املحض وعدمه ، والوجود االستيحاش اجلمع بني الكامل املحض وعدمه ، واجل

 املحض وعدمه ، والبهجة املحضة وعدمها ، وهو ممتنع حمال .

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٨٩-٨٨:  ١الكايف (ت: غفاري)   (١)
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 حلّ عويصة رؤية اهللا باإلدراك احلضوري!!

اختلف املسلمون مجيعاً يف مسألة رؤية اهللا تعاىل يوم القيامة ؛ فمنهم من أثبتها 
وهم الشيعة  ،تناعهاوهم أغلب أهل السنّة هداهم اهللا تعاىل ، ومنهم من نفاها الم

بل وقوع رؤية اهللا  ،اإلماميّة أنار اهللا برهاهنم ، مع التنبيه عىل إمجاع أهل القبلة بإمكان
 تعاىل يوم القيامة، رؤية كشف وإدراك وبصرية ، ال رؤية حاسة وشعاع وبرص .

يف كليّاته: واعلم أنّ  هـ)١٠٩٤(قال اإلمام أيوب بن موسى ، أبو البقاء احلنفي
اك هو عبارة عن : كامل حيصل به مزيد كشف ، عىل ما حيصل يف النفس ، من اإلدر

اليشء املعلوم من جهة التعقل بالربهان أو اخلرب ، وهذا الكامل الزائد عىل ما حصل يف 
 النفس ، بكلّ واحدة من احلواس ، هو املسمى إدراكاً .

كة إىل ا ارِ ك ، وال ثمّ هذه اإلدراكات ليست بخروج يشء من اآللة الدّ ليشء املدرَ
ك فيها، وإنّام هي معنى خيلقه اهللا تعاىل يف تلك احلاسة، فال حمالة أنّ  بانطباع صورة املدرَ
ز أن خيلق اهللا يف احلاسة املبرصة، بل ويف غريها ، زيادة كشف بذاته وبصفاته ،  العقل جيوّ

نقصاً ، فعىل  عىل ما حصل منه بالعلم القائم يف النفس، من غري أن يوجب حدوثاً وال
هذا ال يستبعد أن يتعلق اإلدراك ، بام ال يتعلق به اإلدراكات يف جماري العادات؛ فأين 
استدعاء الرؤية عىل فاسد أصول املنكرين ، املقابلة املستدعية للجهة املوجبة كونه 

 جوهراً أو عرضاً . 

وجب يف تعلّقه ، والعلم ال ياإلدراك نوع من العلوم بخلق اهللا تعاىلوقد تبني أنّ 
ك مقابلة وجهة؛ وقد وردت األخبار وتواترت اآلثار من أنّ حممداً عليه الصالة  باملدرَ
نْ هو حارضٌ يف جملسه ال  والسالم ، كان ير جربيل ويسمع كالمه عند نزوله عليه، ومَ

 .)١(يدرك شيئاً من ذلك، مع سالمة آلة اإلدراك

اىل يوم القيامة بالكشف واإلدراك والعلم قلت : ربام فرسّ أبو البقاء رؤية اهللا تع
احلضوري ، كام رأ النبيّ ربّه سبحانه بقلبه يوم املعراج ، ال احلصويل باآللة البارصة ، 

                                                           
 . مؤسسة الرسالة ، بريوت.٦٦كليات(ت: عدنان درويش ، حممد املرصي) : ال  (١)
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اإلدراك نوع أنّه يقصده ؛ لقوله : (الظاهر وهذا تفسري ال غبار عليه إنْ كان يقصده ، و

ك مقابمن العلوم   لة وجهة).، والعلم ال يوجب يف تعلّقه باملدرَ

هـ) يف رشح الباب احلادي عرش : قال بعضهم: معنى الرؤية ٨٢٦قال السيوري (
 هو أن ينكشف لعباده املؤمنني يف اآلخرة انكشاف البدر املرئي.

م ، إنْ عنوا بذلك الكشف التام ، فهو مسلم ؛ فإنّ املعارف تصري يوم  واحلق إهنّ
 . اهـ.)١(رؤية، وهو باطل عقالً وسمعاً القيامة رضورية، وإالّ فال يتصور منه إالّ ال

) فهذا املعارف تصري يوم القيامة رضوريةقلت : كالمه الرشيف تام ، إالّ قوله : (
اً يف نفسه ، إالّ أنّ رؤية اهللا تعاىل يوم القيامة ، كشف وانكشاف تام ،  وإن كان تامّ

بقسميها الدنيوي ، سيام الواسطة عن جلّ قيود اإلمكان  منزهٌ ، والكشف التام فناء 
، بل سيأيت أنّ اإلدراكات يف ، فهو من جنس العلم احلضوري ال الرضوري وامللكويت 

ة   .عاملي امللكوت واجلربوت كلّها حضوريّ

إدراكات بيد أنّ حضوري، يف عاملي امللكوت واجلربوت فاإلدراك يوم القيامة، 
سطة كلحم الطري واحلور ؛ لتوقفه عىل الواليس قدسيّاً  أهل اجلنّة لنعيمها حضوري

ا إدراك نبيّنا عليه السالم يف رتبة:  ِ العني وغري ذلك ، وأمّ نيْ سَ وْ  فحضوري قَابَ قَ
   ، فاحفظ.قديس؛ لتنزهه عن مطلق الواسطة 

طال التشاجر بني هـ) : ١٢٨٩وقال مال هادي السبزواري ريض اهللا عنه (
زلة إىل االمتناع دنيا وآخرة ، املعتزلة واألشاعرة يف مسألة الرؤية ، فذهب املعت

واألشاعرة إىل اجلواز يف اآلخرة ، فقالوا : إنّه تعاىل ير وينكشف لعباده املؤمنني يف 
 اآلخرة انكشاف البدر املرئي. 

،  هو شهود احلق باحلق بعني اليقنيواحلق إنّ مراد حمققي األشاعرة من الرؤية ، 
وهو » يا من دل عىل ذاته بذاته«عليه السالم :  ، كام مرّ يف بعض وجوه قوله أو حق اليقني

جممع عليه للعرفاء الشاخمني والعقالء واملتكلمني، بل مجيع إرسال الرسل وإنزال 
                                                           

 . دار األضواء ، بريوت.٥٦احلادي عرش : النافع يوم احلرش يف رشح الباب   (١)
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الكتب وإرشاد الكاملني املكملني ، إنّام هو لإليصال إىل هذه البغية العظمى والغبطة 

ويف القديس :  دونوما خلقت اجلن واإلنس إالّ ليعبالكرب ، كام قال تعاىل : 
والفالسفة قالوا : الفلسفة هي : التشبه باإلله أو التخلق » خلقت اخللق لكي أعرف«

بأخالق اهللا علامً وعمالً ، وجعلوا خرية مراتب العمل أيضاً الشهود واملعرفة..، فمثل 
، يناد بذلك ؛ فإنّه يكون من باب خذ الغايات ودع املباديء ؛  احلالة االدراكيةتلك 

فإنّ االنكشاف التام العلمي املجوز عند املعتزلة ، حيمل عىل وبذلك فليتصالح الفئتان ؛ 
 . )١( العلم احلضوري

حدثنا حممد بن احلسن بن أمحد بن هـ) يف التوحيد قال : ٣٨١رو الصدوق(
الوليد رمحه اهللا قال: حدثنا حممد بن احلسن الصفار، عن حممد بن احلسني بن أيب 

مد بن الفضيل قال: سألت أبا احلسن عليه السالم هل رأ رسول اهللا اخلطاب، عن حم
 صىل اهللا عليه وآله ربه عز وجل؟!.

بَ  نعم بقلبه رآه، أما سمعت اهللا عز وجل يقول: « فقال عليه السالم : ذَ ا كَ مَ
َأ ا رَ ادُ مَ ؤَ  .)٢(»، لكن رآه بالفؤادأي مل يره بالبرص الْفُ

، رجاله ثقات إالّ حممد بن الفضيل األزدي  معترب ، وهذا اإلسنادصحيحقلت : 
 .، واألقو التوثيق واالعتامد ؛ فمختلف فيه، وثقه مجاعه وضعفه آخرون

  

                                                           
 . مكتبة بصرييت ، قم .٢٣: ٢رشح األسامء   (١)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم.١١٦التوحيد(ت: هاشم طهراين) :   (٢)
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 إشكاليّة التأويل بام حيتاج إىل تأويل !!

ةُ ٧٧٠قال اإلمام اللغوي أبو العبّاس الفيّومي ( جَ بَهْ هـ) يف املصباح املنري : الْ
ُجَ  هبَ نُ ، وَ ُسْ مِّ -احلْ ِيجٌ ، وَ  -بالضَّ وَ هبَ هُ جَ فَ تَهَ ا  ابْ ءِ إذَ ْ حَ بِاليشَّ رِ  .)١(بِهِ  فَ

هـ) عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أيب عمري ، عن ٣٢٩أخرج الكليني (
اهللا إنّ «عمر بن أذينة ، عن أيب عبيدة احلذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول : 

فاهللا يف ليلة ظلامء فوجدها ؛  ،من رجل أضل راحلته وزاده ،بتوبة عبده تعاىل أشد فرحاً 
 .)٢( »من ذلك الرجل براحلته حني وجدها، بتوبة عبده  أشد فرحاً 

 بالقبول .هل القبلة أقاطبة  اهقلت : إسناده صحيح ، تلق

هـ) قال : ٢٦١مسلم (كالذي رواه فقد رواه أهل السنّة بأكثر من إسناد صحيح ، 
ن مسلمة بن قعنب القعنبي، حدثنا املغرية يعني ابن عبد الرمحن حدثني عبد اهللا ب

اهللا أشد «احلزامي، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهللا : 
 .)٣(»فرحاً بتوبة أحدكم، من أحدكم بضالته، إذا وجدها

ول باتفاق العلامء ؛ كونه انفعاالً  بحانه ؛ لذلك يف ذات الباري سممتنعاً الفرح مؤّ
 .)٤(قال احلرّ العاميل ريض اهللا عنه : الفرح هنا جماز ، وهو ظاهر 

،  كناية عن الرضا: الفرح هيهنا ، ويف أمثاله ،  هـ)١١١١قال املجليس الثاين (
 . )٥(ورسعة القبول ، وحسن اجلزاء ؛ لتعذر إطالق ظاهر الفرح عىل اهللا تعاىل

حلب والعشق ، انفعال ممتنع يف ذات الباري قلت : وفيه نظر شديد ؛ إذ الرضا كا
 سبحانه وتعاىل ..

                                                           
 املكتبة العلميّة ، بريوت . . ٦٣: ١املصباح املنري   (١)
 طهران . . دار الكتب اإلسالمية ،٤٣٦: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
 إحياء الرتاث العريب ، بريوت . . ٢١٠٢:  ٤صحيح مسلم (ت: عبد الباقي)   (٣)
 . مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث .٧٣: ١٦وسائل الشيعة   (٤)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٣٠٤: ١١مرآة العقول   (٥)
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إنَّ اهللا تعاىل أشدُّ فرحاً «هـ) : ١٠٨١(املازندراين وكذلك الكالم يف قول 

؛ فاملعنى أنّ اهللا سبحانه  الرضا باملرسور بهيقارنه ، الرسور :  الفرح» بتوبة عبده...
لته الضالة يف الليلة الظلامء ، فعربّ عن يرىض توبة العبد ، أشد ممّا يرىض الواجد لراح

 . )١(؛ تأكيداً ملعنى الرضا يف نفس السامع الرضا بالفرح

ا فرح اهللا بتوبة العبد فقال أبو بكر من أهل السنّة) هـ٤٤٩قال ابن بطال (و : وأمّ
نتُمْ بن فورك: الفرح يف كالم العرب بمعنى الرسور، من ذلك قوله تعاىل:  ا كُ تَّى إِذَ حَ

َاىفِ  وا هبِ حُ رِ فَ يِّبَةٍ وَ يحٍ طَ ِم بِرِ نَ هبِ يْ رَ جَ لْكِ وَ وا هبا... . والفرح بمعنى البطر  )٢(  الْفُ أيّ رسّ
نيَ واألرش ومنه قوله تعاىل:  حِ رِ فَ ِبُّ الْ والوجه الثالث من الفرح الذ . )٣(إِنَّ اهللاََّ الَ حيُ

بٍ بِامَ من قوله تعاىل:  يكون بمعنى الرضا زْ لُّ حِ ونَ  كُ حُ رِ ِمْ فَ هيْ ، وملا راضونأي  )٤(لَدَ
، وعىل هذا معنى أنّه به راضكان من بُرشِّ باليشء قد رضيه، قيل: إنّه قد فرح به ، عىل 

 .)٥( تتأول اآلثار؛ ألن البطر والرسور ال يليقان باهللا عز وجل

، وعىل هذا تتأول اآلثار؛ ألن معنى أنّه به راضفرح به ، عىل قلت : قوله : (
) واإلشكال عني اإلشكال ؛ إذ الرضا انفعال ممتنع يف ذات البطر والرسور ال يليقان باهللا

 الباري سبحانه . 

. وقال رضاه قال العلامء : فرح اهللا تعاىل هو هـ) : ٦٧٦وقال اإلمام النووي (
 به ؛ والرسور يقاربه الرضا باملرسوراملازري : الفرح ينقسم عىل وجوه ، منها : الرسور ، 

فعرب عن أشدّ ممّا يرىض واجدُ ضالته بالفالة ، ، فاملراد هنا أن اهللا تعاىل يرىض توبة عبده 
 .)٦(تأكيداً ملعنى الرضا يف نفس السامع ، ومبالغة يف تقريره  الرضا بالفرح

                                                           
 يب ، بريوت.إحياء الرتاث العر ١٧٢: ١٠رشح أصول الكايف (ت: عيل عاشور)   (١)
 . ٢٢يونس:   (٢)
 .٧٦القصص :   (٣)
 . ٥٣املؤمنون:   (٤)
 . مكتبة الرشد ، الرياض . ٨١: ١٠رشح صحيح البخاري (ت: يارس إبراهيم)   (٥)
 . إحياء الرتاث العريب ، بريوت . ٦٠: ١٧رشح صحيح مسلم   (٦)
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) إذ رضاهفرح اهللا تعاىل هو قلت : اإلشكال هو اإلشكال يف قول النووي : (

 .الرضا انفعالٌ ممتنع 

نْهُ  يقال : أليس ورد يف القرآن الكريم : وقد  وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ َ اهللا عَ
يضِ فأين  رَ

 اإلشكال يف االستعامل؟!!

اإلشكال كلّ اإلشكال ، وإنّام ، فالرشع أجازه قلنا : ليس اإلشكال يف االستعامل 
 !.يف ذات الباري سبحانه!كالفرح ، انفعال ممتنعٌ  ه، مع أنّ يف تأويل الفرح بالرضا 

 فإن قلت : فكيف يتأول الفرح؟!!.

اهللا تعاىل ، احلب ، الرضا ، الرسور ونحو  فرحمىض يف هذا الفصل أنّ قلنا : 
ل كلّه بـاالبتهاج وهو  فهذا الذي ال يمتنع يف  .الكاملوإدراك اخلري واجلامل : ذلك مؤوّ

 رتبة الذات األحديّة .

ل :  ووهناك من أوّ ضُ رَ مْ وَ نْهُ َ اهللا عَ
يضِ نْهُ رَ باإلثابة ، وليس بتام ؛ إذ اإلثابة  ا عَ
، ناهيك عن إشكاليّة ، ترتب املعلول عىل العلّة يه مرتتبة علليست هي الرضا ، وإنّام هي 

 .امتناع التغريّ يف الذات األحديّة 

وباجلملة : ال يندفع اإلشكال ، إالّ بتأويل ، حب اهللا تعاىل ، رضاه ، رسوره 
  ، فاحفظ . ونحو ذلك ، باإلدراك 
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 فرح أهل اجلنّة واستبشارهم ابتهاج!!

اةَ قال اهللا تعاىل :  كَ ا الزَّ آتَوُ ةَ وَ الَ وا الصَّ امُ أَقَ َاتِ وَ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ إِنَّ الَّ
مْ  يْهِ لَ فٌ عَ وْ الَ خَ ِمْ وَ هبِّ نْدَ رَ مْ عِ هُ رُ ُمْ أَجْ نُونَ هلَ ْزَ مْ حيَ الَ هُ  . )١( وَ

نيَ ه : وقال سبحان حِ رِ لِهِ  فَ نْ فَضْ مُ اهللاَُّ مِ ونَ بِامَ آتَاهُ ُ
تَبْرشِ سْ يَ وا  وَ قُ لْحَ ْ يَ ينَ ملَ بِالَّذِ

نُونَ ( ْزَ مْ حيَ الَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ مْ أَالَّ خَ هِ فِ لْ نْ خَ ِمْ مِ ونَ ١٧٠هبِ ُ
تَبْرشِ سْ نَ اهللا ) يَ ةٍ مِ مَ  بِنِعْ

رَ  يعُ أَجْ أَنَّ اهللاََّ الَ يُضِ لٍ وَ فَضْ نِنيَ وَ مِ  .)٢(املُْؤْ

وقد اتفق أهل اللغة والتفسري عىل أنّ الرسور والفرح واالستبشار ، نقيض 
 احلزن ، فرجع األمر إىل االبتهاج ؛ أي : الرسور .

يستبرشون أي هـ) يف التبيان : ومعنى ٤٦٠( ريض اهللا عنهقال الشيخ الطويس 
ون ُّ املستبرش بمنزلة من طلب الرسور بالبشارة ، وأصل االستفعال ، طلب الفعل ؛ ف يُرسَ

يف البشارة ، فوجده ، وأصل البشارة من البرشة ؛ وذلك لظهور الرسور هبا يف برشة 
 .)٣(الوجه 

ونَ هـ) : ٥٤٨( وقال الشيخ الطربيس  ُ
تَبْرشِ سْ يَ نْ  وَ ِمْ مِ وا هبِ قُ لْحَ ْ يَ ينَ ملَ بِالَّذِ

 ْ مْ حيَ الَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ مْ أَالَّ خَ هِ فِ لْ نُونَ خَ ون  زَ ّ بإخواهنم الذين فارقوهم ، وهم  يُرسَ
م إنْ استشهدوا حلقوا  أحياء يف الدنيا ، عىل مناهجهم من اإليامن واجلهاد ، لعلمهم بأهنّ
هبم ، وصاروا من كرامة اهللا إىل مثل ما صاروا هم إليه ، يقولون : إخواننا يقتلون كام 

عن ابن جريج وقتادة . وقيل : إنّه يؤتى  قتلنا ، فيصيبون من النعيم مثل ما أصبنا ،
الشهيد بكتاب فيه ذكر من تقدم عليه من إخوانه ، فيرس بذلك ، ويستبرش كام يستبرش 

 .)٤(أهل الغائب بقدومه يف الدنيا 

                                                           
 . ٢٧٧سورة البقرة :   (١)
 .١٧١-١٧٠سورة آل عمران :   (٢)
 . مكتب اإلعالم اإلسالمي . ٤٨:  ٣لتبيان(ت: أمحد قصري العاميل) ا  (٣)
 . األعلمي ، يبريوت . ٤٤٣: ٢جممع البيان   (٤)
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م أنّ أصل معنى االبتهاج لغةً : االمتالء بالرسور امل باألعامل تحقق قلت : تقدّ

ةاحلسنة  ه ، واألفعال اخلريّ ا اخلالق : إىل اإلدراك ، ومردّ هو فهذا يف املخلوق ، وأمّ
 .التام للكامل املحض واجلامل الرصف دراك اإل

نيَ هـ) مفرساً : وقوله : ٨٥٠قال النيسابوري ( حِ رِ االبتهاج إشارة إىل  فَ
ونَ احلاصل بسبب التعظيم. وبلسان احلكامء  قُ زَ رْ إشارة إىل كون ذواهتم مرشقة  يُ

نيَ ة و: باملعارف اإلهلي حِ رِ بالنظر إىل ينبوع النور ومصدر الكامل،  ابتهاجهارمز إىل  فَ
ينَ  ونَ بِالَّذِ ُ

تَبْرشِ سْ بإخواهنم من املجاهدين الذين مل يقتلوا فيلحقوا هبم.  ويَ
 احلاصل بالبشارة.  الرسورواالستبشار 

مْ ومعنى :  هِ فِ لْ نْ خَ يدركوا  أهنم بقوا بعدهم. وقيل مل يلحقوا هبم أي مل مِ
نُونَ فضلهم ومنزلتهم  ْزَ مْ حيَ ال هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ  الذينبدل االشتامل من : أَالَّ خَ

وذلك أنّ اهللا يبرشهم بأن من تركوا خلفهم من املؤمنني يبعثون آمنني يوم القيامة، فهم 
ا بغتة مستبرشون بأنّه ال خوف عليهم ، وإنّام برشهم اهللا بذلك ؛ ألهنم ملا فارقوا الدني

كان ذلك مظنة أن يكون هلم نوع تعلق بأحوال إخواهنم ، وهو شبه تأمل، فأكرمهم اهللا 
نَ إخواهنم من عذاب اهللا فحصل هلم  تعاىل بإزالة ذلك التعلق بأنْ أعلمهم أمْ

نْ ..؛ من قبل حاهلم يف أنفسهم وذلك قوله: رسوران مُ اهللاَُّ مِ نيَ بِام آتاهُ حِ رِ فَ
لِهِ  وا ال إخواهنم وأعزهتم وذلك قوله ومن قبل حفَضْ قُ لْحَ ْ يَ ينَ ملَ ذِ ونَ بِالَّ ُ

تَبْرشِ يَسْ وَ
ِمْ   . )١(ثمّ كرر هذا املعنى ملزيد التأكيد هبِ

ال يسعنا البسط كثرياً ، لكن ربام وقفت عىل أنّ أهل التفسري يؤولون الفرح 
 ..بالرسور واالبتهاج ،والرضا

أكان سواء ، والعلم اخلاص مؤول باإلدراك أنّ كلّ هذا الح لك جليّاً كام قد  
أو املخلوق ، وهذا هو املتعنيّ يف اخلالق ؛ المتناع تعقل احلب سبحانه عند اخلالق 

والرضا والسخط والغضب ، ونحو ذلك من األعراض والكيفيّات واالنفعاالت يف 

                                                           
 . دار الكتب العلمية ، بريوت . ٣٠٩: ٢تفسري النيسابوري (ت: زكريا عمريات)   (١)
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 معنى إالّ عىل ،ذات الباري سبحانه ، وكذا يمتنع الرسور واالبتهاج يف ذات الباري

 .واجلالل والكامل إدراك اجلامل 

لكن بقي سؤال ، ربام إشكال ، حاصله : ملاذا يستبرش املؤمنون بإخواهنم من 
املؤمنني ، ممّن ال صلة رحم معهم ، سيام مع كوهنام يف عاملني خمتلفني ، هذا يف اجلنّة وهذا 

 يف الدنيا؟!.

 . اجلواب يف فصل السنخيّة واالبتهاج سيأتيكقلت : 
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 حمبّة اهللا تعاىل خللقهتأويل 

كان كلّ الكالم اآلنف عن ابتهاج اهللا تعاىل بذاته ، وقد ثبت أنّ معناه إدراكه 
كامله البحت ؛ فتعابري مثل : اهللا حيب ذاته ، يعشق ذاته ، علمه بسبحانه مجاله املحض و

ونحو ذلك ، كلّها ملتذ بذاته ، يريد ذاته ، راضٍ عن ذاته ، مبتهج بذاته ، مرسورٌ بذاته 
مؤولة بإدراك اجلامل املحض والكامل املطلق؛ المتناع الكيف واالنفعال يف مرتبة الذات 

ة ، واإلدراك نوع من العلم؛ لتعلّقه باملوجود كام بان ..  األحديّ

عدا هذا فقد ورد يف النصوص القطعيّة عن الفريقني ، أنّ اهللا تعاىل حيبّ عباده ، 
نهم ، ويبتهج به ، وكذلك يفرح ، ويرس ، ويرىض ، ويف املقابل وحيب اخلري الصادر ع

يسخط إذا صدر الرش عن العاصني ، ويغضب ، ونحو ذلك ممّا هو ثابت ، فهل هي 
 أيضاً مؤولة ؟!!.

حدثنا أيب ريض اهللا عنه قال : هـ) قال : ٣٨١عىل سبيل املثال أخرج الصدوق(
عن ابن أيب عمري ، عن حممد بن محران ، عن  حدثنا عيلّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ،

؟! إنّ اهللا  سعيد بن يسار قال : قال يل أبو عبد اهللا عليه السالم : ين إالّ احلبّ هل الدّ
مُ اهللا عزوجل يقول :  بِبْكُ ْ بِعُوينِ حيُ اتَّ ِبُّونَ اهللا فَ نْتُمْ حتُ لْ إِنْ كُ  .)١(قُ

عن صفوان اجلامل ، عن أيب  هـ) عن أمحد بن أيب نرص ،٢٧٤وأخرجه الربقي (
يا زياد وحيك وهل  عبيدة  زياد احلذاء ، عن أيب جعفر عليه السالم يف حديث له قال :

بِعُوينِ الدين إالّ احلب؟! أال تر إىل قول اهللا :  اتَّ ِبُّونَ اهللا فَ نْتُمْ حتُ لْ إِنْ كُ مُ اهللاقُ بِبْكُ ْ  حيُ
فُ  اهللا غَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ غْ يَ يمٌ وَ حِ . أوَ ال تر قول اهللا ملحمد صىل اهللا عليه وآله :  ورٌ رَ

مْ  لُوبِكُ نَهُ يفِ قُ يَّ زَ نَ وَ يامَ ِ مُ اإلْ بَّبَ إِلَيْكُ مْ وقال :  حَ رَ إِلَيْهِ اجَ نْ هَ ِبُّونَ مَ فقال عليه .  حيُ
 . )٢(»الدين هو احلب ، واحلب هو الدين« السالم :

 قلت : إسناده صحيح .

                                                           
 . جامعة املدرسني .٣٢اخلصال(ت: عيل أكرب غفاري) :   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران.٢٦٣: ١ي (ت: جالل احلسيني) املحاسن للربق  (٢)
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ثالثة أقوال : يف تفسري حمبة اهللا للعبد ، بعد جزم العقل ناهيك عن للمسلمني 

اإلمجاع أنّ احلب بمعنى ميالن القلب إىل املحبوب ، ممتنع يف حقّ اهللا سبحانه ؛ إذ امليالن 
 انفعال يف احلادث املخلوق ، واألقوال كاآليت : 

 من أصحابنامجاعة  حمبة اهللا للعبد تعني أنّه تعاىل يريد إثابتهم ، ذكره األول :
 املعتزلة واألشاعرة .كثري من ريض اهللا عنهم لعلّهم األكثر ، ووافقهم 

غري واحد من  به قالاملحبة تعني: الرضا ؛ أي رضا اهللا عن العبد ،  الثاين :
 أصحابنا ريض اهللا عنهم، وكذا غري واحد من أهل السنّة هداهم اهللا .

ه فعلَ الطاعةِ وإثابتِه إياهم عليهاحمبتُه تعاىل للعبد تعني: إ الثالث :  .)١(هلامِ

نعتقدها كام هي ، ، يف األخبار الثابتة ثابتة هللا حقيقيّة ذات املحبّة صفة  الرابع :
 .، قاله مجاعة كابن تيمية وأتباعه بال تأويل ، أو تعطيل ، أو تكييف ، أو تشبيه 

حريف . والتعطيل : والتأويل : رصف اللفظ إىل غري معناه املوضوع له وهو الت
نفي الصفة وعدم إثباهتا هللا تعاىل مع ورودها يف القرآن والسنّة . والتشبيه ، مساواة 

عىل العرش ، االستواء  ككيفيّةمثالً ، والتكييف : العلم اخلالق باملخلوق يف صفة 
ابن تيمية وأتباعه مجاعة ، ك، فرتك هذا كلّه الزم ، ذكر ذلك وكيفيّة فرحه سبحانه 

، واخللط يف هذا القول واضح ؛ فالزمه اجتامع النقيضني ؛ فإثبات صفة تيميون ال
 .مجعٌ بني النقيضني تعطيلٌ ، بل االستواء هللا تعاىل، مع عدم التأويل 

 كام أنّ املسلمني عىل ثالثة أقوال يف تفسري حمبّة العبد هللا تعاىل : 

ل : ميالن قلب العبد إىل اهللا سبحانه .  القول األوّ

هذا تغري وجتدد وحدوث يف ذات العبد ، وال مانع منه يف العبد عقالً كونه و
ا حادثاً ، وكذا رشعاً ؛ لقوله تعاىل :  إِذَ مْ وَ ُ لُوهبُ لَتْ قُ جِ كِرَ اهللا وَ ا ذُ ينَ إِذَ نُونَ الَّذِ مِ امَ املُْؤْ إِنَّ

ا نً ُمْ إِيامَ هتْ ادَ هُ زَ اتُ مْ آيَ يْهِ لَ لِيَتْ عَ  .تُ

                                                           
 . دار القلم، دمشق.٣٠٧: ٤هـ) يف الدر املصون(ت: أمحد اخلراط) ٧٥٦قاله السمني احللبي(  (١)
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 بة العبد هللا تعني الرضا .القول الثاين : حم

؛ قال اجلرجاين يف الدرج ما قىض اهللا تعاىل به وقدره وأمر به أي رضا العبد بكلّ 
كر  . )١(:  حمبّة العبد ربّه ارتضاؤه للعبادة والذّ

 القول الثالث : حمبة العبد هللا ، تعني إرادة ثوابه .

ابنا ريض اهللا عنهم ، عىل مبنى أنّ املحبة تعني اإلرادة ؛ ذكره مجاعة من أصح
 املعتزلة وأهل السنّة. كثريٌ منو

ً يف حمبة العبد هللا تعاىل عند أهل القبلة بالنظر للقولني األوليني  قلت : ال نزاع مهامّ
له ؛ رضورة وهو تأويل ال ؛ وإنّام تنازعوا يف تفسري حمبة العبد ربّه بإرادة الثواب ؛ 

، فال حاجة لتأويل عقالً وال رشعاً ال مانع منه بميالن القلب  :تفسري حمبة العبد لربهف
ال  ،ة تعني اإلرادةناهيك عن عدم الدليل يف الرشع واللغة أنّ املحبّ احلب باإلرادة ، 

  وضعاً وال استعامالً .

                                                           
 . دار الفكر ، عامن .٢٩٧: ١درج الدرر(ت: طلعت الفرحان)   (١)
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أنّ املحبة تعني اإلرادة دعو 

األشاعرة واملعتزلة بل مجاعة من متكلمي أصحابنا ، وكذا مجاعة من ذكر ذلك 
 .هم مجاعة من أصحابنا وغريهم أيضاً ، وخالفغريهم 

ا تضاف إىل املراد تارة ، إالّ أهنّ  اإلرادة: هي ة املحبّ قال الطويس ريض اهللا عنه : و
وإىل متعلق املراد أخر نحو أن تقول : أحب زيداً وأحب إكرام زيد ، وال تقول يف 

زيداً . وإنّام كان كذلك لقوة  اإلرادة ذلك ؛ ألنّك تقول: أريد إكرام زيد ، وال تقول أريد
مثل الطباع الذي جيري جمر الشهوة ، فعوملت تلك املعاملة  ،ف املحبة يف موضعترصّ 

 .)١(، وحمبة العبد هللا هي إرادته لطاعاته  ارادته لثوابهوحمبة اهللا للعبد هي يف اإلضافة، 

، وال مدحهم ،  ال يريد ثواهبممعناه :  املعتدين ال حيبُّ وقال ريض اهللا عنه : 
ا من وإنّ املحبة هي اإلرادة ،  كام حيب ثواب املؤمنني . وقد بينا فيام مىض أنّ  ام قلنا : إهنّ

ا تتعلق بام يصح حدوثه ؛ ألنّ الكراهة تنافيها، وال يصح اجتامعهام ، وألهنّ  جنس اإلرادة
يكون مريدا له ال كاإلرادة، فال يصح أن يكون حمبا لاليامن كارها له ، كام بينا يف أن 

وإنّام اعتيد يف املحبة احلذف،  ،وكارها، وتعلق املحبة بأن يؤمن، كتعلق اإلرادة بأن يؤمن
وقوله: ، املؤمن، وال يقال : اهللا يريد املؤمن ومل يعتد ذلك يف اإلرادة ، فيقال : اهللا حيبّ 

 .)٢(مه عىل وجه الذم هلظاهره يقتيض أنه يسخط عليهم، ألنّ  املعتدين ال حيبُّ 

مُ اهللاُ وقال الطربيس يف املجمع :  بِبْكُ ْ وينِ حيُ بِعُ اتَّ ِبُّونَ اهللاََّ فَ نْتُمْ حتُ لْ إِنْ كُ رْ  قُ فِ غْ يَ وَ
يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ اهللاَُّ غَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ كُ  .لَ

ا تضاف إىل املراد تارة ، وإىل متعلق املراد إالّ أهنّ ، اإلرادة  :اللغة : املحبة هي
أحبّ زيداً ، وأحب إكرام زيد . وال تقول يف اإلرادة ذلك ؛ ألنّك تقول  أخر . تقول :

: أريد إكرام زيد ، وال تقول : أريد زيداً . وإنّام كان كذلك لقوة ترصف املحبة يف موضع 
وحمبّة اهللا  ،ميل الطباع الذي جيري جمر الشهوة ، فعوملت تلك املعاملة يف اإلضافة

                                                           
 عالم اإلسالمي .. مكتب اإل٤٣٨:  ٢التبيان (ت: أمحد قصري العاميل)   (١)
 . مكتب اإلعالم اإلسالمي .١٤٤:  ٢التبيان (ت: أمحد قصري العاميل)   (٢)
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وقالوا : أحببت فالناً  ،وحمبة العبد هللا هي إرادته لطاعاته ،هتعاىل للعبد هي إرادة ثواب

 . )١(فهو حمبوب استغنوا به عن حمب ، كام استغنوا بأحببت عن حببت

كم إن فعلتم فإنّ  فاتبعوينهـ) يف مجع اجلوامع : ٥٤٨( وقال الطربيس 
لعبد هللا هي إرادة ذلك أحبكم اهللا وغفر لكم ، وحمبة اهللا للعبد هي إرادة ثوابه ، وحمبة ا

 .  )٢( املحبة من جنس اإلرادةطاعته ، فإنّ 

وسئل العالمة احليلّ ريض اهللا عنه يف األسئلة املهناويّة : ما يقول سيدنا يف 
العبد ويبغض عمله ، ويبغض العبد وحيب  إنّ اهللاَّ سبحانه حيبّ «احلديث الذي ورد : 

 فرسه لنا ؟!!.» عمله

هـ) : اجلواب : هذا احلديث عىل ما فرسه ٧٢٦ه(فقال العالمة ريض اهللا عن
حمبة اهللاَّ املتكلّمون فيه أنّ حمبة اهللاَّ تعاىل وبغضه يفتقر إىل تأويل ، فإنّ املتكلمني قالوا : 

اهللاُ ، فحينئذ نقول العايص يريد  وبغضه إرادة العقاب له،  للعبد هي إرادة الثواب له
يه ، وحيب املؤمن بمعنى اإلرادة املسببة للفعل بأن تعاىل له الثواب ، ال بمعنى إيصاله إل

 . اهـ.)٣(يوصل الثواب إليه

هـ) القائل يف الوسيط : ٤٦٨الواحدي(كاإلمام ، أهل السنّة من عىل هذا كثريٌ و
 .)٤(، وعفوه عنه، وإنعامه عليهحمبة اهللا للعبد: إرادته لثوابهومعنى 

واملراد بمحبة اهللا : إرادة اخلري هـ) يف الفتح : ٨٥٢(العسقالين وقال ابن حجر 
، وبمحبة املالئكة استغفارهم له وإرادهتم خري الدارين له ، للعبد وحصول الثواب له 

وميل قلوهبم إليه ؛ لكونه مطيعاً هللا حمباً له . وحمبة العباد له اعتقادهم فيه اخلري وإرادهتم 
 دفع الرش عنه ما أمكن . 

                                                           
 . مؤسسة األعلمي ، بريوت . ٢٧٦: ٢جممع البيان(تقديم : حمسن العاميل)   (١)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم .  ٢٧٨: ١تفسري جوامع اجلامع   (٢)
 مطبعة اخليام ، قم.. ٥٠: أجوبة املسائل املهناويّة   (٣)
 . دار الكتب العلميّة ، بريوت. ٤٢٩: ١التفسري الوسيط(ت: عادل املوجود)   (٤)
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، وعىل إرادة تكميله ، واملحبة  )١(ء عىل إرادة إجيادهة اهللا تعاىل لليشوقد تطلق حمبّ 

ة عند أهل املعرفة من املعلومات التي التي يف هذا الباب من القبيل الثاين ، وحقيقة املحبّ 
عىل ثالثة  واحلبّ  ،، ال يمكن التعبري عنه ، وإنّام يعرفها من قامت به وجداناً  ال حتدّ 

ث الباب يشتمل عىل هذه األقسام الثالثة ؛ أقسام : إهلي وروحاين وطبيعي ، وحدي
إهلي ، وحب جربيل واملالئكة له حب روحاين ، وحب العباد له  اهللا العبد حبٌّ  فحبُّ 

 .)٢(حب طبيعي

  

                                                           
م ابن حجر املحبّة إىل قسمني : األوىل : حمبة ترشيعيّة ، وهي قوله :   (١) واملراد بمحبة اهللا إرادة قسّ

 اخلري للعبد . وتكوينيّة وهي التي ذكرها بقوله : إرادة إجياده .
 . دار املعرفة ، بريوت .٤٦٢: ١٠فتح الباري   (٢)
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 مناقشة هذا القول !!

ون عىل أنّ هـ) : ٦٠٦قال الرازي ( حمبة اهللا تعاىل عبارة عن حمبة  واملتكلمون مرصّ
، املحبّة من جنس اإلرادةعته، أو حمبة ثوابه، قالوا: ألنّ إعظامه وإجالله، أو حمبة طا

 .)١( ضعيف القول هذا أنّ  ، واعلمواإلرادة ال تعلق هلا إالّ باحلوادث وإالّ باملنافع

قلت : دعو أنّ املحبة هي اإلرادة ، مذهبٌ للمتكلمني ، مل يرتضه الكثري ، 
ة أمور ..؛  كالرازي  فناقشوه بعدّ

الرشع مل يرادف  هوم اإلرادة يباين مفهوم احلب يف اللغة ، كام أنّ أوالً : فألنّ مف
 . يف النصوص الثابتة بينهام

غ املرادفة بمطلق املفاهيم ، بل بامل ناسب وثانياً : الرضورة إىل التأويل ال تسوِّ
 .ملفهوم احلبّ مناسباً ، ومفهوم اإلرادة ليس حسب الظاهر ، وضعاً واستعامالً 

ادَ بقوله سبحانه وتعاىل :  وثالثاً : النقض سَ ِبُّ الْفَ يف حني وقع )  ٢(اهللا الَ حيُ
الفساد بإرادته وأمره وقضائه سبحانه وتعاىل إمجاعاً وقوالً واحداً . وهو دليلٌ عىل مباينة 

 ملفهوم اإلرادة . مفهوم احلبّ 

رَ واألمر هو األمر يف قوله تعاىل:  فْ بَادِهِ الْكُ ىضَ لِعِ رْ الَ يَ حني وقع الكفر يف  وَ
مفهوماً ومصداقاً ، ولو  محبّةلاإلرادة لمنهم بإرادته سبحانه ، وهذا يدلّك عىل مباينة 

 .تبايناً جزئيّاً 

وربام يناقش بأنّ املقام مقام تأويل بإمجاع متكلمي األشاعرة واملعتزلة والشيعة ، 
أنّ املشهور عىل هذا وتأويل املحبة باإلرادة أقرب من تأويلها بغريها ، يعضد األقربيّة 

التفسري ، وفيه جهابذة أصحابنا من القدماء واملتأخرين ، كام أنّ النزاع حول أيّ املعنيني 
 أقرب للمحبة اجتهاد سائغ .

                                                           
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٩٧: ٨تفسري الرازي الكبري   (١)
 . ٢٠٥البقرة :   (٢)
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هاك البيان قلت : يف كون مفهوم اإلرادة أقرب إىل مفهوم املحبّة ، نظر واضح ، 

 .. والتبيان والربهان

العشق ، الرسور ونحوها ، مؤولة يف رتبة الذات فلقد اتضح أنّ احلب ، الرضا ، 
ة باالبتهاج ، أي :   الكامل . العلمواجلامل  إدراكاألحديّ

هُ بناءً عليه ، فقوله تعاىل :  ِبُّونَ حيُ مْ وَ ِبُّهُ أي يبتهج ويدرك سبحانه كامل  حيُ
 ه.أفعاهلم ومجال خريهم، وهم حيبونه أي : يبتهجوا ويدركوا كامل ذاته ومجال أفعال

قوله سبحانه : ، كام يف واجلامل  وإدراك اخلريبالكامل ، فمردّ احلب إىل العلم 
تَّى  مْ حَ نَّكُ نَبْلُوَ لَ لَمَ وَ مْ  نَعْ كُ بَارَ بْلُوَ أَخْ نَ ينَ وَ ابِرِ الصَّ مْ وَ نْكُ ينَ مِ دِ اهِ أي حتى ندرك  املُْجَ

 كامل أو عدم كامل أفعالكم .

ال بمعنى إدراك كامل أفعاهلم ومجال خريهم، اهللا لعباده حمبّة وجيب التنبيه أنّ 
نْتُمْ ؛ لقوله تعاىل: ، وإنّام الثواب مرتتب عىل املحبّة واإلثابة تعني الثواب  لْ إِنْ كُ قُ

ِبُّونَ اهللا وينِ  حتُ بِعُ اتَّ مُ اهللاُ فَ بِبْكُ ْ يمٌ  حيُ حِ ورٌ رَ فُ اهللاَُّ غَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ كُ رْ لَ فِ غْ يَ وهو ظاهرٌ أنّ  وَ
، ترتّب املعلول فرة مرتتبة عىل أن يظهر هللا تعاىل يف أفعال العباد كامالً وخرياً ومجاالً املغ

 . عىل العلّة 

َ اهللاُ وأرصح من ذلك قوله تعاىل : 
يضِ ةِ  رَ رَ جَ ْتَ الشَّ ونَكَ حتَ بَايِعُ نِنيَ إِذْ يُ مِ نِ املُْؤْ عَ

لِمَ  عَ لَ  فَ كِينَةَ عَ لَ السَّ أَنْزَ ِمْ فَ لُوهبِ ا يفِ قُ يبًامَ رِ ا قَ تْحً ُمْ فَ اهبَ ثَ أَ مْ وَ لِمَ وقوله تعاىل :  يْهِ  عَ
اخلارجيّة ، عىل ما قىض  رصيحٌ أنّ الثواب مرتتب عىل إدراكه سبحانه كامل أفعاهلم

 .  سبحانه وتعاىل 
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 القول الثاين : املحبّة تعني الرضا واالرتضاء   

نِنيَ  هـ) :٤٧١قال اإلمام عبد القاهر ، أبو بكر اجلرجاين( سِ ِبُّ املُْحْ  إِنَّ اهللاَ حيُ
كر.حمبّة اهللا عبده ، ارتضاؤه لدينه وسائر كراماته  ، وحمبّة العبد ربّه ارتضاؤه للعبادة والذّ

وء، وال حتبّه باملكروه  ك باملكروه والسّ والفرق بني املحبّة واإلرادة أنّك تريد عدوّ
وء  . اهـ. )١(والسّ

بِعُوينِ هـ) : ١٠٨١(قال املازندراين ريض اهللا عنه  اتَّ ِبُّونَ اهللا فَ نْتُمْ حتُ لْ إِنْ كُ قُ
مُ اهللا بِبْكُ ْ املحبة ميل القلب إىل ما يوافق ، واهللا تعاىل منزه عن أن يميل ويُامل إليه..،  حيُ

فمعنى حمبة العبد ربه طاعته ، وهي إنّام حتصل باتباعه صىل اهللا عليه وآله كام أشار إليه 
 صىل اهللا عليه وآله حمبة اهللا . بقوله : فاتباعه

ه ،  حمبةُ اهللاومعنى  ، وهو سبب لغفران ذنوبه ، وكامل فوزه  رضاه عنهعبدَ
 بالسعادة العظمى ، وكامل نور إيامنه ، ووجوب اجلنة له .

ويمكن أن يُقال : معنى حمبة  العبد ربه هو امليل إليه حقيقة ، والذي يتنزه اهللا 
 . اهـ.)٢(يل إليه يف احلس ؛ إلشعاره باجلهة واملكان سبحانه عنه إنّام هو امل

ه ،  حمبةُ اهللاقوله الرشيف : ( ، وهو سبب...) ظاهرٌ أنّ إرادة  رضاه عنهعبدَ
 الثواب مرتتّبٌ عىل املحبّة ، ال أنّه عني املحبّة .

وننبه أنّ اإلرادة حتى عند من عدها صفة ذات ، فهي هيهنا ، يف خصوص ما 
ل ؛ لرتتبها عىل الفعل اخلارجي كام هو رصيح اآلية أعاله ، وكام هو نحن فيه صفة فع

َ  رصيح قوله تعاىل : 
يضِ ةِ  اهللاُ رَ رَ جَ ْتَ الشَّ ونَكَ حتَ بَايِعُ نِنيَ إِذْ يُ مِ نِ املُْؤْ لِمَ عَ عَ ا يفِ  فَ مَ

يبًا رِ ا قَ تْحً ُمْ فَ اهبَ ثَ أَ مْ وَ يْهِ لَ كِينَةَ عَ لَ السَّ أَنْزَ ِمْ فَ لُوهبِ  . قُ

                                                           
 . دار الفكر ، عامن .٢٩٧: ١درج الدرر(ت: طلعت الفرحان)   (١)
 يب ، بريوت.. دار إحياء الرتاث العر ٢٧٢: ١١رشح أصول الكايف(ت: عيل عاشور)   (٢)
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ينَ وقوله تعاىل: ال ابن عطيّة: وق ِبُّ الْكافِرِ ،  ليس احلب بمعنى اإلرادة ال حيُ

 . اهـ.)١(  ً ونحو هذاوال يرضاه هلم ديناولكنّه بمعنى ال يظهر عليهم أمارات رمحته ، 

ا إظهار النعم املنبئة وقال أيضاً :  تقدم القول غري مرة يف معنى حمبة اهللا للعبد وأهنّ
 .)٢( لباسه إياهاوإ رضاه عنهعن 

مُ اهللاهـ) : ٧١٠وقال النسفي ( بِبْكُ ْ ِبُّونَ اهللا فاتبعوين حيُ نتُمْ حتُ لْ إِن كُ حمبة  قُ
 .)٣(العبد هللا إيثار طاعته عىل غري ذلك ، وحمبة اهللا العبد أن يرىض عنه وحيمد فعله

كام  ،وحيسن إليهم ،ه يرىض عنهمومعنى حمبة اهللا إياهم أنّ وقال يف موضع آخر : 
 . )٤(يفعل املحب بمحبوبه

معنى رىض  ريض اهللا عنهم ورضوا عنهقوله تعاىل : وقال السمني احللبي : 
العبيد عن اهللا :  ألوامره، منتهني عن زواجره، ورىض راهم ممتثلنيأن ي :اهللا عن عبيده

ببال أن يمتثلوا أوامره، ويرضون بقضائه وقدره. هذا ما يليق بتفسري القرآن، ال ما خيطر 
 .)٥( من مل يعرف ما جيوز عىل اهللا وما يمتنع، وكذلك حمبة اهللا هلم وحمبتهم له تعاىل

معنى  واهللا حيب املطهرينهـ): ١٣٠٧وقال أبو الطيّب احلسيني القنوجي (
 .)٦(حمبة اهللا هلم : الرضا عنهم ، واإلحسان إليهم ، كام يفعل املحب بمحبوبه

  

                                                           
 . دار الكتب العلميّة ، بريوت.٣٤١: ٤تفسري ابن عطيّة(ت: عبد السالم)   (١)
 . دار الكتب العلميّة ، بريوت.٢٠٨: ٢تفسري ابن عطيّة (ت: عبد السالم)   (٢)
 . دار الكلم الطيب ، بريوت.٢٤٩: ١تفسري النسفي(ت: يوسف عيل بديوي)    (٣)
 . دار الكلم الطيب ، بريوت. ٧١٠: ١ بديوي)  تفسري النسفي(ت: يوسف عيل  (٤)
 . دار الكتب العلمية ، بريوت.٩٦: ٢عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ(ت: حممد باسل)   (٥)
 . املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.٣٩٩: ٥فتح البيان يف مقاصد القرآن(ت: عبد اهللا األنصاري)   (٦)
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 لعباده!! يف معنى حب اهللا الكالمموجز 

وكذا األمر يف ، الرضا ، العشق ، الرسور ، وما يقابله كالسخط والغضب ، ولقد 
ل : فرسوا حبّ اهللا تعاىل لعباده وملا يصدر عنهم من خري ،  مرّ أنّ أهل القول األوّ

 باإلرادة ؛ أي إرادة اهللا تعاىل ثواب عباده اخلريين .

مْ له تعاىل : وربام يقال إنّ هلذا ما يعضده يف القرآن كقو كُ ٌ لَ ريْ وا خَ ُ ربِ أَنْ تَصْ وَ
يمٌ ( حِ ورٌ رَ فُ اهللاَُّ غَ يدُ اهللا) ٢٥وَ رِ مْ  يُ بْلِكُ نْ قَ ينَ مِ ذِ نَنَ الَّ مْ سُ كُ يَ ْدِ هيَ مْ وَ َ لَكُ تُوبَ لِيُبَنيِّ يَ وَ

مْ  يْكُ لَ كِيمٌ ( عَ لِيمٌ حَ اهللا عَ مْ ) ٢٦وَ يْكُ لَ تُوبَ عَ يدُ أَنْ يَ رِ اهللا يُ  .وَ

بّ بمعنى: اإلرادة ، ال دليل عليه يف اللغة والرشيعة ، بل يف اللغة أنّ وفيه أنّ احل
، بل قد يتقطعان، كام يف إيذاء النّاس لألنبياء عليهم اإلرادة مفهوم احلبّ غري مفهوم 

 .يف نفسه الفعل  ومل حيبّ حلكمة االبتالء، السالم ، فاهللا تعاىل أراده هلم 

وا حمبة اهللا تعاىل لعباده وما يصدر عنهم من رسّ كام مرّ أنّ أهل القول الثاين : ف
خري ، بالرضا ؛ أي أنّ اهللا تعاىل يرىض عن اخلري وأهله ، ويسخط من أهل الرش وأهله ، 

ئِكَ وربام له ما يعضده يف القرآن كقوله تعاىل :  َاتِ أُولَ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ إِنَّ الَّ
ةِ ( يَّ ِ ُ الْربَ ريْ مْ خَ ا ٧هُ ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ َهنْ ا األْ تِهَ ْ نْ حتَ ي مِ رِ ْ نٍ جتَ دْ نَّاتُ عَ ِمْ جَ هبِّ نْدَ رَ مْ عِ هُ اؤُ زَ ) جَ

هُ  بَّ َ رَ
يشِ لِكَ ملَِنْ خَ نْهُ ذَ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ َ اهللاَُّ عَ

يضِ ا رَ دً  .أَبَ

رَ والكالم هو الكالم أعاله ؛ فاهللا تعاىل  فْ بَادِهِ الْكُ ىضَ لِعِ كنّه أراده، ول الَ يَرْ
 وال راد ملشيئته . 

، والرضا  احلبأنّ ملا بان جليّاً غري صحيح ؛ من القولني ، واإلنصاف فإنّ كالً 
لهام المتناع، إىل تأويل  انحيتاجممتنعان  ه عن هذا بهام تعقّ ذات الباري تعاىل ، فاهللا منزّ

ه قدس اهللا عنه ، وتأويله بإرادة الثو اب أو الرضا أو غري ذلك ، ال كلّه ؛ كونه انفعاالً يتنزّ
؛ فحتّى من ..، ناهيك عن قواعد احلكمة واملعقول تساعد عليه اللغة ، وال الرشيعة 

 جعل اإلرادة صفة ذات من العلامء أرجعها إىل العلم .
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من أنّ احلب ، العشق ،  سابقاً هذا إالّ ما ذكرناه عن األساطني كلّ وال خمرج من 

املالئم من حيث هو باالبتهاج ، بمعنى : إدراك .، مؤولة الرضا ، الرسور ، الفرح ..
 .مالئم ، وهو عبارة أخر عن إدراك : الكامل واحلسن واجلامل 

كامهلا ومجاهلا ، هو كذلك  إدراك :، بمعنىمبتهجٌ هبا ذاته حيبّ واهللا تعاىل ، كام أنّه 
ين من عباده مبتهجٌ هبم ،  ؛ رضورة أنّ أفعاهلم الإدراكه لكامهلم ومجبمعنى : حيبّ اخلريّ

اً لذاته التي هي عني اجلامل والكامل .وخرييتهم ، مجاهلم وكامهلم   مالئمٌ جدّ

ا حمبّة العبد هللا تعاىل ، فال خترج عن هذا املعيار إطالقاً  ؛ فمعناه : إدراك كامل  وأمّ
ظ حف عم، ومجال وجالل خالقهم ؛ ألنّ كامهلم ومجاهلم من سنخ كامله ومجاله سبحانه 

؛ يرشد إليه قول أمري التبعي ، ومجاهلم الظيل الرابطالغني الفرق بني مجاله االستقاليل 
 . »ماعبدتك طمعاً يف جنّتك...«املؤمنني عليه السالم : 

 فصل السنخية أنّ املؤمن حيبّ اجلنّة ؛ إلدراكه الفطري أنّه منها روحاً سيأيت يفو
خلق اهللا لذلك «...ادق عليه السالم قال : معترب أيب بصري عن الصفسيأيت يف ، وبدناً 

وا من طينة خلق منها حممد وآله وذريته عليهم السالم أقواماً ،  لِقُ لِق اهللاُ ، خُ ، خُ ومن نورٍ
، وصنعهم بفضل رمحته التي صنع منها حممداً وذريته ، فبلغنا عن اهللا  منه حممداً وذريته

هم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه ، وبلغهم ما أمرنا بتبليغه فقبلوه ، واحتملوا ذلك، فبَ  لَغَ
م خلقوا من هذا ملا كانوا كذلك،  إىل معرفتنا وحديثنا فاملت قلوهبمذكرنا ،  ،  فلوال أهنّ

 ».ال واهللا ما احتملوه

إىل املعرفة والعلم واإلدراك مع حفظ  ،: مردّ احلبّ عند اخلالق واملخلوق ةالزبد
 ء واحد ؛ إالّ أنّ اخلالق شمسه ، واملخلوق شعاعه.الفرق بينهام ؛ إذ إدراك اجلامل يش

ريض اهللا عنه : ما يصدر عن احلبيب  هـ)١٠٥٠( لذلك قال الصدر الشريازي
هُ حبيب ، وهلذا قال:  ِبُّونَ حيُ مْ وَ ِبُّهُ  فمحبتهم له، عني حمبته هلم.  حيُ

تعاىل وبتقرير هذه املحبة اإلهلية، واملودة السبحانية، خرج اجلواب عن جوابه 
» كنت كنزاً خمفياً ، فأحببت أن أعرف، فخلقت اخللق لكي أعرف«لداود عليه السالم : 
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ف للخلق كنه جاليل ؛  أي غاية جودي، وكامل إرشاقي، وظهور نوري، اقتىض ألن أعرّ

 .)١( ليشتاقوا إىل مشاهدة مجايل، بقوة أنوار رمحتي الفائضة عليهم

إذ املشرتك بني االشرتاك املعنوي ؛ ) ه هلمفمحبتهم له، عني حمبتقوله الرشيف : (
ستقالل ، اخلالق واملخلوق هو إدراك اجلامل ، غاية األمر هو عند اخلالق غنيّ عىل اال

عىل التبع ؛ رضورة أنّ إدراك املخلوق للجامل ، مفاض عن  وعند املخلوق فقري رابط
 اخلالق ، وإالّ لزم املعلول من دون علة وهو ممتنع .

جد له أثراً .) احلديث هبذا اللفظ ضعيف ، مل أ..كنت كنزاً خمفياً اهللا : (قوله ريض 
يف أصول الفريقني احلديثيّة ، لكن له شواهد معتربة ، كحديث سيّد الشهداء احلسني 

 يف فصل املعرفة  .، اآليت عليه السالم 

ف اقتىضوقوله ريض اهللا عنه : ( م أنّ للخلق كنه جاليل ألن أعرّ اهللا  ) رفعاً لتوهّ
ار ، وصدور احلرارة من ، ضطرار طبع واالتعاىل خلق العامل بال كام يف حركة الفلك الدوّ

النّار ، وإنّام بالسلطنة واهليمنة واالختيار ، هذا هو الفرق بني العلّة التامة والعلة 
 االقتضائيّة ؛ إذ الثانية متوقفة عىل االختيار .

  

                                                           
 هـ. ١٤٠٤طهران، الطبعة: األوىل،  ،بحاث الثقافيةمؤسسة األ .٣٧٦مفاتيح الغيب :   (١)
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م الرسور واالبتهاج  جتسّ

، وإنّام نذكر هيهنا ما يسع خمترصنا ؛ إذ إن شاء اهللا تعاىل مستقلّة الة لنا يف هذا رس
يف تنازعوا ، وإنّام فقط يه أو إثباته نفعىل فيه ال يقترص العلامء نزاع أنّ  ،ال يعلم الكثري

  تصويره حسب الدليل والربهان ..

ا وال مهرب ، ال مفرّ عنهبريةك إشكاليّاتبه القائلني أكثر جه اواإلنصاف فإنّه يو
م منها ؛ سيام إشكاليّة انقالب العرض إىل جوهر  ، والعجيب أنّ بعض القائلني بالتجسّ

انقالب العرض إىل جوهر وإن كان  ؛ فزعم أنّ ارتكب التخصيص يف القواعد العقليّة 
. نيْ  ممتنعاً يف هذه النشأة ، إالّ أنّه ال مانع منه يف نشأة اآلخرة ؛ الختالف قوانني العالـمَ

رصحياً إنّ القول ذكر أدّ هذا بصاحب البحار املجليس ريض اهللا عنه ألن ي
م األعامل بناءً عىل هذا سفسطة ظاهرة  .ومصادرة الئحة ، وتعطيلٌ للعقول  ،بتجسّ

م األعامل ، بغض النظر عن كثرة  وليس األمر كذلك واهللا ؛ إذ القول بتجسّ
قام عىل اد يكون من البدهييّات لو األخبار الصحيحة الظاهرة، بل الرصحية فيه ، يك

، ومل نجد أحداً أتقن هذا إالّ الصدر الشريازي ريض اهللا تعاىل يف جمموع متقن تامبرهان 
 ..إالّ قليل من أهل العلم ،كام جيبمل يقف عليه لكن كتبه ، 

يف الصدر الشريازي سبق  ،حسب استقصاؤنا القارص، فإنّ العالمة الدواين ،بىل
م األعامل واحدة من اإلشكاليّات دفع إشكاليّة ، فقد ذكر يف الواردة عىل القول بتجسّ

أنّ : لحسني عليه السالم ؛ وموجز ما ذكر ل تهبربكة زيارأنّ هذا تمّ له  رسالة الزوراء
ة ، وقد أجاد يف هذا ، لكنّه مل  ة ملكوتيّة غري صورته الدنيويّ لكلّ عمل صورة أخرويّ

امل الدنيويّة ، وهي أعراض ، إىل جواهرٍ يف اآلخرة ؛ إذ مل يدفع إشكاليّة ، إنقالب األع
  حيلّ هذا اإلشكال غري الصدر الشريازي ريض اهللا عنه..
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 ..قبل الرشوع فيام نحن فيه نذكرك ، أنّ و

 االبتهاج لغةً يعني : الرسور بجامل اخلري ، والفرح بالكامل .

 الل .واصطالحاً هو : إدراك الكامل واجلامل واحلسن اجل

م (=االبتهاج) فهل ورد يف األخبار أنّ هذا الرسور  ؛ لصاحبه يوم القيامة يتجسّ
 ؟!!اوكرباهت اوأحزاهن الينفعه يف دفع أهواهل

 ..ما يسمح به ضيق املقامهاك 
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م االبتهاج والرسور!!  النّص عىل جتسّ

 هـ) ريض اهللا عنه ، عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد٣٢٩رو الكليني (
بن عيسى ، عن احلسن بن حمبوب ، عن سدير الصرييف قال : قال أبو عبد اهللا عليه 

إذا بعث اهللا املؤمن من قربه ، خرج معه مثال ، يقدم أمامه ، «السالم يف حديث طويل : 
كلّام رأ املؤمن هوالً من أهوال يوم القيامة قال له املثال : ال تفزع وال حتزن ، وأبرش 

ة من اهللا عز وجل ، حتى يقف بني يدي اهللا عز وجل فيحاسبه حساباً بالرسور والكرام
 ة ، واملثال أمامه.يسرياً ، ويأمر به إىل اجلنّ 

فيقول له املؤمن : يرمحك اهللا ، نعم اخلارجُ ، خرجت معي من قربي ، وما زلت 
 تبرشين بالرسور والكرامة من اهللا حتى رأيت ذلك فيقول من أنت؟!.

رسور الذي كنت أدخلت عىل أخيك املؤمن يف الدنيا ، خلقني اهللا أنا ال«فيقول : 
 .)١( »عز وجل منه ألبرشك

الثواب قال : حدثني حممد بن موسى بن كتاب يف  هـ)٣٨١(وأخرجه الصدوق
املتوكل ، قال حدثني عبد اهللا بن جعفر احلمريي ، عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب 

 .)٢(، عن احلسن بن حمبوب به مثله 

هـ) يف األمايل قال : أخربين أبو القاسم جعفر بن حممد بن ٤١٣وأخرجه املفيد (
قولويه رمحه اهللا قال : حدثني أيب ، عن سعد بن عبد اهللا ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ، 

 . )٣(عن احلسن بن حمبوب ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه سدير مثله

 سدير من األجلّة .قلت : إسناده حسن صحيح، رجاله ثقات ، و

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ١٩٠:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . مطبعة أمري ، قم .١٥٠ثواب األعامل(تقديم مهدي اخلرسان) :   (٢)
 . دار املفيد للطباعة ، بريوت. ١٧٧األمايل (ت: عيل غفاري) :   (٣)
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هـ)  عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أيب عمري ، ٣٢٩وأخرج الكليني(

من أدخل عىل مؤمن رسوراً «عن احلكم بن مسكني ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 
خلق اهللا عز وجل من ذلك الرسور خلقاً ، فيلقاه عند موته ، فيقول له : أبرش يا ويل اهللا 

ة من اهللا ورضوان ، ثمّ ال يزال معه حتى يدخله قربه ، فيقول له مثل ذلك ، فإذا بكرام
بُعث يلقاه فيقول له مثل ذلك ، ثم ال يزال معه عند كل هول يبرشه ويقول له مثل ذلك 

 ، فيقول له من أنت رمحك اهللا؟!.

 .)١( »أنا الرسور الذي أدخلته عىل فالن«فيقول : 

 ، رجاله ثقات .قلت : إسناده حسنٌ صحيح 

يشهد لذلك ما رواه الكليني عن أيب عيل األشعري ، عن حممد بن عبد اجلبار ، 
عن احلسن بن عيل بن فضال ، عن منصور ، عن عامر بن أيب اليقظان ، عن أبان بن 

 تغلب ، قال سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن حق املؤمن عىل املؤمن؟!!.

ق املؤمن عىل املؤمن أعظم من ذلك ، لو ح«فقال الصادق عليه السالم : 
، يقول له  خرج معه مثال من قربهحدثتكم لكفرتم..؛ إنّ املؤمن إذا خرج من قربه ، 

 أبرش بالكرامة من اهللا والرسور.

ك اهللاُ بخري. ثمّ يميض معه يبرشه بمثل ما قال ، وإذا مرّ هبول ،  َ فيقول له : بَرشَّ
قال: هذا لك ، فال يزال معه يؤمنه ممّا خياف ، ويبرشه  قال ليس هذا لك ، وإذا مرّ بخري

بام حيب ، حتى يقف معه بني يدي اهللا عز وجل ، فإذا أمر به إىل اجلنة قال له املثال : أبرش 
 ، فإنّ اهللا عز وجل قد أمر بك إىل اجلنة. 

فيقول: من أنت رمحك اهللا تبرشين من حني خرجت من قربي ، وآنستني يف 
 تني عن ريب؟!!.طريقي ، وخرب

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ١٩٢:  ٢عيل غفاري)  الكايف (ت:  (١)
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لِقْتُ «فيقول (=املثال) :  أنا الرسور الذي كنت تدخله عىل إخوانك يف الدنيا ، خُ

 ..)١( »منه؛ ألبرشك وأونس وحشتك

 قلت : صحيح ، وهذا اإلسناد قويّ معترب .

هـ) ريض اهللا عنه يف ثواب األعامل قال : أيب ريض اهللا ٣٨١وأخرج الصدوق(
د اهللا ، عن أمحد بن أيب عبد اهللا ، قال : حدثني أبو حممد عنه قال : حدثني سعد بن عب

ه قال : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه الغفاري ، عن لوط بن إسحاق ، عن أبيه ، عن جدّ 
ما من عبد يدخل عىل أهل بيت مؤمن رسوراً ، إالّ خلق اهللا له من ذلك الرسور «وآله : 

اهللا ال ختف ، فيقول له من  يه شديدة يقول : يا ويلّ ام مرت علجييئه يوم القيامة ، كلّ  ،قاً خلْ 
 أنت يرمحك اهللا ، فلو أن الدنيا كانت يل ما رأيتها لك شيئاً؟!.

 .)٢(»أنا الرسور الذي أدخلت عىل آل فالن«فيقول : 

 قلت : صحيح يف الشواهد ، وهذا اإلسناد ضعيف باجلهالة .

حوا يف كسب يا «وقال أمري املؤمنني عيل يف هنج البالغة :  كميل مر أهلك أن يروّ
املكارم ، ويدجلوا يف حاجة من هو نائم ؛ فوالذي وسع سمعه األصوات ما من أحد 
 أودع قلباً رسوراً ، إالّ وخلق اهللا له من ذلك الرسور لطفاً ؛ فإذا نزلت به نائبة ، جر

 .)٣(» حياضهاإليها كاملاء يف انحداره ، حتى يطردها عنه ، كام تطرد غريبة اإلبل عن 

) أي يكسبوا مكارم األخالق هناراً ، يروحوا ويدجلوا قوله أرواحنا له الفداء : (
 ويعملون اخلري ليالً .

(ما من عبد يدخل عىل أهل بيت مؤمن رسوراً ،  قول النبيّ صىل اهللا عليه وآله :
( قاً  ا صحيح :فيه احتامالن ال يتنافيان ، كالمه إالّ خلق اهللا له من ذلك الرسور خلْ

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ١٩٠:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . مطبعة أمري ، قم .١٥٠ثواب األعامل(تقديم مهدي اخلرسان) :   (٢)
 مطبعة مهر ، قم. . . مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث  ٣٥٤: ١٦وسائل الشيعة  (٣)



 ٢٢٧ ................................................................ لغةً واصطالحاً ًبتهاج اال: ثاين الفصل ال

 
م عمل الرسور يوم القيامة .  األول : جتسّ

أنّ العمل يف نصوص أخر سيأيت فظاهر كثري من النصوص الصحيحة ، هو و
 » .أنا عملك الصالح«الصالح ، يقول لصاحبه : 

، من جنس الرسور ، يستغفر له ويدفع عنه املكاره  الثاين : أن خيلق اهللا تعاىل ملكاً 
 يه بعض األخبار الصحيحة.واألهوال ، وقد دلّ عل

م العملقلت :  عىل وبني أن خيلق اهللا تعاىل ملكاً  ،يف نفسه  ال منافاة بني أن يتجسّ
ة يف الدنيا ناهيك عن حدة  يستغفر لصاحب العمل ؛ وهذه قضيّة وجدانيّة رضوريّ

، اس ، وبني أن يشكره النّ  ةاآلخرة ؛ فال منافاة بني أن يفرح اإلنسان ببعض أعامله اخلريّ 
 .وال يتنافيان 
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م املال واألعامل  حديث أمري املؤمنني يف جتسّ

ريض اهللا تعاىل عنه يف الكايف عن عيل بن إبراهيم ، عن  هـ)٣٢٩( رو الكليني
 أبيه ، عن عمرو بن عثامن ح.. 

هـ) ريض اهللا عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ٣٢٩ورواه الكليني (
بن أيب نرص واحلسن بن عيل مجيعاً ، عن أيب مجيلة مفضل بن زياد ، عن أمحد بن حممد 

 صالح ، عن جابر عن عبد األعىل..ح

ورواه الكليني عن عيل بن إبراهيم ، عن حممد بن عيسى ، عن يونس عن 
 إبراهيم عن عبد األعىل ، عن سويد بن غفلة قال : قال أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه: 

ل يوم من أيام اآلخرة ، إنّ ابن آدم إذا كان يف « ـثِّـلَ آخر يوم من أيام الدنيا ، وأوّ مُ
، فيلتفت إىل ماله فيقول : واهللا إينّ كنت عليك حريصاً شحيحاً ،  له ماله وولده وعمله

 ». فام يل عندك؟!. فيقول : خذ منّي كفنك

ه ، فيقول : واهللا إينّ كنت لكم حمباً ،«قال عليه السالم :  دِ وإينّ  فيلتفت إىل ولْ
 ».كنت عليكم حمامياً ، فامذا يل عندكم؟!. فيقولون : نؤديك إىل حفرتك ، نواريك فيها

قال عليه السالم : فيلتفت إىل عمله فيقول واهللا : إينّ كنت فيك لزاهداً ، وإنّك 
كنت عيلَّ لثقيالً ، فام ذا عندك؟!. فيقول : أنا قرينك يف قربك ، ويوم نرشك ، حتى 

ض أنا وأ  نت عىل ربك . أُعرَ

قال عليه السالم : فإنْ كان هللا ولياً ، أتاه أطيب الناس رحياً ، وأحسنهم منظراً ، 
وأحسنهم رياشاً ، فقال:  أبرش بروح ورحيان وجنة نعيم ومقدمك خري مقدم. فيقول له 

 : من أنت؟!. فيقول: أنا عملك الصالح ، ارحتل من الدنيا إىل اجلنة.

ه ليعرف غاسله ، ويناشد حامله أن يعجله ، فإذا أدخل قربه قال عليه السالم : وإنّ 
لَكا القرب جيران أشعارمها ، وخيدان األرض بأقدامهام ، أصواهتام كالرعد القاصف ،  أتاه مَ

 وأبصارمها كالربق اخلاطف ، فيقوالن له : من ربك وما دينك ، ومن نبيك؟!.
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صىل اهللا عليه وآله. فيقوالن له: فيقول : اهللا ريب ، وديني اإلسالم ، ونبيي حممد 

يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول ثبتك اهللا فيام حتب وترىض ، وهو قول اهللا عز وجل : 
ثمّ يفسحان له يف قربه ، مد برصه ، ثمّ يفتحان له باباً  الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

لناعم ، فإنّ اهللا عز وجل يقول إىل اجلنة ، ثمّ يقوالن له : نم قرير العني ، نوم الشاب ا
يالً  أصحاب اجلنة يومئذ :  قِ نُ مَ سَ أَحْ ا وَ رًّ تَقَ سْ ٌ مُ ريْ  .خَ

وإن كان لربه عدواً ، فإنّه يأتيه أقبح من خلق اهللا زياً ورؤيا، «قال عليه السالم : 
وأنتنه رحياً ، فيقول له: أبرش بنزل من محيم ، وتصلية جحيم ، وإنّه ليعرف غاسله ، 

ناشد محلته أن حيبسوه ، فإذا أدخل القرب ، أتاه ممتحنا القرب فألقيا عنه أكفانه ، ثم وي
يقوالن له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟!. فيقول : ال أدري . فيقوالن : ال دريت 
وال هديت ، فيرضبان يافوخه بمرزبة معهام ، رضبةً ما خلق اهللا عز وجل من دابة إالّ 

قلني ، ثمّ يفتحان له باباً إىل النّار ثم يقوالن له : نم برش حال فيه من وتذعر هلا ما خال الث
الضيق ، مثل ما فيه القنا من الزج ، حتى إنّ دماغه ليخرج من بني ظفره وحلمه ، 
ويسلط اهللا عليه حيات األرض وعقارهبا وهوامها ، فتنهشه حتى يبعثه اهللا من قربه ، 

 هو فيه من الرش.وإنّه ليتمنى قيام الساعة ، فيام 

وقال جابر : قال أبو جعفر عليه السالم : قال النبي صىل اهللا عليه وآله: إينّ كنت 
أنظر إىل اإلبل والغنم وأنا أرعاها ، وليس من نبي إالّ وقد رعى الغنم ، وكنت أنظر 
إليها قبل النبوة ، وهي متمكنة يف املكينة ، ما حوهلا يشء هييجها ، حتى تذعر فتطري 

ول: ما هذا وأعجب؟! حتى حدثني جربئيل عليه السالم أنّ الكافر يرضب رضبة ما فأق
خلق اهللا شيئاً ، إالّ سمعها ويذعر هلا ، إالّ الثقلني. فقلت ذلك لرضبة الكافر فنعوذ باهللا 

 .)١(»من عذاب القرب

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ٢٣٣: ٣الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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هـ) يف تفسريه قال : حدثني أيب ، عن عيل بن مهزيار ٣٢٩ورواه عيلّ بن إبراهيم(

ن عمر بن عثامن ، عن املفضل بن صالح ، عن جابر ، عن ابراهيم بن عبد األعىل ، ، ع
 .)١(عن سويد به مثله 

هـ) يف األمايل قال : أخربنا ابن الصلت ، قال : ٤٦٠ورواه الشيخ الطويس(
أخربنا ابن عقدة ، قال : أخربنا أبو احلسني القاسم بن جعفر بن أمحد بن عمران ، 

مي قراءة ، قال : حدثنا عباد بن أمحد القزويني ، عن عمه ، عن أبيه ، املعروف بابن الشا
 . )٢(عن جابر ، عن إبراهيم ابن عبد األعىل ، عن سويد به مثله إالّ املقطع األخري

قلت : صحيح ، بل مقطوع الصدور ، واألسانيد يف خصوص ما نحن فيه ، 
بن حمبوب، ومها من معتربة يشهد بعضها لبعض ، ويف بعضها البزنطي واحلسن 

 أصحاب اإلمجاع ، فاإلسناد صحيح .

هـ) قال : حدثنا أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد ٣٨١وأخرج الصدوق (
العسكري قال : حدثنا أبوبكر حممد بن احلسن بن دريد قال : أخربنا أبوحاتم ، عن 

البرصي قال : حدثنا العبيس أبو حممد عبيد اهللا ، عن أبيه . وأخربنا عبد اهللا بن شبيب 
زكريا بن حييى املنقري قال : حدثنا العالء بن الفضل عن أبيه ، عن جده قال : قال قيس 

ال بد لك يا قيس من قرين يدفن معك «بن عاصم : قيل يل النبي صىل اهللا عليه وآله : 
 وهو حي ، وتدفن معه وأنت ميت ، فإنْ كان كريامً أكرمك ، وإن كان لئيام أسلمك ، ثم
ال حيرش إالّ معك وال تبعث إالّ معه ، وال تسئل إالّ عنه ، فال جتعله إالّ صاحلاً فإنّه إنْ 

 .)٣(»وهو فعلكصلح آنست به ، وإنْ فسد ال تستوحش إالّ منه ، 

 قلت : صحيح يف الشواهد القطعيّة ، وسيأيت الكالم. 

                                                           
 هـ.١٤٠٤دار الكتاب ، قم . لطبعة الثالثة  .٣٦٩: ١تفسري القمي(ت: طيب اجلزائري)   (١)
 هـ.١٤١٤. دارالثقافة ، قم .الطبعة األوىل ٣٤٦األمايل :   (٢)
 . ١٦٢آل عمران :   (٣)
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ـثِّـلَ له ماله وولده وعملهقوله عليه السالم : ( التمثّل ، ولعلّ  ) رصيحٌ يفمُ

م األعامل ؛ ألمرين :   األنسب أن يقال : متثّل األعامل ، ال جتسّ

م . ل : مل يرد يف الرشع لفظ التجسّ  األوّ

ه عن اجلسميّة الدنيويّة الفانية ،  الثاين : عامل اآلخرة ، الربزخ ، وما بعده ، منزّ
والفساد فناء والزوال منزهة عن الأي: مثاليّة ، ملكوتيّة وإنّام هي أبدان وأجسام 

 هو معلوم رضورة .فيام  ،والفقدان

م ،  اً كان ، فأساطني احلكمة يقصدون بالتجسّ املثايل الباقي ، امللكويت اجلسم وأيّ
 ال الدنيوي الفاين ، فاحفظ هذا .
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 حديث إمام احلنابلة أمحد بن حنبل يف هذا

أخذنا منه موضع  هـ) يف حديث طويل٢٤١أخرج إمام احلنابلة أمحد بن حنبل (
احلاجة قال : حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا األعمش، عن منهال بن عمرو، عن زاذان، 
عن الرباء بن عازب، قال: خرجنا مع النبي صىل اهللا عليه وسلم، يف جنازة رجل من 

إنّ العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من «األنصار...، فقال النبيّ : 
ة ، نزل إليه مالئكة من السامء بيض الوجوه، كأنّ وجوههم الشمس، معهم كفن اآلخر

 » .من أكفان اجلنة، وحنوط من حنوط اجلنة...

ويأتيه فيأتيه من روحها، وطيبها، ويفسح له يف قربه مد برصه ، «قال النبيّ : 
 رجلٌ حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبرش بالذي يرسك، هذا يومك

 ؟!.»الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت ، فوجهك الوجه جييء باخلري

، فيقول: رب أقم الساعة...، وإنّ العبد الكافر إذا فيقول: أنا عملك الصالح
كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة، نزل إليه من السامء مالئكة سود 

يأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح والوجوه...، ويضيق عليه قربه حتى ختتلف فيه أضالعه، 
الثياب، منتن الريح، فيقول: أبرش بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: 

، فيقول: رب ال تقم من أنت ، فوجهك الوجه جييء بالرش، فيقول: أنا عملك اخلبيث
 . )١(»الساعة

 قلت : إسناده صحيح .

 .)٢(ه رجال الصحيح هـ) يف املجمع : رواه أمحد ورجال٩٠٧قال اهليثمي(

هـ) عن حممد بن حييى ، عن ٣٢٩ورو أصحابنا نحوه كالذي أخرجه الكليني (
حممد بن احلسني ، عن عبد الرمحن بن أيب هاشم ، عن سامل ، عن أيب عبد اهللا عليه 

                                                           
 . مؤسسة الرسالة ، بريوت.  ١٨٥٣٤، رقم: ٥٠١: ٣٠مسند أمحد (ت: األرنؤوط)  (١)
 . مكتبة القديس ، القاهرة.٤٢٦٦، رقم: ٥٠: ٣جممع الزوائد(ت: حسام القديس)   (٢)
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السالم قال : ما من موضع قرب إالّ وهو ينطق كلّ يوم ثالث مرات : أنا بيت الرتاب ، 

 ، أنا بيت الدود .أنا بيت البالء 

قال : فإذا دخله عبد مؤمن قال : مرحباً وأهالً ، أما واهللا لقد كنت أحبّك وأنت 
متيش عىل ظهري ، فكيف إذا دخلت بطني فسرت ذلك. قال : فيفسح له مد البرص ، 
ويفتح له باب ير مقعده من اجلنة. قال : وخيرج من ذلك رجل مل تر عيناه شيئاً قط 

 قول يا عبد اهللا ما رأيت شيئا قط أحسن منك؟!.أحسن منه ، في

أنا رأيك احلسن ، الذي كنت عليه ، وعملك الصالح الذي كنت فيقول : 
وإذا دخل الكافر...، خيرج منه رجل أقبح من رأ قط ، فيقول: يا عبد اهللا تعمل...، 

له ، أنا عملك السييء الذي كنت تعممن أنت ، ما رأيت شيئاً أقبح منك؟!. فيقول : 
 .)١(... »ورأيك اخلبيث

ل يف الروضة : صحيح عىل الظاهر   . )٢(قال املجليس األوّ

ة( فيقول: أنا عملك الصالح، وأنا عملك هـ) : (٧٥١قال ابن القيّم اجلوزيّ
) هذا حقيقة ال خيال، ولكن اهللا سبحانه أنشأ للمؤمن من عمله صورة حسنة ، اليسء

 . )٣(وللفاجر من عمله وصورة قبيحة

فيقول: أنا عملك هـ) : (١٠١٤قال اإلمام احلنفي عيل بن حممد اهلري القاريء (
) أي: املركب من خبث عقائدك وأعاملك وأخالقك، فاملعاين تتجسد وتتصور اخلبيث

 .)٤(يف قوالب املباين

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ٢٤٠:  ٣الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 .٣٦٢: ١روضة املتقني   (٢)
 م.٢٠٠٢وت. الطبعة األوىل . دار الفكر ، بري١١٨١: ٣مرقاة املفاتيح   (٣)
 . دار ومكتبة اهلالل ، بريوت. ٣٧١التفسري القيّم(إرشاف: إبرهيم رمضان):   (٤)



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٢٣٤

 
هـ) :  إنّه قد عقل كل ذي عقل ورأي أنّ ٢٨٠قال عثامن بن سعيد الدارمي(

،  اتفقت املعرفة من املسلمنيلسان وفم، ينطق ويشفع، فحني القول ال يتحول صورة هلا 
أنّ ذلك كذلك ، علموا أنّ ذلك ثواب ؛ فيصوره اهللا بقدرته ، صورة رجل يبرش به 

الرجل إذا مات تأتيه أعامله الصاحلة يف «املؤمنني ، وهذا كحديث الرباء عن النبي : 
بهها من األعامل الصاحلة، وعمل وإنّام عملهام الصالة والصيام وما أش» صورة رجل...

اآلخر الزنا والربا وقتل النفس بغري حقها، وما أشبهها من املعايص ، قد اضمحلّت 
ر اهللا بقدرته للمؤمن والفاجر ثواهبا وعقاهبا؛ يبرش هبام إكراماً  وذهبت يف الدنيا، فيصوّ

 .)١(للمؤمن ، وحرسة عىل الكافر، وهذا املعنى أوضح من الشمس

) صحيحٌ يف نفسه ؛ المتناع انقالب القول ال يتحول صورةله : (قلت : قو
م امللكة واحتاد  العرض إىل جوهر ، لكن األمر ليس هكذا ، وإنّام مردّ القضيّة إىل جتسّ

 .العامل بالعمل 

  

                                                           
 م.١٩٩٨مكتبة الرشد. الطبعة الثانية .٥٠٢: ١نقض الدرامي عىل املرييس(ت: رشيد األملعي)  (١)
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م الغسل بالفرات لزيارة احلسني   نصٌّ يف جتسّ

ثني أبو عبد هـ) رضوان اهللا تعاىل عليه قال : حد٣٦٨أخرجه ابن قولويه(
الرمحان حممد بن امحد بن احلسني العسكري وحممد بن احلسن مجيعاً، عن احلسن بن عيل 
بن مهزيار، عن أبيه عيل بن مهزيار، عن حممد بن أيب عمري، عن حممد بن مروان، عن 

إذا اردت املسري إىل قرب احلسني عليه «أيب محزة الثاميل، قال: قال الصادق عليه السالم: 
، فصم يوم األربعاء واخلميس واجلمعة، فإذا أردت اخلروج ، فامجع أهلك  السالم

وولدك وادع بدعاء السفر...، ثمّ تأيت الشط وقل :اللهم اجعله نوراً ، وطهوراً ، 
وحرزاً، وشفاءً من كلّ سقم وداء، ومن كل آفة وعاهة، ومن رش ما أخاف وأحذر، 

ر به جوارحي وعظامي، وحلمي ، ودمي ، وشعري ، وبرشي، وخمي ، اللهم طهّ
 .)١( ، يوم فقري وفاقتي واجعله يل شاهداً وعصبي، وما أقلّت األرض مني ، 

هـ) ريض اهللا عنه يف مالذ األخيار : قوله عليه السالم : ١١١١قال املجليس (
م األعامل، جمازاً ) أي : الغسل ، واجعله يل شاهداً ( ، وإرجاعه إىل  أو بناءً عىل جتسّ

 .)٢(ه السالم بعيد جداً احلسني علي

قلت : إسناده صحيح ، رجاله ثقات وموثقون ، وفيه ابن أيب عمري وهو من 
 أصحاب اإلمجاع ال يروي إالّ عن ثقة ، واحلسن وثقه ابن قولويه وعيل بن إبراهيم . 

وقد يقال : كيف حيتمل املجليس ريض اهللا عنه جتسم األعامل ، مع أنّ املعروف 
األعامل، كام هو الظاهر من كلّ كتبه من يقول بتجسم كلّ عىل  عنه محلته الشعواء

 .؟!!الرشيفة وعبارته اجلليلة

                                                           
 .  ٤٧:  ٦هذيب ، وقد أخرجه الشيخ الطويس يف الت ١٧٢كامل الزيارات (ابن قولويه) :  (١)
 مطبعة اخليام، قم. .١٣٠: ٩مالذ األخيار رشح هتذيب األخيار(ت: مهدي رجائي)   (٢)
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محلته الشعواء إنّام و؛ ، كام ظنّ البسطاء هكذا قلت : املجليس أكرب من أن يتهافت

الدليل املبتني عىل انقالب العرض إىل جوهر ، أو املبتني عىل دعو إعادة عني عىل 
 . ذاتاً  املعدوم املمتنعة

م بناء عىل تلك املغالطة ، وإنّام عىل  واحلقّ فإنّ أساطني احلكمة ، مل يقولوا بالتجسّ
م امللكات ؛  الصورُ هـ) : ١٠٥٠هاك عىل سبيل قول الصدر الشريازي(القول بتجسّ

صورٌ معلقة ، موجودة ، التي هبا نعيم السعداء ، وجحيم األشقياء ...،  األخروية
، يف صقع آخر ، مرتبة بأعامل وأفعال ، حدث عنها يف دار الدنيا ،  للنفس ، من النفس

 . اهـ.)١(وملكات مستتبعة لتلك الصور املعلقةوأثمرت يف ذاهتا أخالقاً ، 

قلت : مقصوده الرشيف من الصور األخرويّة بإجياز : اجلواهر األخرويّة ، 
ال تظهر يف الدنيا هذه ، وومنها : امللكات املتحدة مع ذات اإلنسان ، بل هي عني الذات 

نْ إالّ نادراً ، ومن ذلك صورة القرديّة يف بني إرسائيل ، كام يف قوله تعاىل :  ا عَ تَوْ لَامَّ عَ فَ
ئِنيَ  اسِ ةً خَ دَ ونُوا قِرَ ُمْ كُ نَا هلَ لْ نْهُ قُ ُوا عَ ا هنُ فهذه الصورة أخرويّة ملكوتيّة ، هي عني  مَ

 ي عني األمل والعذاب والعقاب.الذات ، وعني امللكات اخلسيسة ، بل ه

ومن ذلك الصورة املالئكيّة جلعفر الطيّار ؛ فهي عني الذات ، وهي عني امللكة 
 .)٢(عني إدراك اجلامل والبهجة والثوابمن هذه اجلهة، هي و، املالئكيّة العقليّة النوريّة 

...، ...، موجودةٌ للنّفس ، من النفسالصورُ األخروية قوله الرشيف : (
وهي عىل ما أطلق عليه احلركة اجلوهريّة ؛  مبتن) لكات مستتبعة لتلك الصور املعلقةوم

اً برفع  إىل يوم الدين ، وهو ريض اهللا عنه ، إنقالب العرض إىل جوهر إشكاليّة كفيلة جدّ
ره من بني اإلنسان  ، بفضل الرمحنبال فخر ل من أجاب عن هذا اإلشكال وحرّ  .، أوّ

                                                           
 م.١٩٨١. دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . الطبعة الثالثة سنة: ٤٣: ٥األسفار   (١)
 .هذا عدا وجود جهنم واجلنة اخلارجيتني ، وال يسعنا البسط  (٢)
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ز تلميذ مدرسأوجز هذا و ة احلكامء واملتكلمني ، ته املربّ املال هادي ريض ، حجّ

ره بصورة ،  ملكاتهب عىل وفق عذاب املعذَّ : فقال  اهللا عنه وكلّ ملكة رذيلة ، تصوّ
؛ كالصور النملية مللكة احلرص ، واملؤذية  عىل ما يقتضيه قاعدة جتسم األعامل،  تناسبها

تستدعي  ،لسان حال له فتلك امللكةذا ؛ ة ، وهكوالعقارب مللكة األذيّ  ،كصور احليات
استدعاءً لزومياً طبيعياً ؛ للعالقة اللزومية بينهام ؛ فإنّ النسبة بينهام  ،صورها املناسبة

 .)٢(، ونسبة الفعل إىل الفاعل بالوجوب )١(نسبة الفعل إىل الفاعل ، ال املقبول إىل القابل

خرة ، ال أنّه منفصلٌ عنه ، غاية يحٌ يف قيام العمل بالنفس يف الدنيا واآلفهو رص
األمر أنّ العمل أو امللكة ما شئت فعربّ ، متحد مع الذات، يف رتبة الذات ، بل هو عني 

تكون عني ؛ لالذات يف اآلخرة ، وكذا يف الدنيا نادراً ؛ وذلك إذا اشتد فأضحى ملكة 
، وهي ملكة العتومع  هيئة متحدة؛ إذ القرديّة بني إرسائيل القردة عتاة الذات ، كام يف 

 .عني ذات العايت 

وكام أخربناك ، فمقامنا ال يسمح بالبسط ، لكن لنا إذا أذن اهللا تعاىل ، رسالة 
م األعامل  مستقلّة يف بيان عويصات القول بتجسم األعامل ؛ فسيتّضح أنّ القول بتجسّ

ر الكثري ؛ فثمة إشكاليّات ال مفرّ عنها ، ولوال أنّ ا لصدر الشريازي أعمق مما يتصوّ
ر امللكات  واحتاد العامل والعمل وأنّ لكلّ يشء دنيوي أماط عنها بام ذكره من تصوّ

ة ، وغري ذلك من قواعده الرشيفة  ، لكان القول صورة ملكوتيّة غري صورته الدنيويّ
اً  م مشكلٌ جدّ  .، فرضوان اهللا تعاىل عليه، بل ممتنع ذاتاً بالتجسّ

 

                                                           
 املقبول باإلمكان واالقتضاء ؛ للتوقف عىل الرشط وعدم املانع كام يف احراق ألنّ نسبة القابل إىل (١)

ا نسبة الفاعل إىل املفعول فبالوجوب؛ كقوله تعاىل :  ا  الورقة برشط عدم الرطوبة ، أمّ نْ مَ ا عَ تَوْ لَامَّ عَ فَ
ئِنيَ  اسِ ةً خَ دَ ونُوا قِرَ ُمْ كُ نَا هلَ لْ نْهُ قُ ُوا عَ  .ة عند حتقق ملكة العتو يف العايتفتجب صورة القرديّ  هنُ

 . مكتبة بصرييت ، قم . ٢٥٠رشح األسامء احلسنى :  (٢)



 

 

  



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 نخيّة واالبتهاجالس
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يف حدود علمي القارص مل يعرض أحدٌ للعالقة بني السنخيّة واالبتهاج كام يلزم ، 
ة كلامت رشيفة جمملة ، مبعثرة هنا وهناك دون عنوان مستقل ؛ إذ الذي  وإن كان ثمّ
ة، تتعلق بعرشات بل مئات  يدعو للخوض يف هذا ، جمموعة من التساؤالت امللحّ

اً األخبار العويص  ؛ كاآليت : ميف كلامهت ،عقالً ونقالً  ،ة التي مل نجد هلا جواباً تامّ

األخبار املشكلة املتعلقة بأفعال أهل امللكوت صلوات اهللا عليهم، أنبياء  أوالً :
ام سيتّضح فيوأوصياء ومالئكة ونفوس علويّة ، والنصوص يف هذا باملئات ، وهي 

سالميّة يلزم ملؤها..؛ من قبيل األخبار الثابتة بجالء مناطق فراغ يف منظومة العقائد اإل
س عىل مقتل احلسني عليه السالم وعىل من دونه من املتقني ؛ إذ  يف بكاء املالئكة املقدّ
ملاذا يبكون احلسني وبقية أصحابه عليهم السالم مجيعاً ، ما شأهنم باحلسني عليه السالم 

 وأصحابه؟!.

حابه أحياءٌ عند رهبم يرزقون ، بمرأ منهم بل ملاذا يبكون ، مع أنّ احلسني وأص
 يف أعىل درجات اجلنّة والرضوان؟!!.

ل معنى البكاء عند البكاء  املالئكة عليهم السالم ، مع أنّ  بل كيف يمكن تعقّ
من خواص الطبيعة البرشيّة واملادة اجلسميّة؟!. فهل هو جماز أم حقيقة تغيري يف املزاج ، 

ل بأيّ يشء يؤّ   ول ، وعىل الثاين ما معناه؟!!   ، وعىل األوّ

استغفار املالئكة حلجاج بيت اهللا احلرام ، أو استغفارها لزوار حرم ومن ذلك 
 سيّد الشهداء احلسني عليه السالم !!

واملشكل العويص يف هذا استغفارها ؛ إذ مل يثبت من وجه أنّ املالئكة مكلّفة 
ار احلسني عليه السالم و ال لغريهم ، إذن ملاذا يستغفرون؟! ما رشعاً باالستغفار لزوّ

اً .. وجلاللة شأهنم بذلك صلوات اهللا عليهم؟!.  هذا أفردنا فصالً خاصّ

ورد يف األخبار الثابتة الصحيحة القطعيّة ، أنّ حيتان البحر عىل سبيل  ثانياً :
 املثال تستغفر لطالب العلم !!
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ا مكلّ   فة رشعاً باالستغفارواإلشكال هو اإلشكال ؛ إذ مل يثبت من وجه أهنّ

 ، بل كيف تستغفر وهي غري عاقلة؟!.بذلك؛ فلامذا تستغفر ؛ بل ما شأهنا  طالب العلمل

ون عن ذكر اهللا  ثالثاً : ورد يف األخبار مقطوعة الصدور أنّ أهل اجلنّة ال ينفكّ
ونَ (: كام يف قوله سبحانه تعاىل ،  الِدُ ا خَ مْ فِيهَ َنَّةِ هُ ابُ اجلْ حَ ا يفِ ) وَ ٤٢أَصْ نَا مَ عْ نَزَ

َارُ  َهنْ مُ األْ تِهِ ْ نْ حتَ ي مِ رِ ْ لٍّ جتَ نْ غِ مْ مِ هِ ورِ دُ دُ هللاِ صُ مْ الُوا احلَْ قَ  .وَ

ي وقال سبحانه :  رِ ْ ِمْ جتَ هنِ مْ بِإِيامَ ُ هبُّ هيِمْ رَ ْدِ َاتِ هيَ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ إِنَّ الَّ
نَّاتِ  َارُ يفِ جَ َهنْ مُ األْ تِهِ ْ نْ حتَ يمِ ( مِ مَّ ٩النَّعِ انَكَ اللَّهُ بْحَ ا سُ مْ فِيهَ اهُ وَ مٌ ) دَعْ الَ ا سَ مْ فِيهَ ِيَّتُهُ حتَ  وَ

ِنيَ  املَ بِّ الْعَ دُ هللاِ رَ مْ مْ أَنِ احلَْ اهُ وَ عْ رُ دَ آخِ فال يرتكون تسبيحه وهتليله ودعاؤه ومتجيده  وَ
 حداً .وشكره ومحده ...، هذا مع أنّ التكليف ساقط عنهم ، إمجاعاً وقوالً وا

واإلشكال هو اإلشكال ؛ إذ ما الذي يدفعهم لالستغفار والدعاء والثناء عىل اهللا 
 تعاىل مع سقوط التكليف عنهم؟!!.

 أليس األحر تعاطي اللذة وااللتذاذ بنعيم اجلنّة والرضوان أم ماذا؟!!

 دون تعاطي لذائذ اجلنّة؟! -مشقة الذكر والدعاء–ملاذا اختاروا املشقة 

ابِلِنيَ ورد عن الوحي أنّ أهل اجلنّة :  رابعاً : تَقَ رٍ مُ ُ ىلَ رسُ ا عَ انً وَ ،  )١(إِخْ
ة  واإلشكال هو اإلشكال ؛ إذ كيف يرتكون نعيم اجلنّة والرضوان ، ليتقابلوا  عىل األرسّ

 ؟!!.، كيف ما الغاية من ذلك ، ملاذا ، اخواناً 

قربني ، وهي كثرية للغاية ، األخبار املشكلة املتعلقة بأفعال املالئكة امل خامساً :
مْ ال منها عىل سبيل املثال قوله تعاىل :  هُ النَّهارِ وَ يْلِ وَ ونَ لَهُ بِاللَّ بِّحُ سَ بِّكَ يُ نْدَ رَ ينَ عِ الَّذِ فَ

ونَ  أَمُ سْ  . )٢(يَ

                                                           
 .٤٧احلجر :   (١)
 . ٣٨سورة فصلت :   (٢)
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ة ، وإن أمجعوا عىل أنّ معنى :  وهم خاصّ ُ ال وأهل القبلة سنّة وشيعة ، مفرسّ

ونَ  أَمُ سْ  ، إالّ أنّ جلّهم سكت عن علّة ذلك.ال يملّون  يَ

واالستيحاش إذ اإلشكال ، ملاذا ال يملّون مع أنّ التكرار يستدعي امللل والسآمة 
 جزماً وقطعاً ويقيناً؟!!.

ة باملعصوم ؛ من قبيل قول موىل املوحدين عليه  سادساً : األخبار املشكلة املتعلقّ
طمعاً يف جنتك ، ولكن وجدتك أهالً إهلي ما عبدتك خوفاً من نارك ، وال «السالم : 

 » .للعبادة فعبدتك

ل يف الروضة : متواتر  . )١(قال املجليس األوّ

املشكل العويص ليس يف هذا اخلرب وأمثاله فقط، وإنّام يف أعامل إنّ ف ،احلق
، مشقة يف مشقة ، وأمل يف أمل املعصوم مطلقاً ؛ فطاعة املعصوم هللا تعاىل يف دار التكليف 

 ًح املعصوم أنّ هذا مجالٌ ، ووأذ  رسورٌ وفرحٌ يف أذً من جهة ، ومن جهة أخر يرصّ
 فكيف هذا؟!  مجيالً؛  كقول موالتنا زينب؛ ملقتل احلسني : ما رأيت إالّ وهبجة ، 

ة نصوص كثرية ، متعلّقة بأفعاله  سابعاً : األخبار املشكلة املتعلقة بأفعال اهللا ؛ فثمّ
هُ : سبحانه وتعاىل ، من قبيل  ِبُّونَ حيُ مْ وَ ِبُّهُ وأنّه سبحانه كام ورد يف النصوص  )٢(حيُ

ّ «، و: » يفرح«الرشعيّة الثابتة واألخبار الصحيحة :  و: » يغضب«و: » يسخط«و: » يُرسَ
فهذه النصوص الثابتة الصحيحة ال يمكن تفسريها » يأسف«و: » يكره«و: » يبغض«

؛ إذ احلبّ مثالً يف معناه املتعارف املتبادر ، حمالٌ إطالقاً إالّ عىل ضوء السنخيّة واالبتهاج 
فيام اتضح جليّاً وبان عىل اهللا سبحانه وتعاىل ؛ كونه انفعاالً ممتنعاً يف الذات البسيطة 

 ، وكذا الفرح واملكر واالنتقام وأمثال ذلك... .مراراً 

، : ال يمكن دفع هذه اإلشكاالت ، وحلّ هذه املشكالت  -أنا القارص-أقول 
إالّ إذا أحطنا خرباً بمعنى السنخيّة ناهيك عن االبتهاج ، لكن قبل اخلوض يف ذلك 

                                                           
 .٦٧٨: ٢روضة املتقني   (١)
 . ٥٤املائدة :   (٢)
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يتعنيّ إيضاح معنى السنخيّة ، وكذا اإلشارة إىل النزاع يف معناها ، وربام يمكن القول أنّ 
كثرياً من أهل العلم مل يفهم معناها كام جيب ، وال املقصود منها كام يلزم ؛ فالنزاع فيها 

 يشء بالنزاع اللفظي..ألصق 

هذا الفصل أن خيوض فيام تنازعوا فيه كثرياً ؛ فيكفي االعتقاد أنّ قد ال حيتاج 
مردّ اخلري والكامل واجلامل الذي يف املخلوق ، عىل تفاوت مراتبه ، إىل اهللا تعاىل ، كونه 

 عني الكامل واخلري واجلامل سبحانه وتعاىل .. 

د أنّ كلّ خري ومجالٌ وكاملٌ متحقق يف رتبة االعتقا ،فيكفي كتابنا املتواضع
ه إىل اهللا تعاىل ، كام هو رصيحٌ القرآن :  يتِ املُْلْكَ  املخلوق مردّ الِكَ املُْلْكِ تُؤْ مَّ مَ لِ اللَّهُ قُ

اءُ  نْ تَشَ لُّ مَ تُذِ اءُ وَ نْ تَشَ زُّ مَ عِ تُ اءُ وَ َّنْ تَشَ عُ املُْلْكَ ممِ نْزِ تَ اءُ وَ نْ تَشَ كَ اخلَْ مَ ُ بِيَدِ لِّ  ريْ ىلَ كُ إِنَّكَ عَ
يرٌ  دِ ءٍ قَ ْ  واآلية رصحيةٌ واضحةٌ كاآليت . )١(يشَ

فلو تساءلنا هل أنّ وجود اخلري ، وكذا العلم ، القدرة ، الرمحة...، التي عند 
 املخلوق اخلريّ من أهل اخلري ، حقيقة هلا واقع خارجي أم جماز؟!!.

مالقول باملجاز قلنا :  سفسطة واضحة ، ومكابرة جليّة ،  ، بل هو لعمر اهللا ،توهّ
لكن هل وجود اخلرييّة التي عند املخلوق متحققة عنده باالستقالل ، أم تبعيّة مفاضة 

 عليه من قبل اخلالق؟!.

ا مفاضة عليه ، كام هو معلوم رضورة  .، بل بدهيةً قلنا : ال ريب أهنّ

عىل احلقيقة ؛ غاية  الزبدة : يشرتك إذن اخلالق واملخلوق يف اخلرييّة اخلارجيّة
االستقالل ، عىل عىل التبع ، وعند اخلالق غنيّة ربطيّة فقرية األمر هي عند املخلوق ظليّة 

 وسيأيت التوضيح أكثر ..

ر عىل قسمني ؛ فتارة بني اخلالق واملخلوق ، وتارة بني  اً كان فالسنخيّة تتصوّ وأيّ
 عاليل  ..ل وامللالعنظام املخلوقات يف سلسلة الوجود الطويل و

                                                           
 . ٢٦آل عمران :   (١)
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 السنخيّة واالبتهاج بني املخلوقات

طَفَى لكي تقف عىل معنى السنخيّة ولو بإمجال ، هاك قوله تعاىل :  إِنَّ اهللاََّ اصْ
ِنيَ ( املَ عَ ىلَ الْ انَ عَ رَ مْ آلَ عِ يمَ وَ اهِ رَ آلَ إِبْ ا وَ نُوحً مَ وَ ةً ٣٣آدَ يَّ رِّ نْ بَعْضٍ ) ذُ ا مِ هَ اهللاُ  بَعْضُ وَ

لِيمٌ  يعٌ عَ مِ اً ، غاية  )١(سَ ة ، بأصلٍ وجوديّ قديسّ واحد اشرتاكاً معنويّ أي اشرتاك الذريّ
 .، عىل ما قىض اهللا تعاىل لوجود البعض اآلخر إعداديّة األمر أنّ بعضهم علّة 

يدلّ عليه يف األخبار املتواترة ، ما أخرجه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن 
فضالة بن أيوب ، عن نعيم بن الوليد ، عن  أمحد بن حممد ، عن احلسني بن سعيد ، عن

أشهد «يونس الكنايس عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال يف زيارة احلسني عليه السالم : 
 .)٢(»أنّ أرواحكم وطينتكم طيبة ، طابت وطهرت هي ، بعضها من بعض

قلت : متواتر معنى ، وهذا اإلسناد معترب ، بل صحيح؛ ففضالة بن أيوب من 
 اإلمجاع .أصحاب 

ة املؤمنني :  مْ وقال تعاىل فيمن دوهنم من عامّ نِكُ لَمُ بِإِيامَ اهللاُ أَعْ نْ وَ مْ مِ كُ بَعْضُ
أيّ إشرتاك اجلميع يف وحدة الذات املؤمنة ، وكلّ حسب درجته يف سلّم  بَعْضٍ 

 الوجود الطويل قرباً أو بعداً ، وهذا معنى السنخيّة .

 االبتهاج تكويناً ؟!.وهل هذا االشرتاك الوجودي يوجب 

ةٌ قلنا : قال سبحانه :  وَ نُونَ إِخْ مِ وقد رو الفريقان بإسناد صحيح  إِنَّامَ املُْؤْ
املؤمن أخو املؤمن ؛ كاجلسد الواحد ، إن « قال :صىلّ اهللا عليه وآله وسلّم عن النبيّ 

وهو  »اشتكى شيئاً منه ، وجد أمل ذلك يف سائر جسده ، وأرواحهام من روح واحدة
عىل ، رصيحٌ يف السنخيّة أي : وحدة الروح ، كام أنّه ظاهرٌ يف ترتب االبتهاج أو عدمه 

 .  ، أي : االشرتاك يف الوجود الواحد وإن تفاوتت مراتبته الطوليّة السنخ وحدة 

                                                           
 .٣٤آل عمران :   (١)
 إلسالمية ، طهران .. دار الكتب ا٥٧٣: ٤ الكايف (ت: عيل غفاري)  (٢)
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ح به القرآن الكريم  نَاتُ :  قائالً هذا ما رصّ مِ املُْؤْ نُونَ وَ مِ لِيَاءُ املُْؤْ مْ أَوْ هُ بَعْضُ

بَّبَ أي بعضهم يميل إىل اآلخر ، وحينّ إليه ، ويبتهج به تكويناً ، وقال :  )١(بَعْضٍ  حَ
يَانَ  عِصْ الْ وقَ وَ سُ فُ الْ رَ وَ فْ كُ مُ الْ يْكُ هَ إِلَ رَّ كَ مْ وَ لُوبِكُ نَهُ يفِ قُ يَّ زَ نَ وَ يامَ ِ مُ اإلْ يْكُ قد مىض و إِلَ

 سيأيت أنّ احلبّ يدور تكويناً مع االبتهاج حيث دار.و

اتُ وقوله تعاىل :  املُْنَافِقَ ونَ وَ نْ بَعْضٍ املُْنَافِقُ مْ مِ هُ نَ  بَعْضُ وْ نْهَ يَ رِ وَ ونَ بِاملُْنْكَ رُ أْمُ يَ
ونَ  قُ اسِ فَ مُ الْ مْ إِنَّ املُْنَافِقِنيَ هُ يَهُ نَسِ وا اهللاَ َ فَ ُمْ نَسُ هيَ دِ يْ ونَ أَ بِضُ قْ يَ وفِ وَ رُ نِ املَْعْ أي  )٢(عَ

وديٍ خبيثٍ واحد ، غاية األمر أنّ بعضهم علّة لوجود اشرتاك املنافقني بأصلٍ وج
 البعض اآلخر يف الدنيا بنحو األعداد .

وا  قال تعاىل :  رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ لِيَاءُ بَعْضٍ وَ مْ أَوْ هُ إِنَّ وقال سبحانه :  .)٣(بَعْضُ
لِيَاءُ بَعْضٍ  مْ أَوْ هُ ضُ  .)٤(الظَّاملِِنيَ بَعْ

 عنه : إنّ احلكمة اإلهلية والعناية الربانية، قد قال صدر الدين الشريازي ريض اهللا
ياً ، ربطاً حكيامً  بعضها ببعضأطراف املوجودات،  ربطت ها نظامً عقلياً تأحدّ ، كام ) ٥(ونظمّ

أوضحنا سبيله من أنّ املوجودات ملا كان بعضها علالً ، وبعضها معلوالت ، ومنها 
،  واشتياق إليها ،هتانزوع نحو عالّ  ،ة املعلوالتفجعلت يف جبلّ أوائل ، ومنها ثوان ، 

، كام يوجد ذلك يف اآلباء  ة عالهتا رأفة وعطوفة عىل معلوالهتاوجعلت يف جبلّ 
، ومن األقوياء عىل الضعفاء ؛ وذلك  واألمهات عىل األوالد ، ومن الكبار عىل الصغار

اجلنس ن أنّ لشدة حاجة الضعفاء إىل معاونة األقوياء ؛ والرس يف ذلك ما أرشنا إليه م
ا متام ملعلوهلا ، وهكذا  حينُّ عىل اجلنس ، وأنّ املعلول كأنّه جزء من علته ، وأنّ العلة كأهنّ

                                                           
 . ٧١التوبة :   (١)
 .٦٧التوبة :   (٢)
 . ٧٣األنفال :   (٣)
 .١٩اجلاثية :   (٤)
 . عىل ما سيتضح ، والنظم العقيل هو نظام العلة واملعلولأي احتاد وجوديّ ووحدة سنخيّة   (٥)
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حال كلّ حمتاج وحمتاج إليه ؛ فالفقري يتشبث بالغني ويشتاق إليه ، والغني يرمحه وجيود 

 .)١(من فضله عليه

ة واحدة يف الكلّ ، وقال ريض اهللا عنه أيضاً : قد أرشنا إىل أنّ الوجود حقيق
، والعلة متام املعلول ،  )٣(، وأنّ املعلول من سنخ حقيقة العلة )٢(متفاوت باألتم واألنقص

، فكلّ واحد يعشق ذاته ، وكامل ذاته ، لكن كامل  )٤(لذيذ وقد ثبت أيضاً أنّ الوجود خريٌ 
ض وجوده ، فإذن العلة ، وإذا كان كامل ذاته يتم بام هو بعينه علته ، ومفي )٥(ذاته يتم بعلته

؛ لعلو ذاهتا عن ذات  )٦(املفيدة وإن مل تكن قاصدة ملعلوهلا ، وال ملتفتة أيضاً ملعلوهلا
املعلول ، لكنّها ال حمالة عاشقة لنفسها مريدة لذاهتا ، وذاهتا بعينها هي كامل املعلول 

ة ، فألجل ذلك ، واملعلول من لوازم هذه التاممية التي هي بعينها ذات العل )٧(ومتامه
، وينتظم كلّ سافل بعشق ما فوقه ، فلو مل يكن بني )٨(ينحفظ كل معلول بعشق علته

العايل والسافل هذا النحو من االرتباط ، مل ينحفظ املوجودات ، ومل يبق النظام عىل هذه 
 النحو من التامم ، بل خيتل النظام ، ويتطرق الفساد واهلرج واملرج.

                                                           
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٦٣:  ٣) األسفار(ت: حممد خواجوي  (١)

 .٢٧٧: ٣نظر رسائل أخوان الصفا وأ
 .عىل نحو اإلشرتاك املعنوي ؛ إذ األصيل هو الوجود ، وال يشء غريه   (٢)
، فهناك احتاد بني وإال لزم أن يكون كلّ يشء علّة لكلّ يشء ، فشجرة العنب ال تثمر إالّ عنباً   (٣)

 الشجرة والثمرة يف العنبيّة ، وهو معنى السنخيّة .
 .يف الفصل الثاين  هذا يف عنوان مستقل مىض بيان  (٤)
فاملعلول وإن كان كامالً ؛ لكونه موجوداً ، إالّ كامله التام يف مرتبة العلة التي أوجدته ؛ المتناع   (٥)

 قياساً بالقدرة املحضة التي أوجدته .املخلوق  ، ككامل العاملَ لوالها ودواماً حتقق وجوده حدوثاً وبقاءً 
ل ، فلقد ذكرنا هناك أنّ مردّ حمبّة اهللا تعاىل خللقه إىل حمبته لذاته ، وقد اية الفصل بيّنا هذا بد  (٦) األوّ

 .مثلنا لذلك باألم وولدها ، واملتنبي وقصيدته ، والشعوب برتاثها 
 .اصطلح عليه مال صدرا : احلقيقة والرقيقة ، فالعلة هي احلقيقة واملعلول رقيقة تلك احلقيقة   (٧)
، عني علّته؛ بداهة انتفاء كاملهغريزياً جبليّاً عشقاً   (٨) بل  ،؛ رضورة أنّ كامل وجوده حدوثاً وبقاءً

 بانتفاء علته ، كام ذكر بعد أسطر. هوجود
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ام العامل جمرد عشق كلّ واحد لذاته ، وال أيضاً كفى للنظام فثبت أنّه مل يكف لنظ

عشقه لكامل ذاته ، لو مل يكن ذلك الكامل بوجود علته ، حتى يكون عشقه لكامل ذاته 
، وأيضاً اليشء ال جيوز أن يكون حافظاً لنفسه  )١(ومتامه ، بعينه عشقاً لعلته املفيضة لذاته

، وإالّ لزم تقدمه عىل نفسه ؛ إذ ال معنى للحفظ إالّ  ، كام ال جيوز أن يكون موجداً لنفسه
غريه ، كذلك يفتقر  ، واليشء املمكن كام يفتقر يف حدوثه إىل علة هي)٢(اإلدامة واإلبقاء

يف بقائه إىل علة هي غري ذاته ، فال معنى لكون اليشء حافظاً لكامله ، بل األمر بالعكس 
ع جنسهأوىل ؛ ألنّ كامل كلّ يشء بام هو مقوم ذ ل مادته ، ومنوّ  .)٣(اته ، وحمصّ

فعلم من مجيع ذلك أنّ العشق احلافظ لكلّ معلول ، هو عشقه لعلته ، الذي هو 
عبارة عن انتساب وجوده إليها وارتباطه هبا ، فبهذا االنتساب ، أعني : الوجود 

معنى االنتسايب ، ينحفظ هوية املعلول ، ويتم بقاؤه بمفيد وجوده ومكمل ذاته ، وهذا 
 .)٤(قوهلم : لوال عشق العايل النطمس السافل

وعلم بام قررنا أنّ العشق سار يف مجيع املوجودات ، عىل ترتيب وجودها ، فكام 
أنّه نشأ من كلّ وجود أقو ، وجود أضعف ، حتى انتهى إىل وجود املواد واألجسام ، 

 جب الوجود .فكذا ينشأ من كلّ عشق أسفل ، عشق أعىل ، حتى ينتهي إىل عشق وا

فجميع املوجودات بحسب ما هلا من الكامالت الالئقة ، طالبة لكامالت واجب 
؛ فالباري تقدست أسامؤه هو غاية  )٥(الوجود لذاته ، متشبهة به يف حتصيل ذلك الكامل

                                                           
 .ال بدّ من هذه العينيّة وإالّ لزم وجود املعلول حدوثاً وبقاءً من دون علّته ، وهو ممتنع   (١)
 بعلّته ، تعلّقاً عشقيّاً دائامً ؛ إذ أليس املعلول وجد وانتهى األمر؟!قد تقول : ما علّة تعلّق املعلول   (٢)

 .معه ، كوهنا تفيض عليه الدوام والبقاء جوابه : المتناع دوام وجود املعلول إالّ بدوام علّته 
 .كالروح بالنسبة للجسد ، والفصل بالنسبة للجنس ، والصورة بالنسبة للامدة  (٣)
ام حيدث يف انطامس أجساد نتسب للروح تكويناً ، النطمس اجلسد وتالشى ، كفلوال أنّ اجلسد م  (٤)

 .، والكالم هو الكالم يف عليّة اخلالق للمخلوق املوتى عند مفارقة عللها هلا ، وهي األرواح 
ولوال ذلك النطمست املوجودات وتالشت ، كام يتالشى اجلسد إذا فارقته الروح التي هي علّة   (٥)

 .قائه ودوامه إعداديّة لب
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مجيع املوجودات ، وهناية مراتبها ، فالعشق والشوق سبب وجود املوجودات عىل 

بب دوامها ، ولوال العشق والشوق ، ما أمكن حدوث حادث كامالهتا املمكنة هلا ، وس
ن مُ   . اهـ.)١( ن يف عامل الكون والفسادوَّ كَ ـتَ للعامل اجلسامين ، وال تكوّ

قلت : أجاد وأفاد ريض اهللا عنه ، لكن ليس اجلميع يفقه ما قال، سيام أنّ بعضه 
ريب أنّ الرباهني العقليّة  عند األكثر إهبامٌ وإمجال ؛ هلذا وغريه عقدنا هذا الفصل ؛ فال

إذا شفعت هلا االستدالالت النقليّة ، والبيانات التوضيحيّة ، تكون أهد سبيالً ، بل 
قد نحسب أنّ كثرياً من النافني للسنخيّة، مل حييطوا بمعناها كام جيب ؛ فتعنيّ إيضاحها 

 التفصيل والبيان .. بعض وإن لزم 

ة أمر ، فقوله الرشيف : ( ) وكذا قوله ال عشق العايل النطمس السافللولكن ثمّ
بل رصيحٌ  وإن كان ظاهراً ) فالعشق والشوق سبب وجود املوجوداتريض اهللا عنه : (

قد املخلوق مقهورٌ مقسورٌ ألن يتّجه إىل علّته ، وأنّ إالّ أنّه ظاهرٌ أيضاً االبتهاج ، يف 
م أنّ هذا   !!. هذا االبتهاجينايف يتوهّ

 ارتباطالوجود خري وكامل ومجال ، والعدم رشٌّ ونقصٌ وزوال ، و مرّ أنّ قد قلنا : 
عني اخلري والفضل فهو ،  الرصفواجلامل املحض  خالقه ، ارتباط بالكاملباملخلوق 

؛ إذ ال ير الرضيع اج معلول هلا تحم ريوالرمحة ، نظري ابتهاج الرضيع بأمه ، مع أنّه فق
، وهذه هي غاية اإلجياد األقىص فيام سيتضح يف اً قرساً، بل مجاالً وكامالً وأمناً وأمان

  .فصل املعرفة 

                                                           
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٦٠:  ٣) األسفار(ت: حممد خواجوي  (١)

 .٢٧٧: ٣وأنظر رسائل أخوان الصفا 
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 السنخيّة يف القرآن!!

تِهِ  هـ): ٥٤٨قال الطربيس رضوان اهللا عليه ( ىل شاكِلَ لُ عَ مَ عْ لٌّ يَ لْ كُ أي :  )١( قُ
 .)٢(كلّ واحد من املؤمن والكافر ، يعمل عىل طبيعته ، وخليقته التي ختلّق هبا 

أي عىل  عىل شاكلتههـ) يف التذكرة : ٥٩٧ج ابن اجلوزي (وقال أبو الفر
 . )٣(خليقته وطبيعته 

ه : فإنّام األعامل بالنيات وإنّام لكلّ امرئ ما نو ، وإنّام  وقال الفيض قدس رسّ
لُ سبحانه وتعاىل :  ، كام قال اهللاُ جبلتهويقتضيه  طينتهناسب ينوي كلّ ما  مَ عْ لٌّ يَ لْ كُ قُ

تِ  ىل شاكِلَ  .)٤(هِ عَ

تِههـ): ٤٠٦( وقال الرشيف الريض  ىل شاكِلَ لُ عَ مَ عْ لٌّ يَ لْ كُ وهذه  قُ
ىلَ أن يكون املراد هاهنا بالشاكلة  الطريقة التي تشاكل  -واهللاَّ أعلم -استعارة ؛ ألنّ األَوْ

؛ وذلك مأخوذ من الشاكلة ، ومجعها شواكل ، وهي  وتوافق طبيعتهأخالق اإلنسان ، 
عبة عن املحجة العظمى ، فكأنّ الدنيا هاهنا مشبّهة بالطريق األعظم ، الطرق املتّش
مشبهة بالطرق املختلجة من ذلك  وطبائعهم التي جبلوا عليهااس فيها ، وعادات النّ 

 . )٥(الطريق ، الذي هو املعمود وإليه الرجوع

نْكِحُ إِالَّ زاقال السيد اخلوئي يف تفسري قوله تعاىل :  اينِ ال يَ ةً الزَّ كَ ِ رشْ نِيَةً أَوْ مُ
نِنيَ  مِ ىلَ املُْؤْ مَ ذلِكَ عَ رِّ كٌ وحُ ِ رشْ ها إِالَّ زانٍ أَوْ مُ نْكِحُ انِيَةُ ال يَ  . والزَّ

فإنّ املراد بالنكاح ليس هو العقد قطعاً ؛ لعدم جوازه بني املسلمة واملرشك ، أو 
خلارجي ؛ فتشري اآلية املسلم واملرشكة باتّفاق املسلمني قاطبةً ، بل املراد نفس الوطء ا

                                                           
 . ٨٤اإلرساء :  (١)
 . الكتب العلمية ، بريوت .٢٠٨تذكرة األريب يف رشح الغريب (ت:طارق السيّد) :  (٢)
 وت .. مؤسسة األعلمي ، بري٢٨٧: ٦جممع البيان  (٣)
 . مكتبة أمري املؤمنني ، أصفهان . ٥٤:  ٤الوايف (ت: ضياء الدين احلسيني)  (٤)
 . إحياء الكتب العربيّة ، القاهرة .٢٠٤جمازات القرآن :  (٥)
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، من أنّ الزاين ال جيد من  بمقتىض قانون السنخيّةاملباركة إىل ما هو املتعارف خارجاً 

 واجلنس إىل اجلنس يميل،  فإنّ الطيور عىل أمثاهلا تقعيزين هبا إالَّ زانية مثله أو مرشكة ، 
مَ ية ، ثمّ قال تعاىل : ، وإالَّ فاملؤمنة ال تطاوعه عىل ذلك أبداً ، وكذا احلال يف الزان رِّ وحُ

نِنيَ  مِ ىلَ املُْؤْ  .)١(فخصّ سبحانه حرمة الزنا باملؤمن دون الكافر   ذلِكَ عَ

ن من قانون السنخيّة-قلت : هذا  ال خالف فيه بني بني البرش ،  -القدر املتيقّ
نخيّة بني ام اختلفوا يف جريانه بني اخلالق واملخلوق ؛ فأثبته احلكامء قالوا : هناك سوإنّ 

 ..اخلالق واملخلوق ونفاه املتكلمون 

من قوهلم : ما انتزع موجز ما ذكره احلكامء أنّ السنخيّة بني اخلالق واملخلوق ، 
بسيط احلقيقة كلّ األشياء . ال عىل معنى احلمل الذايت األويل ، أو احلمل الشايع 

حدة الوجود الظليّة بني محل الرقيقة عىل احلقيقة ؛ أي : وعىل معنى الصناعي ، وإنّام 
فاملخلوق ال يسانخ اخلالق من جهة كونه خملوقاً معلوالً ؛ رضورة أنّ اخلالق واملخلوق ، 

 املعلول معلول ، والعلّة علّة ال سنخيّة بينهام ..

موجودة حدود اإلمكان ، كلّ وإنّام من جهة أنّ كلّ كامالت املعلول ، املنزهة عن 
قدرة اهللا وحكمته وجود ، ومن أظهر هذه الكامالت ، يف رتبة العلّة بنحو أرشف 

 ... .بنحو أدنىيف خملوقاته وجالله ومجاله 

اً كان ، فال يف السنخية املتنازع فيها ، أي : بني اخلالق بالكالم كتابنا تم هي وأيّ
بني وهي التي ، وإنّام يف السنخيّة املجمع عليها ، ، إالّ للتذكرة وعموم الفائدة واملخلوق 

؛ كالسنخيّة بني املؤمنني وبني اجلنّة ، وكالسنخيّة املخلوقات بعضها مع البعض اآلخر
 بني الكافرين وبني النار .

  

                                                           
 هـ.١٤١٣الطبعة األوىل  .١٢٤كتاب الزكاة ، تقرير أبحاث السيد اخلوئي للربوجردي:  (١)
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ة للمال السبزواري   يف السنخيّةكلمة تامّ

هـ) يف رشح األسامء: وإذ بلغ الكالم إىل هذا ١٢٨٩قال رضوان اهللا تعاىل عليه (
 رام ، ورفعها بتوفيق امللك العالم ، فنقول : املقام ، فال بأس بذكر شبهة ولد احل

قال القدماء من الفقهاء بنجاسة ولد الزنا وكفره ، وكونه جهنمياً وأنّه ال يؤمن ، 
ولو آمن ظاهراً مل يؤمن باطناً ، فأشكل هذا عىل كثري من األنام ، بل عىل كثري من 

رم هلذا املسكني ، وبأيّ ذنب أنّه بظاهره ال يوافق قواعد العدلية ؛ ألنّه أي ج ،األعالم
 يبتىل هبذه الباليا الدنيوية واألخروية ، وما معنى مؤاخذته بسوء عمل األخر؟!! 

فنقول بعد ما تقرر أنّ األرواح يف عامل الذرات ، واملهيات الالزمة لألسامء 
 والصفات ، صنفان : طيّبات وخبيثات ، وهذا أمر قد فرغنا من بيانه أنّ األرواح الطيبة
تستدعي بلسان االستعدادات ، متعلقات طيّبة ، وأبداناً طاهرة ، واألرواح اخلبيثة 

الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِنيَ تستدعي بلسان االستعداد ، متعلقات خبيثة ، وأبداناً نجسة 
الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ   . )١(وَ

 هم . األوىل : كأرواح األنبياء ، واألولياء ، وأتباعهم ، وأشياع

والثانية : كأرواح أعدائهم املنافقني ، واملرشكني ، ومظاهر اجلبت والطاغوت ، 
 وأصحاهبم ، وأعواهنم .

فالطايفة األوىل من األرواح ، مظاهرها األبدان النقية ، الطاهرة املولد ، املنتقلة 
عيدة ، من األصالب الشاخمة إىل األرحام املطهرة ، يف األوقات الرشيفة ، والنظرات الس

 اجلامعة لساير أسباب السعادة.

والطايفة الثانية من األرواح املستدعية لألبدان املنتظرة هلا ، مصادفة لنطف 
خبيثة ، حاصلة بغري طهارة املولد ، ومنه ولد احليض ، وأقلّها أوقات خسيسة ، 

 ونظرات نحسة ، وغري ذلك من أسباب الشقاوة ، وهلا كمقابلها مراتب .

                                                           
 . ٢٦سورة النور :  (١)
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يقتيض أن يكون لروح قاتل احلسني عليه السالم بدن طاهر املولد ،  فالعدل ال 

 بل يقتيض خالفه ، مع مجيع األسباب األخر للشقاوة .

الروح اخلبيث ؛ خلباثته األزلية ، ظهر من طريق احلرام ؛ فاخلبيث : وباجلملة 
لد الزنا األزيل صار ولد احلرام ، واجلهنمي السابقي ، والعني السجيني الفطري ، صار و

، ال أنّ ولد احلرام صار جهنمياً ، وولد الزنا صار كافراً خبيثاً حمكوماً بكفره بسبب 
واحلكم بكفره بسبب قبوله عمل الوالدين..؛ فإنّ وباهلام عىل رقبتهام ال عىل رقبته ، 
، وألجل خباثته الكامنة يف  الكفر وعدم قبوله اإليامن والوالية يف الذر األول وما بعده

 . )١(يف هذا املظهر اخلبيث  ،نه الظاهرةعي

، وهو املوافق لقوانني وحتريراً قلت : هذا يف غاية اجلودة برهاناً واستدالالً 
ا يف الطيّبني فتام وعرفاً العدل عقالً ونقالً   ال كالم .، ، أمّ

؛ ا يف اخلبيثني ، فتامٌ أيضاً ال ريب ، سو أنّ اهللا تعاىل كتب عىل نفسه الرمحة وأمّ 
يمحو ما يشاء ويثبت وبيده أمّ الكتاب ؛ فاهللا تعاىل ما سلب االختيار حتى عن اخلبيث 
يزيد بن معاوية يف الدنيا ؛ فلقد كان خمتاراً لعنه اهللا تعاىل أن خيتار طريق السعداء لو شاء 

يَامَ ، ليكون مصداقاً لالستثناء يف قوله تعاىل :  قِ مَ الْ وْ ابُ يَ ذَ عَ هُ الْ فْ لَ اعَ لُدْ فِيهِ يُضَ ْ خيَ ةِ وَ
انًا ( هَ أُولَئِكَ  )٦٩مُ ا فَ احلًِ الً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ لُ اهللاإِالَّ مَ بَدِّ نَاتٍ  يُ سَ ِمْ حَ يِّئَاهتِ  سَ

يامً  حِ ا رَ ورً فُ انَ اهللاَُّ غَ كَ ينياً مطروداً من الرضا لكنّه أبى إالّ أن يبقى نجساً خبيثاً سجّ وَ
 ، فال تغفل .واجلحيم السخط والنقمة ياً يف هاو، والنعيم والرمحة 

  

                                                           
 . مكتبة بصرييت ، قم . ٩٩ء احلسنى : رشح األسام (١)
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 »املرء مع من أحب«السنخيّة وحديث : 

رو الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن ابن 
إذا أردت أن «العرزمي، عن أبيه، عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفر عليه السالم قال : 

ويبغض أهل معصيته  ،إن كان حيب أهل طاعة اهللاف ،إىل قلبك فانظر فيك خرياً  تعلم أنّ 
فليس فيك  ،وإن كان يبغض أهل طاعة اهللا وحيب أهل معصيته ،واهللا حيبك ،ففيك خري

 .)١(»واملرء مع من أحب ،واهللا يبغضك ،خري

 قلت : إسناده صحيح ، أو موثق عىل اصطالح املتأخرين .

 عن النرض بن ، عن أبيه  ، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عدة من أصحابنا ورو
: عن عيل بن احلسني عليه السالم قال  ،عن أيب محزة الثاميل ،عن هشام بن سامل، سويد 

أين  :فيقول ،يسمع الناس، قام مناد فناد  ،إذا مجع اهللا عز وجل األولني واآلخرين«
 ؟!!.املتحابون يف اهللا

فتلقاهم ، نة بغري حساب اذهبوا إىل اجل :فيقال هلم ،فيقوم عنق من الناس«: قال 
فأي  :فيقولون :قال .إىل اجلنة بغري حساب :فيقولون ؟!.إىل أين :املالئكة فيقولون

يشء  وأيّ  :فيقولون :قال .نحن املتحابون يف اهللا :فيقولون ؟!.رضب أنتم من الناس
  ؟!.كانت أعاملكم

  .ونبغض يف اهللا ،ا نحب يف اهللاكنّ  :قالوا

 .)٢(»لعاملنيفيقولون نعم أجر ا :قال

 قلت : إسناده صحيح .

عن هشام بن سامل  ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،عيل بن إبراهيمورو عن 
الرجل ليحبكم وما يعرف  إنّ «:  عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال ،وحفص بن البخرتي

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٢٧:  ٢الكايف (ت: غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٢٦:  ٢الكايف (ت: غفاري)   (٢)
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 ،يهالرجل ليبغضكم وما يعرف ما أنتم عل وإنّ  ،ة بحبكمفيدخله اهللا اجلنّ ، ما أنتم عليه 

 .)١(»ارفيدخله اهللا ببغضكم النّ 

، بل معلوم رضورة يف الدين ، ال حيتاج  قلت : إسناده صحيح ، واملعنى قطعيّ
 إىل خوض يف اإلسناد .

عن أمحد بن حممد بن ، عن أمحد بن حممد بن خالد، عدة من أصحابنا ورو عن 
ما التقى « :م قال عن أيب عبد اهللا عليه السال ،عن صفوان اجلامل ،أيب نرص وابن فضال

 .)٢(»ألخيه اً كان أفضلهام أشدمها حبّ  إالّ  ،مؤمنان قط

 قلت : إسناده صحيح .

أخربنا أيب، عن شعبة، قال : حدثنا عبدان، قال : يف صحيحه رو البخاري و
سأل النبي  رجالً  ، عن أنس بن مالك: أنّ  ، عن سامل بن أيب اجلعد عن عمرو بن مرة

  !.تى الساعة يا رسول اهللا؟صىل اهللا عليه وسلم: م

قال: ما أعددت هلا من كثري صالة وال صوم وال  ؟!.»ما أعددت هلا«قال: 
 .)٣(» أنت مع من أحببت«قال: . صدقة، ولكني أحب اهللا ورسوله

ورو أيضاً قال : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن األعمش، عن أيب 
هللا عنه: جاء رجل إىل رسول اهللا صىل اهللا وائل، قال: قال عبد اهللا بن مسعود ريض ا

 !.عليه وسلم فقال: يا رسول اهللا، كيف تقول يف رجل أحب قوما ومل يلحق هبم؟

 .)٤(» املرء مع من أحب«فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: 

 قلت : كلّ من اإلسنادين صحيح عىل رشط الشيخني .

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٢٦:  ٢الكايف (ت: غفاري)   (١)
 دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . .١٢٧:  ٢الكايف (ت: غفاري)   (٢)
 . دار طوق النجاة. ٦١٧١، رقم: ٤٠:  ٨صحيح البخاري (ت: زهري النارص) :  (٣)
 . دار طوق النجاة. ٦١٩٦، رقم: ٣٩:  ٨صحيح البخاري (ت: زهري النارص) :  (٤)
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 حسن، حدثنا ابن هليعة، حدثنا  حدثناقال : يف مسنده هـ) ٢٤١بن حنبل (ارو

العبد مع من « أبو الزبري، عن جابر، قال: سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول: 
 .)١(»أحب

رواه أمحد، والطرباين يف األوسط، وإسناد قال اإلمام السنّي اهليثمي يف املجمع :  
 .)٢(حسنبن حنبل أمحد 

ي مع من يبتهج به ، وهذا ال يكون ) أواملرء مع من أحبقوله عليه السالم : (
م البعض ، المتناع إالّ إذا تسانخا يف الذات  روحاً وبدناً ، ال بدناً فقط كام ربام توهّ

وجود األبدان من دون أرواح ؛ إذ نسبة األبدان لألرواح ، كنسبة العرض للجوهر ، 
 .ه ؛ رضورة فساد البدن بعد املوت وخروج الروح عنيمتنع أن يقوم إالّ به 

مرّ ) إىل االبتهاج ؛ فلقد املرء مع من أحبوباجلملة : فمردّ قوله عليه السالم : (
الً عليك   :، مؤول باالبتهاج ، وهوونحوها والرضا والفرح  والعشق أنّ احلبّ مفصّ

 . واجلالل إدراك اجلامل والكامل 

 

 

  

                                                           
 . مؤسسة الرسالة . ١٤٦٠٤، رقم: ٤٣٥: ٢٢مسند أمحد (ت: األرنؤوط)  (١)
 . مكتبة القديس، القاهرة. ١٨٠١٩، رقم: ٢٨٠: ١٠ئد (ت: حسام القديس)جممع الزوا (٢)
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 أقسام السنخية بني املمتنع واجلائز عقالً 

: الطيور قاله السيد اخلوئي سنخيّة بني املخلوقات ، هو ما املعنى العريف العام لل
ىلَ عىل أشكاهلا تقع . أو : شبيه اليشء منجذبٌ إليه ، أو كام قال اهللا تعاىل :  لُ عَ مَ عْ لٌّ يَ كُ

تِهِ  اكِلَ  ونحو ذلك ، لكن تعددت الصيغ يف بيان مفهومها العلمي.. شَ

وجوديّة خصوصيّة : السنخيّة بارك وجوده املدام املتقنني بعض أساتذة الفن قال 
 العلّة واملعلول .يشرتك فيها حقيقيّة ، 

 .غري ذلك قيل : : تناسب ذايت بني العلّة واملعلول . وكام قال البعض أو 

واإلنصاف فإنّ أتمّ وأكمل ما قيل يف السنخيّة ، ما ذكره الصدر الشريازي ريض 
..اهللا عنه يف كتبه إمجاالً أو تفصيالً ؛ فينت  زع النابه الذكي من كتبه الرشيفة أنّ

 العلّة واملعلول.بني تعني : االشرتاك املعنوي  السنخيّة

 كاآليت: بيانالمتنع ، لزم املسهل هي من الولكونه مبتن عىل قواعد 

ا  أوالً  : يعني االشرتاك املعنوي ، اشرتاك املوجودات اخلارجيّة كلّها ، يف أهنّ
، غاية األمر أنّ بعضها األرشف علّة لوجود اآلخر موجودة متحققة ليست عدماً 

بني املخلوق واملخلوق أو األدنى ؛ كاالشرتاك بني اخلالق واملخلوق يف الوجود ، 
كاألب واإلبن ، وشجرة املشمش وثمرهتا ، والشمس وضوئها ؛ إذ اجلميع يشرتك يف 

 .عىل احلقيقة  التحقق اخلارجي ، الطارد للعدم

ه اهللا يف القواعد الفقهيّة : إنْ كانوا يقولون بأنّ ذلك الوجود قال البجنوردي رمح
الواحد هو اهللا ، واملمكنات ال وجود هلا ، وليست إالّ رصف خيال وأوهام ، وبعبارة 

 أخر ينفون الوجود عامّ سو اهللا ... .

فهذا القول وإن مل يكن كفراً ، لكنّه إنكار للبدهيي ، وخالف ما يدركه العقل 
عى أن هذه الساموات مع أنجمها ، السلي م عن شوائب األوهام ، وكيف يمكن أن يُدّ

واألرض مع جباهلا وأهنارها وأشجارها وأبحرها ومعادهنا ونباتاهتا وحيواناهتا ، عىل 
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فبطالن هذا القول اختالف مراتبها وآثارها ، ال وجود هلا ، ومجيعها أوهام وخياالت ، 

 .)١( برهان أوضح من أن حيتاج إىل بيان أو

..؛ قلت : عىل هذا أصحابنا اإلماميّة حكامء ومتكلمني بل غريهم من اإلهليني
.  فال أعلم خالفاً بينهم ، أنّ وجود املخلوق حقيقيٌّ ليس جمازاً وال ومهاً

: ال بدّ من االشرتاك املعنوي والتناسب الذايت بني العلّة واملعلول ؛ وإالّ وثانياً 
لّة لكلّ يشء ؛ فاإلنسان ال ينجبُ إالّ إنساناً ، واملشمش ال يثمر لزم أن يكون أيّ يشء ع

ة مشرتكة أي : مناسبة ذاتيّة ، إالّ مشمشاً ؛ فال بدّ من  وهي  ،بينهامخصوصيّة وجوديّ
 اإلنسانيّة واملشمشيّة يف املثال .

ة ، وكذا الكالم يف اخلالق واملخلوق؛ ف اخلري املوجود عند املخلوقات اخلريّ
ين من خلقه يشرتكان يف اخلرييّة ؛  معلولٌ  ه إليه تعاىل ؛ فاهللا تعاىل واخلريّ هللا سبحانه ومردّ

 غاية األمر أنّ اهللا تعاىل عني اخلري ، وما عند املخلوقات ظلٌّ له ، ورشحة منه سبحانه .

ها إىل قدرة  ة والرشيرة ، مردّ والقدرة التي عند املخلوق عىل إجياد األفعال ، اخلريّ
اىل وحكمته ، فيام هو معلوم رضورة عند أصحابنا ، بل عند أهل القبلة سو اهللا تع

ة الذين ال وجود هلم اليوم واحلمد هللا  ة هذه األمّ  .تعاىل قدريّ

ل االشرتاك املعنوي إالّ طوليّاً ؛ وإالّ لزم أن يكون املعلول ، بام هو وثالثاً  : ال يتعقّ
تنع الجتامع النقيضني ، وعىل سبيل التوضيح معلول ، موجوداً يف رتبة العلّة ، وهذا مم

فاخلالق واملخلوق وإن كانا يشرتكان يف الوجود اخلارجي والتحقق عىل احلقيقة ال 
املجاز ، إالّ أنّ وجود املخلوق يف طول وجود اخلالق ؛ فاألول قديم مستقل غني ،  

 . )٢(والثاين حادث فقري رابط

                                                           
 هـ.١٤١٩نرش اهلادي ، قم . طبع سنة :   . ٢٧٥: ٥القواعد الفقهيّة(ت: مهدي التربيزي)   (١)
 .بينا املقصود منه يف مقدمة الكتاب   (٢)
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؛ كعليّة وجود )١(؛ فبعضها علّة لوجود اآلخر: كذلك األمر بني املخلوقات  رابعاً 

األرواح والنفوس لوجود األبدان ؛ أو عليّة عامل امللكوت األعىل لعامل الدنيا األدنى ، 
 . )٢(فعامل امللكوت ، ومنه عامل الذر واجلنة والنار ، أرشف وجوداً من عامل الدنيا 

البدن حامل هلا كام ظنّه  : اعلم أنّ النفس حاملة للبدن ، القال صدر املتأهلني 
نه النفسُ ...، إنّام أكثر اخللق ل اجلسمَ وتكوّ صّ ـحَ ، وهي الذاهبة به إىل اجلهات املختلفة  تُ

، وهي معه ومع قواه وأعضاءه تدبره حيث ما أرادت ، وتذهب به حيث ما شاءت ، 
فمتى من هبوط إىل أسفل ، أو صعود إىل فوق ، بحيث يمكنه مع كثافة البدن وثقله ، 

صري صاعداً ، ويتبدل ثقله خفة ، وإذا أرادت هبوطه هيبط ، ويتبدل يأرادت صعوده 
ا الطلوع إىل عامل السامء وجنة األرواح والسعداء وامل نزل األعىل ، فال خفته ثقالً ، وأمّ

من جنس تلك الدار إذا  ببدن نوريإىل هناك هبذه اجلثة الكثيفة ، بل  ىيمكنها أن ترق
البنية املظلمة ، كام أنّ الطلوع إىل جنة املقربني وصقع الكاملني من  ختلصت من هذه

الصور املفارقة العقلية واملثل األفالطونية النورية ال يتيرس هلا ، إالّ إذا انفصلت عن 
علوق األبعاد واألجرام ، وانقطعت عن األمثال واألشباح ، وجتردت عن الكونني 

نيْ  ـمَ  .اهـ.)٣(ورفضت العالَ

ل السنخيّة إالّ بناءً عىل أصالة الوجود واعتباريّة املاهيّة ؛  خامساً  : ال يمكن تعقّ
رضورة أنّ اجلامع بني املوجودات اخلارجيّة املتباينة كاحلجر واإلنسان والشجر ، هو 
ا املاهيّة، فال تعدو  عني التحقق الطارد للعدم ؛ فكالمها متحقق موجود يف اخلارج ، وأمّ

 موجودات ، منتزعة عن املوجودات ال العكس.احلدود الومهيّة لل

                                                           
ا علّة تبعيّة إعداديّة ،  عليّة املخلوق لوجود خملوق آخر ؛ وإن كانت أيضاً علّة حقيقيّة ،  (١) إالّ أهنّ

ها إىل اهللا تعاىل ، ال تأثري فيها إالّ بإذنه ؛ إذ ال علّة عىل االستقالل إالّ اهللا سبحانه ؛ فهو سبحانه علّة  مردّ
 .، وما سواه فبإذنه وقضائه وتقديره وحكمته سبحانه  العلل يف اإلجياد

عرض ، والعرض يمتنع وجوده كالورة أنّ البدن المتناع تعقل وجود البدن من دون روح ، رض  (٢)
 إالّ باجلوهر ؛ رضورة رجوع ما بالعرض إىل ما بالذات .

 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت. ٤٧: ٥األسفار(ت: حممد خواجوي)   (٣)
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فلوال أنّ اإلنسان موجودٌ متحققٌ يف اخلارج ، ملا استطعنا أن ننتزع من وجوده أنّه 
حيوان ناطق ، ولوال أنّ احلامر موجود يف اخلارج ، ملا عرفنا أنّه حيوان ناهق ، ولوال أنّ 

درجة ، وكذا بقيّة  ١٨٠زواياه املثلث موجود يف اخلارج فعالً ؛ ملا عرفنا أنّ جمموع 
 املوجودات من حجر ومدر وشجر وحيوان.

ر هذا احلد  الزبدة : املاهيّة هي حدّ وجود املوجود طوليّاً وعرضيّاً ، يستحيل تصوّ
وافرتاضه إالّ بعد حتقق املوجود يف اخلارج ؛ فهذا معنى أنّ الوجود أصيلٌ واملاهيّة اعتبار 

 عقيل ال غري .

جزم كبار الفقهاء كالسيد اخلوئي ريض  ،بدهييبل  ،رضوريعنى املولكون هذا 
  .)١(اهللا عنه قال : أصالة املاهيّة فاسدة؛ ألنّ األصيل هو الوجود 

: اتفق النّاس احلكامء وغريهم ، أنّ هناك سنخيّة بني املوجودات يف سادساً 
املخلوق ، وأنّ هناك احلكامء بني اخلالق ومجاعة من اجلملة ، لكنّهم اختلفوا ؛ فأثبتها 

اشرتاكاً أو احتاداً بني اخلالق واملخلوق يف الوجود والتحقق ، ناهيك عن بقيّة 
وإن افرتقا يف ، ؛ رضورة اشرتاك كليهام يف الوجود والتحقق وطرد العدم املخلوقات

الغنى ، ووجود املخلوق تبعي االستقالل والتبعيّة ، فوجود اخلالق استقاليل ؛ كونه عني 
؛ كونه عني الفقر ، وقد  طراب  ..ذكروا أنّ هذا من البدهييّات ظيلّ

، ة ال غريوخالفهم غريهم فقالوا بالسنخيّة بني املخلوقات والعلل الطبيعيّ  
عني وحدة الوجود الشخصيّة التي هي ومنعوها بني اخلالق واملخلوق ؛ حذر االلتزام ب

 . )٢(، حكامء ومتكلمني باتفاق املوحدينعقالً ، ، بل ممتنعة رشعاً باطل ال

                                                           
. مؤسسة  ٧٦: ٣التنقيح يف العروة الوثقى ، تقريرات الشيخ الغروي ألبحاث السيد اخلوئي   (١)
 ي اإلسالميّة .اخلوئ
وحدة الوجود الشخصيّة تعني بأوجز عبارة  أنّ اخلالق هو املخلوق ، واملخلوق هو اخلالق ،   (٢)

والعياذ باهللا تعاىل ، وهذه القول وإن كان كفراً رصحياً ، إالّ أنّ حمققي أصحابنا كالسيد اليزدي ريض 
 ، وهو منه يف غاية اإلحكام ومنتهى الصناعة .اهللا عنه ، قال بعدم تكفري قائله إالّ إذا التزم بلوازمه 
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وكام أرشنا فإنّ هذا الفصل من كتابنا ، قد ال حيتاج أن خيوض فيام تنازعوا فيه ؛ 
فيكفي االعتقاد أنّ مردّ اخلري والكامل واجلامل الذي يف املخلوق ، عىل تفاوت مراتبه ، 

يف مرتبة يف مرتبة الذات ، ومصدره الكامل واجلامل اخلري وعني سبحانه كونه  ؛إىل اهللا 
اءُ ؛ لقوله تعاىل : الفعل  َّنْ تَشَ عُ املُْلْكَ ممِ نْزِ تَ اءُ وَ نْ تَشَ يتِ املُْلْكَ مَ الِكَ املُْلْكِ تُؤْ مَّ مَ لِ اللَّهُ قُ

اءُ  نْ تَشَ لُّ مَ تُذِ اءُ وَ نْ تَشَ زُّ مَ عِ تُ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ ُ إِنَّكَ عَ ريْ كَ اخلَْ وقوله سبحانه :  بِيَدِ
إِنْ  لُومٍ  وَ عْ رٍ مَ دَ هُ إِالَّ بِقَ لُ نَزِّ ا نُ مَ ائِنُهُ وَ زَ نَا خَ نْدَ ءٍ إِالَّ عِ ْ نْ يشَ  ..  مِ
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 الوحدة السنخيّة املعنويّة ال تنايف الرشيعة

 نقصد باملعنويّة : االشرتاك املعنوي يف الوجود بني اخلالق واملخلوق. 

ه : حقيقة واحدة ، ولكن هلا مراتب قال البنجوردي ؤيض اهللا عنه يف الوجود إنّ 
متفاوتة بالكامل والنقص والشدة والضعف ، فوجود كلّ يشء من األشياء ، غري 

، واالختالف بينها باختالف املراتب ، غاية  اجلميع سنخ واحدوجودات اآلخر ، ولكن 
، حتى األمر أنّ وجود الواجب تعاىل املرتبة غري املتناهية ، غري املحدودة بحد مطلقاً 

احلد الذهني والعقيل ؛ ألنّ كلّ ما ميزمتوه بأوهامكم يف أدق معانيه ، فهو خملوق لكم ، 
 مردود إليكم  ... .

فالقول بالوحدة السنخية ، مع تعدد الوجودات واقعاً وخارجاً ، ال إشكال فيه  
العقلية  ، فإنْ كان فيه إشكال ، فهو من حيث الرباهني واألدلة من ناحية العقائد الدينية

 ، وأنّ التشكيك يف الذاتيات هل يمكن أو ال يمكن . 

يف عني الكثرة العددية وحدة ، وهي املعرب عنها بالوحدة وبناء عىل هذا القول ، 
 ، وهي املعرب عنها بالكثرة العددية أو الفردية.  ويف عني الوحدة كثرة فردية، السنخية

ا حقيقة واحدة ال تعدد يف الوجود أصالً ،  ،دوموجود واح ،ووجود واحد، وأمّ
ويظهر ذلك الوجود الواحد يف املظاهر واملجايل املتعددة ، وكل واحد من هذه املظاهر 
واملجايل وجوده نفس ذلك الوجود الواحد ، وليس يشء غريه ، فيصح أن يقول ذلك 

، ، وحيث إنّ ذلك الوجود الواحد هو اهللا  )١(املظهر واملجىل باعتبار وجوده أنا هو
واحد من املمكنات بالنظر  واملظاهر واملجايل هي املمكنات واملخلوقات قاطبة ، فكلّ 

إىل وجوده هو اهللا جل جالله ، العياذ باهللا من هذه األباطيل التي ينكرها العقل والنقل ، 
 . )٢(ومجيع الرشايع واألديان احلقة 

                                                           
هذا هو املعرب عنه بوحدة الوجود الشخصيّة ، وهذا ممتنع ذاتاً ، الجتامع النقيضني ، وهو اجتامع   (١)

 .، ناهيك عن كونه كفراً رشعاً وجود اخلالق وغري اخلالق يف رتبة واحدة 
 هـ.١٤١٩نرش اهلادي ، قم . طبع سنة :   . ٢٧٥: ٥القواعد الفقهيّة(ت: مهدي التربيزي)   (٢)
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ممتنعة باطلة ،  السنخيّة بمعنى وحدة الوجود الشخصيّةال خالف يف كون قلت : 

ا عىل املعنى األخر ، فسيأيت الكالم .  أمّ

وقال الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء : الوجود بذاته وبجميع هذه األنواع ، 
وحداين ذو مراتب متفاوتة بالقوة والضعف واألولية واألولوية ، أعىل مراتبه وأوهلا 

ن مراتب الوجود بنحو وأوالها ، الوجود الواجب اجلامع لكامالت مجيع ما دونه م
البساطة ، والوحدة اجلامعة جلميع الكثرات ، وكلّ الكثرات نشأت منها ورجعت إليها 

بسيط احلقيقة كل األشياء ، وليس واليه اإلشارة بقوهلم : ( إنا هللا وإنا إليه راجعون
 .) رد الكثرة إىل الوحدة والوحدة إىل الكثرة) والتوحيد الكامل : (بيشء من األشياء

وهذا الوجود اخلارجي من أعىل مراتبه الوجوبيّة إىل أخس مراتبه االمكانية...، 
حقيقة واحدة ، وإن اختلف يف القوة والضعف والوجوب واالمكان والعلية واملعلولية 
، ولكن كلّ هذا االختالف العظيم ، ال خيرجه عن كونه حقيقة واحدة ، وال يصريه 

ر إىل حدوده ومراتبه متعدداّ ومتكثراً ، ولكن حقيقته من حقائق متبائنة ، وإنْ كان بالنظ
حيث هي واحدة ال تعدد فيها وال تكثر ، أال تر أنّ املاء من حيث أنواعه وأصنافه ما 
أكثره وأوسعه ، فامء السامء ، وماء البحر ، وماء النهر ، وماء البئر وهكذا ، ولكن مهام 

ة املاء وطبيعته يف اجلميع واحدة ، وهكذا تكثّرت األنواع وتعددت املصاديق ، فحقيق
فوحدة الوجود هبذا املعنى تكاد أن تكون من سائر املاهيات والطبائع ، إذن 

 . )١(الرضوريات

  

                                                           
 . مكتبة فريوز آبادي ، قم.٢٠٥الفردوس األعىل (ت: حممد القايض الطباطبائي):   (١)
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 قسمي السنخيّة بني اخلالق واملخلوق

ر عىل قسمني : اً كان فالسنخيّة تتصوّ  وأيّ

 أوالً : بني اخلالق واملخلوق .

، هاك هذا املثال ، وهو أنّ كلّ املخلوقات شجر  وضيح ، ودفع االستيحاشتولل
، فيها قدرة عىل وحجر ومدر وشياطني وقاطبة ما خلق اهللا تعاىل وحيوان وإنسان وجن 

الفعل والتأثري ، وهنا نتساءل : هل هذه القدرة التي يف املخلوق ، من اهللا تعاىل ، أم من 
 ؟!!تعاىل غري اهللا

ل ، وهو أنّ القدرة للزوم وجود املعل ؛الثاين ممتنع ول من دون علّة ، فتعنيّ األوّ
ا ظلها ، ورشحة من رشحاهتا  وشعاعاً من عند التي عندنا من  اهللا تعاىل ، بمعنى أهنّ

 .التي يقصدها احلكامء اإلهليني شمسها ، هذا هو معنى السنخيّة 

ة املخلوقات ، هي عني قدرة اهللا تع اىل يف وبعبارة أخر : فالقدرة التي عند عامّ
مرتبة فعله تعاىل ، كام أنّ مردّ قدرة اهللا يف مرتبة فعله سبحانه ، إىل قدرته التي يف مرتبة 

 ذاته ، التي هي عني ذاته .  

 وثانياً : بني املخلوق واملخلوق .

ة ؛ المتناع أن تثمر تفاحاً ، وامتناع أن  كام يف سنخيّة النخلة والتمر ، وهي التمريّ
 . يلد اخلنزير غزاالً 

ومن ذلك اشرتاك األرواح واألبدان يف اخلبث والطيب ، رضورة أنّ الروح 
الطيبة الطاهرة ال تتعلق إالّ ببدن طيّب طاهر كام يف األنبياء ، والعكس بالعكس ، 

 للسنخيّة . ؛ويمتنع غري ذلك

إذ الروح علّة وجود البدن ، فيمتنع وجود األبدان إالّ باألرواح بنحو العلّة 
ة ؛ بداهة وجوب رجوع العرض إىل جوهر ، وما بالغري إىل ما بالذات ، وعليه االعداديّ 

 يمتنع أن تتعلق الروح الطاهرة ببدن نجس للسنخيّة وعدم التناسب الذايت .
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 وبصياغة أخر فالقدرة يف الوجود عىل أنحاء ومراتب كاآليت :

 قدرة اهللا تعاىل ، يف مرتبة الذات ، وهي عني الذات . أوالً :

امَ ، بال واسطة ، كقوله تعاىل : قدرة اهللا تعاىل يف مرتبة الفعل واإلجياد  انياً :ث إِنَّ
ونُ  يَكُ نْ فَ قُولَ لَهُ كُ يْئًا أَنْ يَ ادَ شَ ا أَرَ هُ إِذَ رُ وهذه عني قدرة اهللا تعاىل يف مرتبة الذات من   أَمْ

..جهة ، وغريها من جهة أخر 

، وال ارتياب أنّ وجود العلّة أرشف من  فهي غريها ؛ ألنّ الفعل معلول للذات
 وجود املعلول ..

ه عن كلّ قيود اإلمكان ، ألضحى  ا عينها ، من جهة أنّ املعلول ، لو تنزّ كام أهنّ
 عني العلّة يف الرشف والوجود والقدسيّة .

، كصالة أفعال املخلوقات ، يف مرتبة الفعل ، بواسطة قدرة اهللا تعاىل  ثالثاً :
نا الزاين ، فكل هذه األفعال ، سواء أكانت طاعة أم معصية تتجىل فيها قدرة املصيل ، وز

اهللا تعاىل ، ال تقع إالّ بإذنه وسلطانه وقدرته ، بل ال وجود لغري قدرة اهللا تعاىل يف كل 
طاعة أو معصية من حيث املراتب أعاله ، غاية األمر اقتضت حكمة اهللا أن يبتيل العباد 

املعايص الطاعات والقربات ، كام أذن بوقوع ن سبحانه بوقوع ذأفكوهنم خمتارين ؛ 
لِ : واملحرمات  سُ دَ الرُّ عْ ةٌ بَ جَّ ىلَ اهللاَِّ حُ ونَ لِلنَّاسِ عَ  . لِئَالَّ يَكُ

إالّ لقدرة اهللا تعاىل ، لكن قد يأذن سبحانه ، ال وجود يف الوجود ويف اجلملة : 
، التفصيل بعض ذا بنحو اإلمجال ، هاك ر ، هبتحقق ما ال يريد ، حلكمة االبتالء ، ال أكث
 ..وال نقصد منه إالّ التذكرة وعموم الفائدة 
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ل : السنخيّة بني اخلالق واملخلوق .  القسم األوّ

 واملخلوق ، حسبام ظهر من كلامت احلق فإنّ ما ذكره النافون للسنخيّة بني اخلالق
وللحكامء عبائر تكاد تكون رصحية بعضهم ، ليس هو ما يقصده احلكامء اإلهليون منها ؛ 

فيام قصدوه منها ، ربام مل يسرب غورها النافون كام جيب ، فنسبوا للحكامء ما ليس بسائغٍ 
ر عىل أنحاء ..  من قوهلم ، ولبيان هذا فالسنخيّة تتصوّ

ل: السنخيّة بني اخلالق وبني املخلوق اجلسمي أو اجلسامين .  النحو األوّ

، وبني وجود  )١(اخلالق سبحانه، وهو وجود حمض بسيطأي االشرتاك بني وجود 
 املخلوق بام هو جسمٌ أو جسامين ، جوهراً أم عرضاً .

هذا االشرتاك ، هو الذي يُطلق عليه : وحدة الوجود الشخصيّة ، فاخلالق هو 
املخلوق واملخلوق هو اخلالق ، وال كالم يف امتناعه الذايت عند قاطبة احلكامء واملتكلمني 

غريهم من النّاس ، وال عربة باجلهلة ؛ بداهة أنّ الوجود املحض البسيط؛ هو: املطلق بل 
ه عن احلدّ والرتكيب ؛ فيمتنع ذاتاً أن يكو عرضاً ،  ون جسامً أو جسامنيّاً ، جوهراً أاملنزّ

 كام هو إمجاع احلكامء واملتكلمني وغريهم .

 مها موجودان .النحو الثاين : السنخيّة بني اخلالق واملخلوق بام 

أي : االحتاد الظيلّ بني وجود اخلالق ووجود املخلوق ؛ فاملخلوق ظلّ وجود 
ق اخلالق ، وشعاع نوره ، ويفء قدرته وعلمه سبحانه ؛ إذ كلّ من اخلالق واملخلو

، نظري  لق واملخلوق يف التحققاة إشرتاك بني اخلثمّ ف، موجودٌ عىل احلقيقة ال املجاز 
 ش مع ثمرهتا يف خصائص املشمشيّة .اشرتاك شجرة املشم

له غري  لكن ما معنى ظل وجوده ، وشعاع نوره ، ويفء قدرته ، فهذا ما مل يتعقّ
 واحد من أهل العلم ريض اهللا عنهم؟!!!

                                                           
ل ، وال آخر له. والبسيط   (١) الوجود املحض ، هو : القديم األزيل األبدي بالذات ؛ أي : الذي ال أوّ

 : هو الوجود املنزه عن الرتكيب .
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ا  قلنا ببساطة شديدة : وجود اخلالق استقاليل ، قديمٌ أزيلّ غنيّ حمض بسيط ، وأمّ

..وجود املخلوق ، فحادث معلولٌ فقري ، حمت  اجٌ خلالقه يف وجوده حدوثاً وبقاءً

: الوجود احلقيقي اخلارجي املقيّد بالفقر واالحتياج إىل العلّة  ،فالوجود الظيلّ
 .حدوثاً وبقاءً 

.  أو هو : املحتاج خلالقه يف وجوده اخلارجي ، حدوثاً وبقاءً . ما شئت فعربّ

ان واألعيان ، فليس وجود املخلوق جماز ؛ ألنّه موجود عىل احلقيقة يف العي
وإنكاره مكابرة واضحة وسفسطة الئحة ، كام أنّ وجوده ليس استقالليّاً كخالقه ، وإالّ 

 أضحى خالقاً ، وهذا ممتنع الجتامع النقيضني .

ا خملوقٌ رابط ؛  الزبدة : الوجود اخلارجي إما مستقل بالذات وهو اخلالق ، وإمّ
وال ثالث ، والوجود الظيل هو الثاين ، أي معلول حيتاج إىل علّته يف حدوثه وبقائه ، 

اً ، بل بدهيياً .  وتعقلّه ينبغي أن يكون رضوريّ

ة سنخيّة بني وجود اخلالق االستقاليل الغني ، ووجود املخلوق  اً كان فثمّ وأيّ
 .هامالتبعي الفقري ؛ أي : اشرتاك معنوي يف الوجود والتحقق بين

ل متاماً اشرتاك اخلبقي يشء  الق واملخلوق يف الوجود ، مع أنّ ؛ إذ كيف نتعقّ
 اخلالق غنيّ قديم ، واملخلوق فقري حادث؟!.

وبعبارة أرصح : فإنّ خصوصيّة الوجود التي يف رتبة املخلوق ، ال بدّ أن تكون 
يف رتبة اخلالق عىل القول بالسنخيّة واالحتاد ، وهذا بدواً جيعل من القديم حادثاً ومن 

 لكالم وحدة الوجود الشخصيّة املمتنعة ذاتاً . احلادث قديامً ، ومآل هذا ا

أماط عن هذا اإلشكال النحو الثالث من السنخيّة ، والغرض منه اإلجابة عن 
التحقق ؛ فتارة لتعلّق علم اهللا الوجود والتساؤل اآلنف ؛ إذ املخلوق له نحوان من 

، هاك خارجاً وحتقق خيلق ويكون ، وأخر بعد أن وجد وكان يتحقق وتعاىل به قبل أن 
  .. لرت 
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 النحو الثالث : السنخيّة العلميّة .

يف رتبة ذاته ، عني علمه بذاته ، وبكل ما خلق تعني أنّ علم اهللا تعاىل باألشياء 
 سواء خلق األشياء أم مل خيلقها..

غاية األمر أنّه سبحانه إذا شاء أن خيلق األشياء تعيّنت يف اخلارج بحدودها 
لغيت أوأنواعاً وأصنافاً ، حسب رشفها يف سلّم الوجود الطويل ، فإذا  وماهياهتا أجناساً 

هذه احلدود واملاهيات متاماً ، رجعت إىل مبدأ وجودها وهو علم اهللا املحض البسيط 
 الذي هو عني ذاته ، هذا معنى قاعدة بسيط احلقيقة كلّ األشياء وليس بيشء منها.

ص : وهو سبحانه يدرك حقائق هـ) يف رشح الفصو٧٥١قال داوود القيرصي (
األشياء ، بام يدرك حقيقة ذاته ، ال بأمر آخر كالعقل األول وغريه ؛ ألنّ تلك احلقائق 

 .)١(أيضاً عني ذاته حقيقة ، وإن كانت غريها تعيّناً 

هـ) قال : علم احلق بنفسه ، عني علمه بالعامل ؛ إذ مل ٦٣٨وقد سبقه ابن العريب (
 . )٢(تعاىل ، وإنْ اتصف بالعدم ، ومل يكن العامل مشهوداً لنفسه يزل العامل مشهوداً له

وقال أيضاً : قلنا إنّ اهللا سبحانه علمه بنفسه علمه بالعامل ، ال يكون إالّ هكذا ؛ 
..؛ لوال ذلك األصل  فلها أصل إهلي ترجع إليهحقيقة ظهرت يف العامل وصفة ،  فكلّ 

 . )٣(بقيت اإلهلي حيفظ عليها وجودها ، ما وجدت وال

فاملخلوق قبل أن خيلقه اهللا سبحانه وتعاىل ، ويكون ظالًّ لوجوده سبحانه قلت: 
خارجاً وتعيّناً ، كان يف األزل موجوداً يف علم اهللا سبحانه وتعاىل وجوداً علمياً بسيطاً ، 

 ويف هذا نصوص متواترة عند الفريقني سنّة وشيعة ..

د بن حييى ، عن حممد بن احلسني ، عن أخرج الكليني عىل سبيل املثال عن حمم
ابن أيب عمري ، عن هشام بن سامل ، عن حممد بن مسلم ، عن أيب جعفر عليه السالم قال 

                                                           
 . انتشارات علمي فرهنكي ، إيران . الطبعة األوىل.١٧ص : رشح الفصو  (١)
 م.١٩٧٢اهليئة املرصية للكتاب ، طبع  .٧٨: ٢الفتوحات املكيّة(ت: إبراهيم مدكور)   (٢)
 م.١٩٧٢اهليئة املرصية للكتاب ، طبع  .٣٤٠: ٢الفتوحات املكيّة(ت: إبراهيم مدكور)   (٣)
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ومل يزل عاملاً بام يكون ؛ فعلمه به كان اهللا عز وجل وال يشء غريه ، «: سمعته يقول : 

 .)١(»قبل كونه ، كعلمه به بعد كونه

 هل القبلة ، وهذا اإلسناد صحيح .قلت : معناه رضوري باتفاق أ

وأخرج  الكليني عن حممد بن حييى ، عن سعد بن عبد اهللا ، عن حممد بن عيسى 
، عن أيوب بن نوح أنّه كتب إىل أيب احلسن عليه السالم يسأله عن اهللا عز وجل أكان 

ا يعلم األشياء قبل أن خلق األشياء وكوهنا ، أو مل يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقه
 وتكوينها ، فعلم ما خلق عند ما خلق ، وما كون عند ما كون؟!.

مل يزل اهللا عاملاً باألشياء قبل أن خيلق األشياء، كعلمه «فوقع بخطه عليه السالم : 
 .)٢(»باألشياء بعد ما خلق األشياء

 قلت : معناه رضوري ، وهذا اإلسناد صحيح باتفاق .

أمحد بن إدريس رمحه اهللا ، عن أبيه ، وأخرج الصدوق  قال : حدثنا احلسني بن 
عن حممد بن أمحد بن حييى بن عمران األشعري ، عن عيل بن إسامعيل ، وإبراهيم بن 
هاشم مجيعاً ، عن صفوان بن حييى ، عن منصور بن حازم ، قال :  سألته ، يعني أبا عبد 

 !.اهللا عليه السالم ، هل يكون اليوم يشء ، مل يكن يف علم اهللا عز وجل؟

قبل أن ينشىء الساموات  كان يف علمهال، بل «قال الصادق عليه السالم : 
 .  )٣(»واألرض

قلت : معناه رضوري ، وهذا اإلسناد معترب صحيح ، رجاله ثقات ،  واحلسني 
 فهو ثقة . ،بن أمحد ممّن ترىض عنه الصدوق

                                                           
 لكتب اإلسالميّة ، طهران .. دار ا١٠٧:  ١الكايف (ت: غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٠٧:  ١الكايف (ت: غفاري)   (٢)
 . .مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم ١٣٦التوحيد (ت: هاشم الطهراين) :   (٣)
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ا عبد هـ) بإسناده عن عبد اهللا ابن مسكان ، قال : سألت أب٣٨١ورو الصدوق(

اهللا عليه السالم عن اهللا تبارك وتعاىل أكان يعلم املكان قبل أن خيلق املكان . أم علمه 
 عندما خلقه وبعد ما خلقه ؟!.

مل يزل عاملاً باملكان ، قبل تكوينه ، كعلمه به تعاىل اهللا ، بل «فقال عليه السالم : 
 .)١(»بعد ما كونه ، وكذلك علمه بجميع األشياء كعلمه باملكان

 قلت : معناه رضوري ، يف إسناده نظر.

ة سنخية بني علم اخلالق سبحانه  ، وبني املخلوق الذي هو عني ذاته احلاصل : ثمّ
) كام قال الصادق عليه قبل أن ينشىء الساموات واألرض كان يف علمهأنّه (من حيث 

 .السالم يف صحيح منصور أعاله 

اخلالق واملخلوق عىل النحوين الثاين الزبدة : ال ينبغي الكالم يف السنخيّة بني 
ل  ، أي : وحدة الوجود والثالث ، كام ال كالم يف امتناع السنخيّة عىل النحو األوّ

 .الشخصيّة املمتنعة ذاتاً 

بل ينبغي أن تكون السنخيّة يف النحوين األخريين بدهييّة ، وربام يكون إنكارها 
ل بدهيي أيضاً ، وقد تقول ما مكابرة ظاهرة ، كام أنّ امتناع السنخيّة عىل  النحو األوّ

 عالقة هذا باالبتهاج؟!!.

ل االبتهاج من دون سنخيّة ؛ فاخلالق سبحانه وتعاىل إنّام  قلنا : ال يمكن تعقّ
يبتهج بوجود خملوقاته ؛ لكوهنا ظل كامل وجوده ، ويفء مجال قدرته ، وشعاع نوره ، كام 

ا ، وبرهان قدرتنا ، ومظهر إرادتنا، يبتهج أحدنا بأبنائه من حيث هي ظل وجودن
قنا؛ فكام أنّ الوالدين يبتهجان بمولودمها؛ فكذلك اخلالق يبتهج باملخلوقات  وشعاع حتقّ

ا خملوقاته، بل عياله كام جاء يف اخلرب الصحيح ، فهو  ، كام أولد أوجدها سبحانه من ألهنّ
 .الوالدان ولدمها 

                                                           
 . .مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم ١٣٦التوحيد (ت: هاشم الطهراين) :   (١)
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ظيلّ تبعيّ فقري هلام ، فاملخلوق  ،والديهكام أنّ وجود االبن بالنسبة إىل وجود ف

 وجودٌ ظيلّ للخالق ؛ أي : تبعي فقري خلالقه حدوثاً وبقاءً .

والنبي حممد صىل اهللا عليه وآله ، إنّام يبتهج بأمته املؤمنة املرحومة ؛ ألنّه أبٌ هلم 
ج بشيعته كام هو رصيحٌ القرآن الكريم والسنّة القطعيّة املاضية واآلتية ، واإلمام يبته

سة ، كام سيأيت بيان ه ألنّه أبٌ هلم ، خلقوا من طينته املعظّمة ، وأرواحهم من روحه املقدّ
، وكلّ ما قدمناه كان مقدمة وتوطئة العويص ذا بيان همفصالً ؛ فإنّام عقدنا الفصل ل

 ..لفهم ما سيأيت من األخبار الرشيفة 
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 القسم الثاين : السنخيّة بني املخلوقات!!

ا بني املخلوقات ، فهي احتاد بان  معنى السنخيّة بني اخلالق واملخلوق ، أمّ
ر عىل أنحاء ومراتب ،  املخلوقات علالً ومعاليل يف نحو الوجود والتحقق ، وهي تتصوّ
بعضها اعتبارات لتقريب الفهم ال أكثر ، وإالّ فمردها إالّ معنى واحد ، كام ذكر الصدر 

ابتهاج املعلول بعلته ؛ لكوهنا كامل وجوده حدوثاً  مردّ ؛ فالشريازي أول هذا الفصل 
 آناً ما ، زال املعلول من الوجود .. لفإذا رفعت العلة يدها عن املعلو وبقاءً ؛

ل : السنخيّة يف الوجود والتحقق.  النحو األوّ

املخلوقات كلّها أجناساً وأنواعاً ، سواء أكانت حجراً أم شجراً أم حيواناً ، أم 
ا موجودة متحققة يف اخلارج إنساناً ،  نّاً ، أم ملكاً ، طيبةً أم خبيثةً ، تشرتك يف أهنّ أم جِ

 واملصداق ، وإن تباينت أجناساً وأنواعاً وخصائصاً بالتعيّنات واحلدود االعتباريّة .

ا يشءٌ واقعٌ متحقق  ة اشرتاك بني قاطبة املخلوقات أهنّ فمن هذه الناحية ؛ فثمّ
 الوجود يساوق الشيئيّة كام هو ثابت .موجود ليس عدماً ؛ إذ 

فالسنخيّة هبذا املعنى : اشرتاك معنوي بني املخلوقات كلّها ، علالً ومعاليل ، يف 
 أصل الوجود الظيل التبعي الطويل . 

وقد أوضحنا املقصود بالوجود التبعي الظيلّ ، وهو الوجود اخلارجي الواقعي 
 لّة أزليّة .الفقري ، املحتاج يف حدوثه وبقائه إىل ع

إعداديّة  الً ويلّ ، هو أنّ بعض املخلوقات علواملقصود باالشرتاك املعنوي الط
لوجود غريها من املخلوقات ؛ كاشرتاك قاطبة أهل الدنيا أنّ أجسادهم من تراب 

 .وبعض الرتاب أرشف من بعض كام هو ثابت رشعاً األرض ومائها ، 

ة ابتهاج لإلنسان بوجود املخلوقات يف هذا النحو؟!! قلنا : ال ريب ،  وهل ثمّ
كام لو افرتضنا إنساناً مسجوناً حتت األرض مل ير النور واهلواء النقي واملاء العذب 

 لسنني ، فخرج ورأ النور واملاء واهلواء والشجر ؛ فابتهاجته يكون عظيامً .
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لزرع لو حبس احليوان عن املاء ثم اطلق قرب هنر ؛ فإنّه يبتهج باملاء واومن ذلك 

 علّة االبتهاج هيهنا: اشرتاك اجلميع يف الوجود والتحقق ، تأثراً وتأثرياً .؛ فام ابتهاج أيّ 

 النحو الثاين : السنخيّة النوعيّة .

وهي اشرتاك أفراد النوع الواحد يف الوجود ، والسنخيّة هيهنا تكون أشد ، 
االشرتاك يف الوجود يكون  ويرتتب عليها أنّ االبتهاج يكون أشدّ ؛ وإنّام هي أشد ؛ ألنّ 

 ة الوسائط بني العلة واملعلول ..لّ لقأخص من سابقه ؛ 

لذلك فإنّ كلّ نوع من األنواع ، ال يبتهج كثرياً إالّ بمجموع نوعه ؛ كمجاميع 
 اإلنسان ، وجماميع الغزالن ، وجماميع الطيور ، وجماميع الذئاب .

اً إذا  رأ بني نوعه ، والسبب السنخيّة فاحليوان التائه عن القطيع ، يبتهج جدّ
 النوعيّة ؛ وهو املقصود بقوهلم : الطيور عىل أشكاهلا تقع .

قاً ؛  السنخيّة النوعيّة إذن هي : احتاد يف النوع . وهي أشدّ وجوداً ، وأخصّ حتقّ
ل كام أوضحنا.  واالبتهاج املتحقق هبذا النحو أشد من النحو األوّ

 يّة .النحو الثالث : السنخيّة الشخص

كالسنخيّة بني شخص زيد وأوالده ، وهذه األم وأوالدها ، وذاك احليوان 
وأوالده ، والسنخيّة هيهنا أشدّ من سابقها كام هو واضح وكذا االبتهاج ؛ إذ ليس بني 
األب وأوالده واألم وأوالدها واحليوان وولده واسطة وجود ، وال قيود افرتاق كثرية ، 

 واحد .كالتي بني أفراد النوع ال

 النحو الرابع : السنخيّة الدنيويّة .

 ونعني هبا : االحتاد أو االشرتاك يف نحو الوجود الدنيوي اخلاص .

وهو االحتاد الوجودي بني األشياء الدنيوية ال غري ، وهو يشمل كل األنحاء 
الثالثة اآلنفة يف خصوص هذه الدار ، واالبتهاج املرتتب عىل هذه السنخيّة خمتص 

 ا ال غري ..بالدني
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وما تلزم اإلشارة إليه أنّ السنخيّة الدنيويّة ، وكذا االبتهاج الدنيوي املرتتّب 
عليها ، ممّا يعرض عليها الفناء ؛ فاالحتاد دنيوي ال أكثر ، اللهمّ إالّ إذا ارتقى هذا 

ح .نالدنيوي نحو امللكوتيّة حتّى مع دنيويتّه ، كام س  وضّ

رة واجلنّة والنار واحلرش واحلساب والبقاء ، قائمٌ برمته وننبّه شديداً أنّ عامل اآلخ
 عىل السنخيّة امللكوتيّة ، وهو النحو اخلامس ، فهاكه ..

 النحو اخلامس : السنخيّة امللكوتيّة .

إِنَّ لكي تعيها، هاك قوله تعاىل :  يلِ وَ نْ أَهْ نِي مِ بِّ إِنَّ ابْ الَ رَ قَ هُ فَ بَّ نَادَ نُوحٌ رَ وَ
كَ ا دَ عْ نيَ (وَ َاكِمِ مُ احلْ كَ أَنْتَ أَحْ َقُّ وَ هُ ٤٥حلْ انُوحُ إِنَّ الَ يَ لِكَ ) قَ نْ أَهْ  .. لَيْسَ مِ

وفيه إشكالٌ بنيّ ؛ إذ كيف نتعقل افرتاض أنّه ليس ابن نوح عليه السالم ، مع أنّه 
 ابنه الصلبي عىل احلقيقة بناءً عىل قول مشهور املفرسين؟!

ا قلنا : هذا اإلشكال تام ، بالنظ ر ملعايري األنساب والسنخيّة الدنيوية فقط ، أمّ
بالنسبة لعامل امللكوت والسنخيّة امللكوتيّة ، فاألمر خمتلف ؛ إذ املعيار هو أصله امللكويت 

 ؛ فهل أصله امللكويت طينة اجلنة أم طينة النار ، وسيأيت الكالم بتفصيل .. 

اهللا خلق املؤمنني من طينة «قال صاحب البحار شارحاً قول الباقر عليه السالم : 
ه اجلنان ، وأجر فيهم من ريح روحه ، ألنّ الطينة » فلذلك املؤمن أخو املؤمن ألبيه وأمّ

  .اهـ.بمنزلة األم، والروح بمنزلة األب ، ومها متحدان فيهام

هذا النحو من السنخيّة ، وإن ربام هو احلقّ ، إنّ أكثر ما هيمنا يف هذا الكتاب ، 
هذا النحو أرشف وأشد أقسام السنخيّة بني املخلوقات فه حسب احلاجة ، عرضنا لغري

علالً ومعاليل؛ كاجلنة وأهلها ، وكذا النار وأهلها ؛ لكون االحتاد باقٍ ال يعرض عليه 
ل بني املخلوقات يف عاملي  الفناء أبداً ؛ لذلك فاالبتهاج هبذا االحتاد أشدّ ابتهاج يتعقّ

ني عىل صنفني أو نوعني أو الدنيا وامللكوت ؛ إذ امل ـمَ وجودات كلّها بالنظر هلذين العالَ
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ا موجودات خبيثة رشيرة ، وكلّ من الصنفني  )١(جنسني ة وإمّ ا موجودات طيبّة خريّ : إمّ

 صنفه يف مدرج العوامل الطوليّة .لإالّ ، وال حينّ ال يبتهج متاماً 

هل الطغيان ، ال بقاء له وال مع التنبيه أنّ ابتهاج اخلبيثني باخلبيثات ؛ كأفعال أ
دوام ؛ فهو وهم زائف ؛ فيكفي أنّه نقصٌ ليس بكامل ، فال يعدو عامل الدنيا الفانية ، عىل 

وَ  عكس ابتهاج اخلريين باخلري ؛ كون اخلري كامالً ومجاالً وحسناً ال يفنى:  نْدَ اهللا هُ امَ عِ إِنَّ
ونَ ( لَمُ عْ نْتُمْ تَ مْ إِنْ كُ ٌ لَكُ ريْ اقٍ ) مَ ٩٥خَ نْدَ اهللا بَ ا عِ مَ دُ وَ نْفَ مْ يَ كُ نْدَ  وسيأيت البيان .. ا عِ

فصنف اإلنسان الطيّب اخلريّ يف هذا القسم ، يبتهج باخلري وبصدور أفعال اخلري 
ادٌ يف اخلرييّة ، وكذا يف املقابل االحتاد يف الرشيّة .  عنه بسبب االحتّ

دْ والنقص قوله سبحانه:  وممّا يدلّ عىل السنخيّة امللكوتيّة يف جانب الرشّ  قَ لَ وَ
ئِنيَ  اسِ ةً خَ دَ ونُوا قِرَ ُمْ كُ نَا هلَ لْ قُ بْتِ فَ مْ يفِ السَّ نْكُ ا مِ وْ تَدَ ينَ اعْ ذِ تُمُ الَّ لِمْ ، وقوله تعاىل:  )٢(عَ

ئِنيَ  اسِ ةً خَ دَ ونُوا قِرَ ُمْ كُ نَا هلَ لْ نْهُ قُ ُوا عَ ا هنُ نْ مَ ا عَ تَوْ لَامَّ عَ نسان إذا وهو رصيحٌ أنّ اإل ) ٣(فَ
ت عنده خاصيّة العتو و االعتداء ، فإنّه يتسافل ليسانخ القردة ، أي : يشرتك ملكة اشتدّ

 ويتحد مع القردة يف الذات العاتية املعتدية ؛ فيكون قرداً بعد أن كان إنساناً .

ة اخلريْ العقليّة ؛ فإنّه حينئذٍ ،  ويف املقابل فالذات اإلنسانيّة إذا اشتدت فيها قوّ
ك ويتحد مع املالئكة ، فيكون ملكاً بعد أن كان إنساناً ، وجعفر الطيّار خري مثال يشرت

 صلوات اهللا عليه ، وأرشف منه نبيّنا حممد وذريته صىل اهللا عليه وآله كام سيتضح .

واحلق فإنّ مآل قاطبة املوجودات املخلوقة ، حجراً كانت أم شجراً أم حيواناً أم 
ا ا خبيثة ، سنة اهللا تعاىل يف اخللق ولن جتد لسنة  إنساناً ، ال خيلو ، إمّ أن تكون طيبة ، وإمّ

ل يوم اآلخرة برمته حتى دخول اجلنّة والنار ، إالّ عىل هذا  اهللا تبديالً ، بل ال يمكن تعقّ
 النحو من السنخيّة ؛ إذ مردّ كلّ يشء إىل أصله ..

                                                           
 . أفردنا هلذا عنواناً سيأيت  (١)
 . ٦٥البقرة :   (٢)
 .١٦٦األعراف :   (٣)
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امللكوت ، وما الدنيا إالّ وقد أرشنا سابقاً أنّ روح عامل الدنيا اجلسامين برمته ، 

مظهرٌ فان ولباس زائل ؛ فالعاملان متحدان يف اخلارج ، كاحتاد الروح امللكوتيّة لإلنسان 
ببدنه الدنيوي الفاين ؛ لذلك فكلّ ما يصدر عن اإلنسان يف هذه الدنيا الفانية ، سواء 

زنزانة األجسام الفانية ، أكان طيبّاً أم خبيثاً ؛ فمردّه إىل حقيقته امللكوتيّة املحجوبة يف 
 والكالم هو الكالم يف قاطبة الدنيويات عىل األظهر األرجح..

 النحو السادس : السنخيّة النوريّة .

ال يسعنا التفصيل وهو أرشف وأقدس وأكمل أنحاء السنخيّة بني املخلوقات ، و
شئت فعربّ ،  القدس ماعامل الرضوان ، أو عامل ، لكن يكفي أن نعرف أن عامل النور ، أو 

أرشف من عامل امللكوت واجلنة والنار ؛ لتنزهه عن كلّ قيود اإلمكان ، إالّ كونه خملوقاً 
فقرياً إىل اهللا تعاىل حدوثاً وبقاءً ؛ فهو منزه عن اجلسم واجلسامنيّة ، بقسميهام الدنيوي 

أنواراً حول  وامللكويت ، وقد ورد يف األخبار القطعيّة أنّ أهل البيت عليهم السالم كانوا
 العرش قبل خلق الساموات بكذا ألف عام ..

اً كان فالسنخيّة النوريّة تعني اشرتاك املخلوقات يف  النوريّ اشرتاكاً وجودها وأيّ
اً ، وسيأيت يف األخبار القطعيّة أنّ املؤمن خملوق من نور أهل البيت عليهم السالم  معنويّ

 سبحانه .  ، كام أنّ أهل البيت خملوقون من نور اهللا 
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 النصّ عىل السنخيّة امللكوتية يف األشياء

ستأيت النصوص القطعيّة يف هذا الفصل وغريه تباعاً ؛ سيام نصوص الطينة 
الرصحية أنّ أصل وجود البرش الطيبني روحاً وبدناً ، اجلنّة ورحيها ، كام سيأيت أنّ أصل 

د هذا النص اآلن ؛ دفعاً اخلبيثني روحاً وبدناً ، جهنّم وزفريها..، وإنّام سنرس
 الستيحاش القارء من البحوث املجردة ..

،  ريض اهللا عنه ، عن أيب عيل األشعري وحممد بن حييى هـ)٣٢٩(رو الكليني
عن حممد بن إسامعيل ، عن عيلّ بن احلكم ، عن أبان بن عثامن ، عن زرارة عن أيب 

ق ما اختلف اثنان..؛ إنّ اهللا عز لوعلم الناس كيف ابتداء اخلل« جعفر عليه السالم قال:
وجل قبل أن خيلق اخللق قال: كن ماء عذباً، أخلق منك جنتي وأهل طاعتي، وكن 
ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي، ثمّ أمرمها فامتزجا؛ فمن ذلك صار يلد 

، فإذا املؤمن الكافر والكافر املؤمن، ثمّ أخذ طيناً من أديم األرض فعركه عركاً شديداً 
هم كالذر يدبون فقال ألصحاب اليمني إىل اجلنة بسالم، وقال ألصحاب الشامل إىل 

 .)١( ...»النار وال أبايل

 قلت : إسناده صحيح دون كالم .

ار ؛ النّ  وأاجلنّة ، عامل الذر وامللكوت  الدنيا ،قاطبة أهل أنّ أصل وهو رصيحٌ 
إنّه فصيحٌ رصيحٌ أنّ قاطبة أهل اليمني واجلنّة فعامل الذر علّة إعدادية ، لعامل الدنيا ، بل 

يشرتكون معنوياً بأصل املاء العذب ، كام أنّ قاطبة أهل الرشّ يشرتكون بأصل املاء 
 األجاج ، كلّ هذا قبل خلق اخللق أو قبل خلق الدنيا ، كام هو رصيح النص. 

ت مع أيب وأخرج الكليني عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، قال : كن
عبد اهللا عليه السالم عىل املائدة ، فامل عىل البقل ، وامتنعت أنا منه لعلّة كانت يب ، 
فالتفت إيلّ فقال : يا حنان ، أما علمت أنّ أمري املؤمنني عليه السالم مل يؤت بطبق إالّ 

 ؟!. قلت : ومل جعلت فداك؟!.»وعليه بقل

                                                           
 .دار الكتب اإلسالمية ، طهران . ٨٤: ٣الكايف (ت: عيل غفاري) (١)
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 .)١( »ة ، وهي حتنّ إىل أشكاهلاألنّ قلوب املؤمنني خرض«فقال عليه السالم : 

 قلت : إسناده حسن صحيح .

وهو رصيحٌ يف السنخيّة واالبتهاج بني املؤمنني وبني البقول اخلرضاء ؛ إذ 
السنخيّة بينهام ملكوتيّة ليست دنيوية فقط ؛ رضورة أنّ أصل وجود املؤمن طينة اجلنّة 

، كام هو  ومائها ، وكذا أصل البقل الطيّب ، فيشرتكان معنوياً  يف األصل اجلنّتي امللكويتّ
 مفاد النصوص القطعيّة ..

عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفيل ، عن ومن ذلك ما أخرجه الكليني عن 
نعمَ البقل اهلندباء ، وليس من ورقة إالّ «السكوين ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 

ها عند أكلها ، وإنّ أيب عليه السالم ينهانا أن وعليها قطرة من اجلنّة ، فكلوها وال تنفضو
 .)٢(»ننفضه إذا أكلناه

 .قلت : إسناده قويٌّ معترب 

 عن عيل بن املحاسن قال : كتابه يف ريض اهللا عنه الربقي شيخ مشاخينا ورو
كأينّ أنظر إىل اجلرجري «احلكم ، عن مثنى بن الوليد قال:  قال أبو عبد اهللا عليه السالم:

 .)٣( » النّارهيتز يف

قلت : إسناده حسن صحيح ، ومثنى بن الوليد احلناط ال بأس به . وقوله عليه 
 .يف النار وأصله ) أيّ منبته هيتز يف النّارالسالم : (

نظر يدلّ عليه ما رواه الربقي بإسناده عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله قال : 
 .)٤(» ال: كأينّ أنظر إىل منبته يف الناررسول اهللا صىل اهللا عليه وآله إىل اجلرجري فق

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٣٦٢: ٦الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٣٦٢: ٦الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٣١حلسيني) : املحاسن (ت: جالل ا  (٣)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٣١املحاسن (ت: جالل احلسيني) :   (٤)
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ومن ذلك ما أخرجه الكليني عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، 
عن احلسني بن عثامن (األمحيس، ثقة) عن حممد بن أيب محزة (الثاميل رضوان اهللا عليه) 

حينك بامء ما إخال أحداً «عمن ذكره ، عن أيب عبد اهللا الصادق عليه السالم قال: 
الفرات إالّ أحبنا أهل البيت ، وما سقي أهل الكوفة ماء الفرات إالّ ألمرٍ ما؛ يصبّ فيه 

 ».ميزابان من اجلنة

 .)١(قال املجليس األول يف الروضة: صحيح

وهو رصيحٌ يف السنخيّة بني ماء الفرات ، وأصله من اجلنّة ، وبني شيعة أهل 
 لبيت ، مرتتب ملكوتيّاً عىل أصلٍ جنّتي ملكويت ..حبّ الشيعة ألهل افالبيت الطيبني ؛ 

هذه بعض األمثلة العاجلة عىل وحدة السنخيّة امللكوتيّة بني األشياء ، وأنّ مردّ 
كلّ ما هو دنيوي إىل امللكوت األعىل ، وهذا متعنيّ يف العقل ، وإالّ لزم أن يكون 

وهذا ممتنع ذاتاً ال تتعلق به  موجوداً من دون علّة إعداديّة ، -بام هو دنيوي–الدنيوي 
 القدرة اإلهليّة .

وستأيت النصوص القطعيّة أنّ أهل البيت، وشيعتهم، وكذا كلّ طيّب طاهر من 
عىل سبيل و بدناً ، وبنور اهللا تعاىل روحاً ،املوجودات الدنيّة ، يشرتكون بطينة اجلنّة 

  ينة اجلنّة ، هاك لرت ..املثال اشرتاك النخلة مع املؤمن أنّ كال منهام خملوق من ط

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران.٣٨٨: ٦الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
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 بني املؤمن والنخلة السنخوحدة 

قال : حدثنا حممد بن احلسن رمحه اهللا  هـ) ريض اهللا عنه٣٨١(أخرج الصدوق
قال: حدثنا حممد بن احلسن الصفار، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن أيب حييى 

إنّ اهللا تعاىل ملا خلق « الواسطي، عن بعض أصحابنا ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال:
 .)١(»آدم من طينة ، فضلت من تلك الطينة فضلة، فخلق منها النخلة

قلت : إسناده قويّ ، بل صحيح عىل مبنى املحقق ريض اهللا عنه ؛ إذ الواسطي 
 من متكلمي الطائفة األجالء ، وحينام يقول أصحابنا يدل عىل وثاقته أو اعتامده عنده .

عن ابن ريض اهللا عنه ، عن أبيه،  هـ)٢٧٤(خالد الربقي أمحد بن حممد بنوأخرج 
كلّ التمور «املغرية وابن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 

ها من اجلنّ تنبت يف مستنقع املاء، إالّ العجوة؛ فإهنّ  لُ  .)٢(»ةا نزل بَعْ

عامّي معتمد مي، النهدي ، أبو اخلزرج الشاقلت : إسناده موثق صحيح ، طلحة 
 .، والبعل: األصل الكتاب ، رو عنه صفوان وهو من أصحاب اإلمجاع 

قلت : ال داعي لتكثري الكالم ؛ فكلّ يشء طيّب ، يفوح منه اخلري ؛ فأصله من 
اجلنّة ، سواء أكان إنساناً أم حيواناً أم نباتاً أم حجراً ؛ كاحلجر األسود عظمه اهللا تعاىل ، 

ملا ثبت يف احلكمة من أنّ  ؛ألخبار القطعيّة يف كلّ ذلك ، وكلّها إرشاديّةوال يسعنا رسد ا
ا اجلنّة وإمّ  لنا قبل ا النّار ، وقد أصّ أصل الوجود الدنيوي برمته ، خبيثاً كان أم طيّباً ، إمّ

 قليل أنّ املخلوقات عىل صنفني خبيثة وطيبة ، كلّ منهام يسانخ أصله وحينّ إليه..

  وجز ، هتيئة للمطالب اآلتية ، فهاكها .. كان هذا الرسد امل

                                                           
ة، النجف.٥٧٥: ٢علل الرشائع (ت: حممد صادق بحر العلوم)  (١)  م.١٩٦٦ع طب . املكتبة احليدريّ

 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٥٢٩: ٢املحاسن (ت: جالل احلسيني)   (٢)
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 ملاذا اجلنّة مبتهجة بأهلها؟!!

ة ، ال ريب فيها ؛ وهي أنّ قاطبة املوجودات  أرشنا إىل كرب رضوريّة مهمّ
تكويناً ، بعضها بالبعض اآلخر باعتبار اخلبث والطيب ، وجوداً واملخلوقة ، مرتبطة 

 هي عىل فريقني طيّبة وخبيثة .حسب نظام دقيق من العلل واملعاليل..؛ ف

ة مبتهجة باخلري والكامل واجلامل ال يبهجها غريه ، وال حتنّ إالّ إليه ،  فالطيّبة اخلريّ
فال يصدر عنها من األفعال غري اخلري ؛ للسنخيّة..؛ سنة اهللا تعاىل يف اخللق ولن جتد 

أصل كلّ الذوات الطيبة  لسنّة اهللا تبديالً ، وسيأيت يف النصوص القطعيّة عن الفريقني أنّ 
م منها  ومرجعهم إليها ..  دون استثناء اجلنّة ؛ لذلك تشتاق هذه الذوات إليها ؛ ألهنّ

ال حينّ إالّ للخبيث ، ال يبهجه الطيّب إطالقاً ؛  -بام هو خبيث–كام أنّ اخلبيث 
، وكذا ما الختالف السنخيّة متاماً ، وتباين الذات كلياً ، وسيأيت النص القرآين قريباً 

 يبيّنه من أخبار أهل البيت عليهم السالم ..

إذا اتضح هذا فقد يقال : إنّ املؤمن يدخل اجلنة فينعم بنعيمها ، ويلتذ بلذائذها ، 
وهذه غاية عظيمة ، لكن ما الذي ستحصل عليه اجلنّة من هذا العناء، فهل هي تنعم 

 وتبتهج أيضاً؟!!

د بن زياد بن جعفر اهلمداين ريض اهللا هـ) قال : حدثنا أمح٣٨١أخرج الصدوق (
عنه قال : حدثنا عيل ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حممد بن أيب عمري ، عن عائذ 
االمحيس ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : أربعة اوتوا سمع اخلالئق : النبي صىل اهللا 

د يصيلّ عىل النبي صىل اهللا عليه عليه وآله ، وحور العني ، واجلنة ، والنار ، فام من عب
وآله ويسلم عليه ، إالّ بلغه ذلك وسمعه . وما من أحد قال : اللهم زوجني من احلور 
العني ، إالّ سمعنه وقلن : يا ربنا إنّ فالناً قد خطبنا إليك فزوجنا منه . وما من أحد 
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وما من أحد يستجري باهللا  . : اللهم أسكنه يفَّ  قالت اجلنةيقول : اللهم ادخلني اجلنّة إالّ 

 .)١(» ييا رب أجره  منّ : « قالت النّارمن النّار إالّ 

قلت : حسنٌ صحيح باتفاق أهل القبلة ، وهذا إسناده معترب ، بل صحيح عىل 
 بعض املباين.

هـ) قال : حدثنا أسود بن ٢٤١وقد أخرجه أهل السنّة ، واللفظ ألمحد بن حنبل(
أيب إسحاق، عن بريد بن أيب مريم، عن أنس بن مالك  عامر، أخربنا يونس يعني ابن

قالت ما سأل رجل مسلم اهللا اجلنة ثالثا، إالّ «قال: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: 
: قالت النار. وال استجار من النّار مستجري ثالث مرات، إالّ : اللهم أدخله اجلنةاجلنة

 .)٢(»ره من الناراللهم أجِ 

 صحيح  قلت : إسناده حسن

 والسؤال : ملاذا اجلنّة مبتهجة دائامً أبداً باملؤمنني الطاهرين املتقني؟!!.

قلنا : للسنخيّة بني اجلنّة وبني أهلها ؛ فكلّ من اجلنّة وأهلها يتحدان يف خصائص 
 الوجود الطيّب اخلريّ ، هذا أوالً .

ة لوجود أبنائها ، وثانيّاً : فألنّ اجلنّة علّة وجود الطيبني ، كعليّة األم اإلعدا ديّ
 وسيأيت بيانه يف األخبار القطعيّة بعد قليل ..

ملؤمنني أبداً ، حدوثاً وبقاءً ؛ ألنّ مردّ كلّ بل تعشق ا ،وبإجياز فاجلنّة إنّام تشتاق
كامالت املؤمنني إليها ، نظري مردّ كامل األبن إىل والديه ؛ لذلك يعشقه والداه حدوثاً 

  .وبقاءً ، هاك النصوص لرت

 

 

                                                           
 هـ.١٤٠٣. مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم . طبع سنة  ٢٠٢اخلصال(ت: عيل أكرب غفاري) :   (١)
 . مؤسسة الرسالة ، بريوت.١٢٥٨٥، رقم: ٤٢: ٢٠مسند أمحد (ت: األرنؤوط)   (٢)
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هم ؟!! ا أُمُّ  اجلنة مبتهجة بأهلها ؛ ألهنّ

هـ) يف املحاسن عن أبيه ، عن ٢٧٤بال تطويل ، رو الربقي ريض اهللا عنه (
تُ (=انقبضت  بَّضْ قَ فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن جابر اجلعفي قال : تَ

غري نفيس) بني يدي أيب جعفر عليه السالم فقلت: جعلت فداك ، ربام حزنت من 
 مصيبة تصيبني ، أو أمر ينزل يب ، حتى يعرف ذلك أهيل يف وجهي وصديقي؟!!.

نعم يا جابر..؛ إنّ اهللا عز وجل خلق «فقال أبو جعفر الباقر عليه السالم : 
ه، وأجر فيهم من  طينة اجلناناملؤمنني من  وحِ يحِ رُ املؤمن أخو املؤمن ألبيه ؛ فلذلك  رِ

ه نٌ ، حزنت هذه؛ ؛ فإذا أصاب روحاً من  وأمّ زْ ا تلك األرواح يف بلد من البلدان حُ ألهنّ
 .)١(» منها

قلت : إسناده صحيح . ومن ثَمَّ فهو نصٌّ رصيح فصيح أنّ لكلّ أهل اجلنّة 
 والدين ملكوتيني ، غري الوالدين الدنيويني .

قال املازندراين : الريح هي التي هتب، وقد جييء بمنعنى النفخ ، والروح بالضم 
لذي يقوم به اجلسد ويكون هبا احلياة ، وهي النفس الناطقة املستعدة للبيان وفهم : ا

ولعلّ املراد باألب تلك الطينة ؛ اخلطاب ، وال تفنى بفناء اجلسد، واجلمع األرواح ، 
ا بمثابة األم يف  ا مادة وجودهم كاألب، وباألم تلك الفائضة منه تعاىل عليهم ؛ ألهنّ ألهنّ

 . )٢( الرتبية والتدبري

وقال املجليس يف املرآة : أو املراد باألب روح اهللا الذي نفخ منه يف طينة املؤمن ، 
 . )٣(وباألم املاء

ه«وقال املجليس يف البحار :  ألنّ الطينة بمنزلة األم، والروح بمنزلة » ألبيه وأمّ
 .)١(فيهام  -نوعاً أو صنفاً -األب ، ومها متحدان 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٣١احلسيني) : املحاسن (ت: جالل   (١)
 دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت .. ٣٣:  ٩رشح اصول الكايف(ت: أبو احلسن الشعراين)    (٢)
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ٨: ٩مرآة العقول(ت: هاشم الرسويل)    (٣)
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ليس هيهنا ، من أنّ األب امللكويت هو : روح اهللا قلت : الصحيح ما قاله املج

ا األم فهي : طينة اجلنة ؛ رضورة أنّ األم ظرفٌ مادي لولدها ، ال كامل قال  تعاىل ، أمّ
 املازندراين ريض اهللا عنهام ، وسيأيت النص الفاصل يف هذا قريباً .

أن تشتاق هلم ويشتاقون  أمٌّ ألهل اجلنّة تكويناً ، فتعنيّ  -ملكوتيّاً –احلق فإنّ اجلنّة 
هلا ؛ فبينهام احتاد وتسانخ تكويني طيّب ؛ كالذي بني األم وأوالدها يف الدنيا ، بل أشد ؛ 

 لكونه ملكوتيّاً ال يعرض عليه الفناء ..

ين الطيبني عىل احلقيقة  وسيأيت يف نصوص أخر كثرية قريباً ، أنّ اجلنّة أمّ للخريّ
سة ،  ر ، كام خلق الرضيع يف الدنيا من ، خلقوا من طينتها املقدّ وخرجوا من رمحها املطهّ

هج هبم ، وكذا العكس ، بتتوهم إليحلم أمه وعظمها وخرج منها ؛ لذلك حتنّ اجلنّة 
واألمر وجداين نراه يف عامل الدنيا حتّى يف احليوان ، بل يف كلّ املوجودات لو أطلت 

 التأمّل والنظر ، فاحفظ .

ان: لكلّ موجود: وباجلملة   دنيوي ، طيّباً كان أم خبيثاً ، أمّ

 األوىل : األم امللوكتيّة .

وهي طينته امللكوتيّة ، طيّباً كان كأهل اجلنّة ، أم خبيثاً كأهل النار ؛ إذ طينة 
 هؤالء من سجني جنّهم .

 الدنيويّة (=امللْكِيّة) .األم والثانيّة : 

 نيا إىل أبدان أمهاهتم الدنيويّة.وهي الطينة الدنيويّة لألم ، فمرد أبدان أهل الد

 وكذلك فإنّ له أبان : 

 األول : األب امللكويت .

وهو روح اهللا ، أو نور اهللا ، أو روح اجلنّة ، إذا كان من الطيبني ، أو زفري جهنّم 
 إذا كان من اخلبيثني ، كام سيأيت يف النصوص الصحيحة القطعيّة .

                                                                                                                                           
 الوفاء ، بريوت. الطبعة الثانية. . مؤسسة١٤٧: ٥٨ بحار األنوار(ت: باقر البهبودي)   (١)
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 والثاين : الدنيوي (املُلكي) .

ب الصلبي الدنيوي ، وهذا أيضاً عىل صنفني خبيث وطيب ؛ فإذا كان وهو األ
 طيباً فأصله األصالب الطاهرة ، وإن كان خبيثاً فأصله األصالب اخلبيثة ..

الِحٍ  وقد مرّ قوله تعاىل :  ُ صَ ريْ لٌ غَ مَ هُ عَ لِكَ إِنَّ نْ أَهْ يْسَ مِ هُ لَ انُوحُ إِنَّ الَ يَ وهو  قَ
 نيوي أبان ، أحدمها صلبي واآلخر ملكويت .رصيحٌ أنّ لكلّ مولود د

الفصيح الرصيح عن املعصوم صلوات اهللا عليه وص النصّ غري ذلك من وسيأيت 
 يف كلّ هذا ، كام سيأيت بيان ثمرة هذا التقسيم يف العقيدة . 
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 نصٌّ أنّ اجلنّة تشتاق وتبتهج!! 

مد بن عمر هـ) يف اخلصال قال : حدثنا القايض حم٣٨١أخرج الشيخ الصدوق (
بن حممد بن سامل بن الرباء احلافظ البغدادي ريض اهللا عنه قال : حدثنا احلسن بن عبد 
اهللا بن حممد بن عيل بن العباس الرازي قال : حدثني أيب قال : حدثني سيدي عيل بن 
موسى الرضا ، عن أبيه ، عن جعفر بن حممد عن أبيه ، عن عيل بن احلسني ، عن أبيه 

اجلنة « ، عن عيل عليهم السالم قال : قال النبي صىل اهللا عليه واله : احلسني بن عيل
 .)١(» تشتاق إليك واىل عامر وإىل سلامن وأيب ذر واملقداد

 قلت : صحيح عند أهل القبلة ، وهذا اإلسناد فيه كالم .

هـ) من أهل السنّة قال : حدثنا سفيان ٢٧٩يشهد له ما أخرجه اإلمام الرتمذي(
ال: حدثنا أيب، عن احلسن بن صالح، عن أيب ربيعة اإليادي، عن احلسن، بن وكيع، ق

إنّ اجلنّة تشتاق إىل ثالثة: «عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: 
 .»عيل، وعامر، وسلامن

 .)٢(هذا حديث حسنقال الرتمذي : 

نرص بن عباد، هـ) من أهل السنّة قال : حدثنا ٢٩٢وأخرجه اإلمام البزار (
حدثنا أبو أمحد، حدثنا احلسن بن صالح، عن أيب ربيعة ، عن احلسن، عن أنس رفعه 

 .)٣(»وأبو ذر«وأحسبه قال: » اجلنّة تشتاق إىل ثالثة: عيلّ وعامر«قال: 

 .)٤(قال اهليثمي يف جممع الزوائد : رواه البزار، وإسناده حسن

بن إسحاق التسرتي، ثنا عيل بن هـ) قال : حدثنا احلسني ٣٦٠وأخرج الطرباين (
بحر، ثنا سلمة بن الفضل األبرش، ثنا عمران الطائي، قال: سمعت أنس بن مالك 

                                                           
 هـ.١٤٠٣مؤسسة النرش اإلسالمي، قم. طبع  . ٣٠٣اخلصال (ت: عيل غفاري) :   (١)
اد)   (٢)  . دار الغرب اإلسالمي، بريوت. ٣٧٩٧رقم:  ١٤١: ٦سنن الرتمذي(ت: بشار عوّ
 ة املنورة .. مكتبة العلوم ، املدين٦٦٩٥، رقم: ٢١٧: ١٣مسند البزار (ت: عادل سعد)   (٣)
 . مكتبة القديس ، القاهرة . ١٥٨٢٣، رقم: ٣٣٠: ٩جممع الزوائد(ت: حسام القديس)   (٤)
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إنّ اجلنة تشتاق إىل أربعة: عيل بن أيب طالب، وعامر بن يارس، «يقول: قال رسول اهللا : 

 .)١(» وسلامن الفاريس، واملقداد بن األسود ريض اهللا عنهم

لطرباين، وسلمة بن الفضل وعمران بن وهب اختلف يف قال اهليثمي: رواه ا
 .)٢(االحتجاج هبام، وبقية رجاله ثقات

قلت : ال تنايف بني األحاديث اآلنفة ؛ كوهنا مثبِتة ؛ ومعنى املجموع أنّ أكمل 
أصحاب النبيّ صىل اهللا عليه وآله هم هؤالء األربعة ، وهو ال ينايف اشتياق اجلنّة إىل من 

ابة الطيبني ، كأم سلمة وخزيمة بن ثابت وأيب أيوب األنصاري وأيب دوهنم من الصح
التيهان وأرضاهبم رضوان اهللا تعاىل عليهم ؛ إذ احلديث ناظرٌ إىل أكمل مراتب االشتياق 

 فيمن دون النبيّ من الصحابة .

 احلاصل : 

ل اشتياق اجلنّة للمؤمنني الطيبني إالّ عىل القول بالسنخيّة امللك وتيّة يمتنع تعقّ
، كلّ ، روحاً وبدناً  الطيّبصل األهذا ؛ أي احتاد اجلنّة وأهلها يف واألصل امللكويت 

 مؤمن حسب مرتبته يف الوجود .

تفصيل الكالم عنه ، لغةً واصطالحاً ، قد مىض ومعنى االشتياق : االبتهاج ، و
 ..سابق يف فصل 

  

                                                           
 . ٦٠٤٥، رقم: ٢١٥: ٦املعجم الكبري للطرباين   (١)
 . مكتبة القديس ، القاهرة . ١٥٨٢٣، رقم: ٣٠٧: ٩جممع الزوائد(ت: حسام القديس)   (٢)
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 بالصاحلنيوما فيها ة اجلنّ نصّ يف ابتهاج 

ريض اهللا  هـ)٣٢٩(نأخذ منه موضع احلاجة ، وهو ما رواه الكلينياخلرب طويل 
عنه ، عن عيل بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن حمبوب ، عن حممد بن إسحاق املدين ، عن 
أيب جعفر عليه السالم قال : إنّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله سئل عن قول اهللا عز 

ُ املُْتَّقِنيَ إِىلَ وجل :  رشُ مَ نَحْ وْ ايَ دً فْ َنِ وَ محْ  . الرَّ

...، إنّ املالئكة لتستقبلهم بنوق من «فقال :  يا عيل إنّ الوفد ال يكونون إالّ ركباناً
نوق العز...، تطري هبم إىل املحرش، مع كلّ رجل منهم ألف ملك من قدامه وعن يمينه 

م إىل باب اجلنة ة، فإذا انتهوا هب...، فتسوقهم املالئكة إىل اجلنّ يزفوهنم زفاً وعن شامله، 
األعظم، رضب املالئكة احللقة رضبة فترص رصيراً، يبلغ صوت رصيرها كلّ حوراء 

هبم إذا سمعن رصير احللقة، فيقول  فيتبارشنأعدها اهللا عز وجل ألوليائه يف اجلنان، 
بعضهن لبعض قد جاءنا أولياء اهللا، فيفتح هلم الباب فيدخلون اجلنة، وترشف عليهم 

،  أشدّ شوقنا إليكم، فام كان مرحبا بكمور العني واآلدميني، فيقلن: أزواجهم من احل
 ».ويقول هلن أولياء اهللا مثل ذلك

إذا أدخل املؤمن إىل منازله يف اجلنة ، ووضع عىل «قال النبيّ صىل اهللا عليه وآله :  
ا ، فإذ اهتز رسيره فرحاً ...، فإذا جلس املؤمن عىل رسيره، امللك والكرامةرأسه تاج 

استقر لويل اهللا جل وعز منازله يف اجلنان، استأذن عليه امللك املوكل بجنانه ليهنئه 
بكرامة اهللا عز وجل إياه، فيقول له خدام املؤمن من الوصفاء والوصائف: مكانك فإنّ 
ويل اهللا قد اتكأ عىل أريكته، وزوجته احلوراء هتيأ له، فاصرب لويل اهللا. قال: فتخرج عليه 

...، فإذا دنت من رأسها تاج الكرامةراء من خيمة هلا، متيش مقبلة...، وعىل زوجته احلو
، فتقول له: يا ويل اهللا ليس هذا يوم تعب وال نصب فال  فهم أن يقوم إليها شوقاً ويل اهللا 

قال فيعتنقان مقدار مخسامئة عام من أعوام الدنيا ال يملها وال متله تقم، أنا لك وأنت يل، 
لفتور من غري ماللة، نظر إىل عنقها، فإذا عليها قالئد من قصب من فإذا فرت بعض ا

، وأنا أنت يا ويل اهللا حبيبيياقوت أمحر، وسطها لوح صفحته درة مكتوب فيها : 
، ثم يبعث اهللا إليه ألف ملك إليك تناهت نفيس، وإيل تناهت نفسك، حبيبتكاحلوراء 
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 أول باب من جنانه، فيقولون للملك هينئونه باجلنة، ويزوجونه باحلوراء، فينتهون إىل

املوكل بأبواب جنانه: استأذن لنا عىل ويل اهللا، فإنّ اهللا بعثنا إليه هننئه، فيقول هلم امللك: 
حتى أقول للحاجب، فيعلمه بمكانكم ، فيدخل امللك إىل احلاجب، وبينه وبني 

ال يدخلون عليه احلاجب ثالث جنان...، فيؤذن للمالئكة فيدخلون عىل ويل اهللا...، ف
لَتْ إالّ بإذنه..، والثامر دانية منهم وهو قوله عز وجل :  لِّ ذُ َا وَ هلُ مْ ظِالَ يْهِ لَ انِيَةً عَ دَ وَ

لِيالً  ذْ ا تَ هَ من قرهبا منهم ، يتناول املؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثامر بفيه ،  قُطُوفُ
يا ويل اهللا كلني قبل أن تأكل هذا   وهو متكىء ، وإنّ األنواع من الفاكهة ليقلن لويل اهللا:

، وليس من مؤمن يف اجلنة إالّ وله جنان كثرية...، فإذا دعا ويل اهللا بغذائه، أيت بام  قبيل
 تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غري أن يسمي شهوته.

قال صىل اهللا عليه وآله : ثمّ يتخىل مع إخوانه ويزور بعضهم بعضاً ، ويتنعمون 
 ظل ممدود ، يف مثل ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، وأطيب من يف جناهتم يف

ذلك، لكل مؤمن سبعون زوجة حوراء، وأربع نسوة من اآلدميني، واملؤمن ساعة مع 
احلوراء، وساعة مع اآلدمية، وساعة خيلو بنفسه عىل األرائك متكئاً ينظر بعضهم إىل 

يكته ويقول خلدامه: ما هذا الشعاع بعض، وإن املؤمن ليغشاه شعاع نور، وهو عىل أر
 الالمع، لعل اجلبار حلظني؟!. 

فيقول له خدامه: قدوس قدوس جل جالل اهللا، بل هذه حوراء من نسائك ممّن 
مل تدخل هبا بعد، قد أرشفت عليك، من خيمتها شوقاً إليك، وقد تعرضت لك، 

إليك، فالشعاع  وأحبت لقاءك، فلام أن رأتك متكئاً عىل رسيرك، تبسمت نحوك شوقاً 
الذي رأيت والنور الذي غشيك هو من بياض ثغرها، وصفائه ونقائه ورقته، فيقول ويل 

، فيبتدر إليها ألف وصيف وألف وصيفة  بذلك...،  يبرشوهنااهللا: ائذنوا هلا فتنزل إيلّ
فإذا دنت من ويل اهللا أقبل اخلدام بصحائف الذهب والفضة فيها الدر والياقوت 

 نثروهنا عليها، ثم يعانقها وتعانقه، فال يمل وال متل.والزبرجد، في

ن جنة «قال ثم قال أبو جعفر عليه السالم :  ا اجلنان املذكورة يف الكتاب فإهنّ أمّ
عدن، وجنة الفردوس، وجنة نعيم، وجنة املأو، قال وإن هللا عز وجل جناناً حمفوفة 
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واشتهى، يتنعم فيهن كيف يشاء ، هبذه اجلنان، وإنّ املؤمن ليكون له من اجلنان ما أحب 

، فإذا سبحانك اللهموإذا أراد املؤمن شيئاً أو اشتهى إنّام دعواه فيها إذا أراد أن يقول : 
قاهلا تبادرت إليه اخلدم بام اشتهى من غري أن يكون طلبه منهم، أو أمر به، وذلك قول 

مَّ وَ  اهللا عز وجل :  هُ انَكَ اللَّ بْحَ ا سُ مْ فِيهَ اهُ وَ عْ مٌ دَ الَ ا سَ مْ فِيهَ ِيَّتُهُ يعني اخلدام قال :   حتَ
ِنيَ   املَ بِّ الْعَ دُ هللاَِِّ رَ مْ مْ أَنِ احلَْ اهُ وَ عْ رُ دَ آخِ يعني بذلك عند ما يقضون من لذاهتم من   وَ

ا قوله:  مْ اجلامع والطعام والرشاب، حيمدون اهللا عز وجل عند فراغتهم، وأمّ أُولَئِكَ هلَُ
لُومٌ  عْ قٌ مَ زْ اه، وأمّ   رِ ا قوله قال: يعلمه اخلدام فيأتون به أولياء اهللا قبل أن يسألوهم إيّ

ونَ عز وجل:  مُ رَ كْ مْ مُ هُ اكِهُ وَ وَ  .)١(»أكرموا به يف اجلنة إالّ  م ال يشتهون شيئاً قال فإهنّ   فَ

صحيح ؛ وابن إسحاق هو صاحب املغازي عىل الظاهر ، حسنٌ قلت : إسناده 
اً ك  ان فاخلرب من رواية احلسن وهو من أصحاب اإلمجاع . وهو ممدوح ، وأيّ

قلت : اخلرب رصيحٌ يف االبتهاج ، وهذا ال يعقل إالّ عىل وحدة السنخيّة بني 
 املؤمن وبني اجلنّة وما فيها ؛ إذ اجلميع من سنخ واحد .

ه إىل السنخيّة فام كان أشدّ شوقنا إليكمقول احلور العني للمؤمنني : (ف ) مردّ
 اج ؛ إذ اجلميع من سنخ جنّتي واحد ؛ لذلك حينّ بعضعهم لبعض.واالبته

وإنّ األنواع من الفاكهة ليقلن لويل اهللا:  يا ويل اهللا كلني وقوله عليه السالم : (
ه إىل السنخيّة واالبتهاج قبل أن تأكل هذا  .؛ إذ اجلميع من أصل طيّب ) مردّ

) لوحدة ، اهتز رسيره فرحاً فإذا جلس املؤمن عىل رسيرهوقوله عليه السالم : (
أصل كلّ من املؤمن والرسير طينة اجلنّة ورحيها ؛ فيجب أن يشتاق بعضهم السنخ ؛ إذ 

 لبعض ، وقد مىض يف فصل سابق أنّ الفرح ، الشوق ، العشق... ، يعني: االبتهاج .

راد أن إنّام دعواه فيها إذا أ ،أو اشتهى ،وإذا أراد املؤمن شيئاً وقوله عليه السالم : (
من غري أن يكون طلبه  ،يقول : سبحانك اللهم، فإذا قاهلا تبادرت إليه اخلدم بام اشتهى

                                                           
 ر الكتب اإلسالمية طهران .. دا٩٥: ٨ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
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ق منهم، أو أمر به د اإلدراك يتحقّ ) رصيحٌ أنّ العلم يف ذاك العامل عني اإلجياد ؛ فبمجرّ

هاً عن النقل واالنتقال واحلركة والزمان . ك ، منزّ ك عند املدرِ  وجود املدرَ

بْلَ أَنْ  نيا قوله تعاىل : مثاله يف الد كِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَ نَ الْ لْمٌ مِ هُ عِ نْدَ ي عِ قَالَ الَّذِ
رُ أَمْ  كُ ينِ أَأَشْ يبِّ لِيَبْلُوَ لِ رَ نْ فَضْ ا مِ ذَ الَ هَ هُ قَ نْدَ ا عِ رًّ تَقِ سْ آهُ مُ لَامَّ رَ فُكَ فَ رْ يْكَ طَ دَّ إِلَ تَ رْ رُ  يَ فُ أَكْ

إِنَّامَ يَ  رَ فَ كَ نْ شَ مَ يمٌ وَ رِ نِيٌّ كَ يبِّ غَ إِنَّ رَ رَ فَ فَ نْ كَ مَ هِ وَ سِ رُ لِنَفْ كُ فإتيان آصف عليه السالم  )١(شْ
ءٌ عن احلركة والزمان. هٌ عن النقل واالنتقال، ومربّ  بعرش بلقيس ، فعلٌ منزّ

قال الفيض ريض اهللا عنه: النفس الواحدة ، من النفوس اإلنسانيّة ، بمنزلة عامل 
وإنّ إدراكها للصور كاألشجار والثامر م من هذا العامل اجلسامين ، عظيم نفساين ، أعظ

ا أدركتها فأوجدهتا ، بل أدركتها  واألهنار ، هو بعينه إجيادها هلا ؛ فليس املعنى أهنّ
 .)٢(موجودة ، بال تقدم وال تأخر وال مغايرة ؛ إذ اإلدراك والفعل هناك يشء واحد 

ه ، استعصت عىل كثري من أهل العلم ، قلت : عبارة الفيض ريض اهللا عنه أعال
حسبهم لفهمها، فعل آصف ويصّ سليامن صلوات اهللا عليهام ؛ فليست عبارة الفيض 

 إالّ بيانٌ هلذه اآلية الرشيفة وما كان نحوها من اآليات الرشيفة. 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .٤٠سورة النمل :   (١)
 .١٩٧أصول املعارف(ت: جالل اجلني األشتياين) :   (٢)



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٢٩٢

 
 السنخيّة امللكوتيّة بني املعصوم وشيعته

؛ نعرض منها نصان ، لتقريب النصوص يف هذا متواترة ، معلومة رضورة 
 املطلب إىل األذهان ال غري..

هـ) عن أبيه ، عن فضالة بن ٢٧٤منها : ما رواه أمحد بن حممد بن خالد الربقي (
إنّا «أيوب ، عن عيل بن محزة ، عن أيب بصري ، عن أيب جعفر عليه السالم ، قال : 

 .)١(»  مسنون أمن مح ،وخلق عدونا من طينة خبال، وشيعتنا خلقنا من طينة واحدة

 قلت : متواتر ، وهذا اإلسناد معترب . 

ام من نفس الطينة  وهو رصيحٌ يف احتاد املعصوم وشيعته يف الطينة امللكوتيّة ، وأهنّ
ا جنّتية من عامل اجلنة وامللكوت  ، وقد ثبت يقيناً يف األخبار القطعيّة املاضية واآلتية ، أهنّ

 ، عىل ما ورد يف األخبار . ، من عليني ، أو من حتت العرش

والكالم هو الكالم بني أعداء اهللا وشيعتهم ، فطينة هؤالء واحدة هي طينة خبال 
، أصلها يف جهنّم ، واخلبال : الصديد الذي خيرج من فروج املومسات ، وهو الذي 

، كام ورد الذي عجنت به طينة اجلنّة احلياة الزالل عجنت به طينة جهنّم ، بخالف ماء 
 . األخبار املتواترة يف

رو الربقي ريض اهللا عنه عن أبيه ، عن أبيه ، عن محاد بن عيسى اجلهني ، عن و
إنّ اهللا ربعي بن عبد اهللا اهلذيل ، عمن ذكره ، عن عيل بن احلسني عليهام السالم ، قال : 

 .)٢(»خلق النبيني من طينة عليني ...، وخلق أبدان املؤمنني من دون ذلك

 اتر ، وهذا اإلسناد معترب، بل صحيح فحامد من أصحاب اإلمجاع .قلت : متو

) رصيحٌ يف السنخيّة وخلق أبدان املؤمنني من دون ذلكقوله عليه السالم : (
امللكوتيّة أوالً ، ويف الطوليّة واالشرتاك املعنوي ثانياً ؛ إذ أنّ طينّة املعصوم علّة إعداديّة 
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صل اآليت أنّ املعصوم واسطة فيض وإجياد ملن دونه فسيأيت يف الفإلجياد طينة شيعته ، 

 عىل ما قىض اهللا سبحانه وتعاىل .من املخلوقات، 

 عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن حمبوب ، عن  هـ)٣٢٩(الكلينيورو
صالح بن سهل قال : قلت أليب عبد اهللا عليه السالم : جعلت فداك من أي يشء خلق 

 من؟!.اهللا عز وجل طينة املؤ

 .)١(»من طينة األنبياء فلم تنجس أبداً « فقال عليه السالم :

قلت : متواتر ، وهذا اإلسناد صحيح ، رجاله ثقات ، وصالح ثقة وثقه عيل بن 
 إبراهيم يف تفسريه الرشيف .

وال حاجة لإلسناد فيام نحن فيه ؛ فاألخبار قطعيّة فيام نحن فيه، بل متواترة ، 
 مجاع والرضورة .ناهيك عن انجبارها باإل

الزبدة : هذه األخبار القطعيّة ، وهناك كثريٌ غريها سيأيت بعضها ، رصحيةٌ أنّ 
املعصوم واملؤمن وإن كان يشرتكان يف الطينة اجلنتيّة ، إالّ أنّ طينة املؤمن أدنى رشفاً من 

إلعداديّة طينة املعصوم عليه السالم ؛ كوهنا منها ، مرتتبة عليها ترتب املعلول عىل علته ا
 ، فال تغفل عن هذا حني اجلمع بني األخبار.

والكالم هو الكالم يف النّار وأهلها أعاذنا اهللا تعاىل منها ، كام سيتّضح يف األخبار 
 الثابتة اآلتية قريباً ..
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 ببعضهام؛ للسنخيّةشيعته وابتهاج املعصوم 

قال : حدثنا  هـ) ريض اهللا عنه٢٩٠عدا ما مىض ، رو شيخ مشاخينا الصفار (
ى برش  أمحد بن حممد ، عن احلسني بن حمبوب ، قال حدثني شيخ من أهل املداين يسمّ

إنّ اهللا خلق حممداً من طينة «ابن أيب عقبة ، عن أيب جعفر وأيب عبداهللا عليه السالم قال : 
بَلَ طينة أمري املؤمنني عليه  ، من جوهرة ، حتت العرش ، وأنّه كان لطينته نضح ، فجَ

لسالم من نضح طينة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ، وكان لطينة أمري املؤمنني عليه ا
السالم نضحٌ ، فجبل طينتنا من فضل طينة أمري املؤمنني عليه السالم ، وكانت لطينتنا 

بَلَ  حِ طينتنا ، فقلوهبم نضحٌ ، فجَ ، وقلوبنا تعطف عليهم  حتن اليناطينةِ شيعتنا من نَضْ
طُّف  ، ونحن خري هلم ، وهم خري لنا ، ورسول اهللا صىل اهللا عليه  الد عىل الولدالوتعَ

 .)١(»وآله لنا خري ، ونحن له خري

قلت : إسناده صحيح ، وهو ظاهر ، بل نصٌّ رصيحٌ فصيحٌ فيام قلناه من ترتّب 
 االبتهاج عىل وحدة السنخ امللكويت بني املعصوم وشيعته .

ني العباس بن معروف ، عن محاد بن عيسى هـ) قال : حدث٢٩٠ورو الصفار (
إنّ اهللا تعاىل خلق النبيني من طينة « ، عن ربعي ، عن عيل بن احلسني عليه السالم قال :

عليني قلوهبم وأبداهنم ، وخلق قلوب املؤمنني من تلك الطينة ، وخلق أبدان املؤمنني 
فخلط بني الطينتني ، من دون ذلك ، وخلق الكفار من طينة سجيني قلوهبم وأبداهنم ، 

فمن هذا يلد املومن الكافر ، ويلد الكافر املؤمن ، ومن هيهنا يصيب املومن السيئة ، 
فقلوب املؤمنني حتنّ إىل ماخلقوا منه ، وقلوب ومن هيهنا يصيب الكافر احلسنة ؛ 

 .)٢(»الكافرين حتنّ إىل ماخلقوا منه

 قلت : إسناده صحيح ، ومعناه فصيحٌ رصيح .
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ا الباب ما رواه الصفار قال : حدثنا عمران بن موسى عن ابراهيم بن ومن هذ

مهزيار ، عن أخيه عيل ، عن حممد بن سنان ، عن إسمعيل بن جابر وكرام عن ، حممد 
إنّ اهللا جعلنا من عليني وجعل أرواح «بن مضارب ، عن أيب عبداهللا عليه السالم قال : 

، وخلق أبداهنم من دون ذلك ،  واحهم إليناحتن أر، ومن ثمّ  شيعتنا ممّا جعلنا منه
وخلق عدونا من سجني ، وخلق أرواح شيعتهم ممّا خلقهم منه ، وخلق أبداهنم من 

 .هتو أرواحهم اليهمدون ذلك ، ومن ثمّ 

 قلت : إسناده قويّ معترب . وهو فصيحٌ رصيحٌ يف االبتهاج والسنخيّة .

عن عيل بن رئاب ، عن بكري بن هـ) عن احلسن بن حمبوب ، ٢٧٤ورو الربقي (
إنّ اهللا تبارك وتعاىل أخذ ميثاق شيعتنا «أعني قال : كان أبو جعفر عليه السالم يقول : 

بالوالية لنا ، وهم ذر ، يوم أخذ امليثاق عىل الذر باإلقرار له بالربوبية وملحمد صىل اهللا 
، وخلقهم من الطينة  عليه وآله بالنبوة ، وعرض عىل حممد أمته يف الطني ، وهم أظلة

 التي خلق منها آدم .

وخلق أرواح شيعتنا قبل أبداهنم بألفي عام ، وعرضهم عليه وعرفهم رسول 
 ».اهللا صىل اهللا عليه وآله وعيل بن أيب طالب عليه السالم ،  ونحن نعرفهم يف حلن القول

اح ، عن أيب جعفر عليه  السالم  قال الربقي : ورواه عثامن بن عيسى عن أيب اجلرّ
 .)١(» وكلّ قلب حينّ إىل بدنه« : وزاد فيه :

هـ) قال : حدثنا حممد بن عيسى ، عن أيب احلاج قال : ٢٩٠وأخرجه الصفار (
يا أبا احلجاج إنّ اهللا خلق حممداً وآل حممد من طينة «قال يل أبو جعفر عليه السالم : 

نة دون عليني ، وخلق عليني ، وخلق قلوهبم من طينة فوق ذلك ، وخلق شيعتنا من طي
قلوهبم من طينة عليني ، فقلوب شيعتنا من أبدان آل حممد وأنّ اهللا خلق عدو آل حممد 
من طني سجني ، وخلق قلوهبم من طني أخبث من ذلك ، وخلق شيعتهم من طني دون 
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وكلّ قلبٍ حين طني سجني ، وخلق قلوهبم من طني سجني فقلوهبم من أبدان أولئك ، 

  .)١(»إىل بدنه

قلت : إسناده موثّق ، وأبو احلجاج مصحف أبو اخلزرج ، وهو طلحة بن زيد ، 
 عامي معتمد الكتاب حسن احلال . 

) أي: إىل أصله امللكويت الذي يتحد وكلّ قلبٍ حينّ إىل بدنهقوله عليه السالم : (
هي طينة  فيه بالوحدة السنخيّة كلّ من ينتسب إليه ؛ فقلوب املؤمنني حتنّ إىل أبداهنا التي

 عليني ملسانخة أبداهم لتلك الطينة ، وقلوب الكافرين حتنّ إىل سجني لعني العلّة .

والقلوب هيهنا تعني األرواح أو النفوس ، وهي أيضاً عىل صنفني طيّبة جنّتية ، 
ية كام ربام اتضح وسيتّضح ..  وخبيثة جهنمّ

إىل علّته؛ إذ طيب  ويلزم التنبيه أنّ نسبة األبدان إىل األرواح نسبة املعلول
بدن طيب من طينة اجلنة ، كام أنّ خبث األرواح علّة تلبسهام بطينة تلبّسها باألرواح علّة 

 خبيثةٍ من سجني جهنّم ، كام ورد يف األخبار املتواترة التي مىض بعضها ..
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 »أحبُّ رياحكم وأرواحكم«حديث : يف االبتهاج 

لعطار عن عنه عن أمحد بن حممد هـ) عن حممد بن حييى ا٣٢٩رو الكليني (
األشعري ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن ميرس عن أيب جعفر عليه السالم قال 

 ؟!»أختلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم«: قال يل :  

 فقلت : إي واهللا ، إنّا لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا .  

بعض تلك املواطن ، أما أما واهللا لوددت أينّ معكم يف «فقال عليه السالم  : 
، وإنكم عىل دين اهللا ودين مالئكته فأعينوا بورع  ألحب رحيكم وأرواحكمواهللا إينّ 
 .)١(»واجتهاد

 .)٢(هـ) يف الروضة : موثق كالصحيح ١٠٧٠قال املجليس األول (

 قلت : إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، وميرس هو ابن عبد العزيز ، وهو ثقة . 

نسوقه بطوله ، عن عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن  كليني وله شاهد رواه ال
أيب عمري عن عمرو بن أيب املقدام قال سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول : خرجت 
أنا وأيب حتى إذا كنّا بني القرب واملنرب إذا هو بأناس من الشيعة ، فسلم عليهم ثم قال: إينّ 

وين عىل ذلك بورع واجتهاد ، واعلموا أن ، فأعين ألحب رياحكم وأرواحكمواهللا 
واليتنا ال تنال إالّ بالورع واالجتهاد ، ومن ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله ، أنتم شيعة 
اهللا ، وأنتم أنصار اهللا ، وأنتم السابقون األولون ، والسابقون اآلخرون ، والسابقون يف 

كم اجلنة بضامن اهللا عز وجل ، الدنيا ، والسابقون يف اآلخرة إىل اجلنة ، قد ضمنا ل
وضامن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ، واهللا ما عىل درجة اجلنة أكثر أرواحاً منكم ، 

، كلّ مؤمنة حوراء عيناء  أنتم الطيبون ونساؤكم الطيباتفتنافسوا يف فضائل الدرجات 
يق ، ولقد قال أمري املؤمنني عليه السالم لقنرب : يا قنرب أبرش وبرش  وكل مؤمن صدّ

واستبرش ، فو اهللا لقد مات رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وهو عىل أمته ساخط إالّ 
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الشيعة ، أال وإنّ لكل يشء عزاً ، وعز اإلسالم الشيعة ، أال وإن لكلّ يشء دعامة 
ودعامة اإلسالم الشيعة ، أال وإن لكلّ يشء ذروة وذروة اإلسالم الشيعة ، أال وإنّ لكلّ 

اً ، ورشف اإلسالم الشيعة ، أال وإنّ لكلّ يشء سيداً ، وسيد املجالس جمالس يشء رشف
واهللا لوال ما يف الشيعة ، أال وإنّ لكل يشء إماماً وإمام األرض أرض تسكنها الشيعة ، 

، واهللا لوال ما يف األرض منكم ، ما أنعم اهللا  األرض منكم ، ما رأيتُ بعنيٍ عشباً أبداً 
وال أصابوا الطيبات ، ما هلم يف الدنيا ، وال هلم يف اآلخرة من عىل أهل خالفكم ، 

بَةٌ ( نصيب ؛ كلّ ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إىل هذه اآلية :  ةٌ نَاصِ لَ امِ ) ٣عَ
يَةً  امِ ا حَ ىلَ نَارً  شيعتنا ينطقون بنور اهللا عز وجلفكلّ ناصب جمتهد فعمله هباء ،  تَصْ

لُّت  (=من الفلتة) واهللا ما من عبد من شيعتنا ينام إالّ أصعد اهللا ومن خيالفهم ينطقون بتَفَ
جعلها يف عز وجل روحه إىل السامء ، فيبارك عليها ، فإن كان قد أتى عليها أجلها ، 

، وإن كان أجلها متأخراً ، بعث هبا مع  كنوز رمحته ، ويف رياض جنة ويف ظل عرشه
كم أمنته من املالئكة ، لريدوها إىل اجلسد الذي خ رجت منه لتسكن فيه ، واهللا إنّ حآجّ

وعامركم خلاصة اهللا عز وجل ، وإنّ فقراءكم ألهل الغنى ، وإن أغنياءكم ألهل القناعة 
 .)١(»  وإنكم كلّكم ألهل دعوته وأهل إجابته، 

 .)٢(هـ) يف الروضة : حسن كالصحيح ١٠٧٠قال املجليس األول (

 ال يروي إالّ عن ثقة.حاب اإلمجاع من أصقلت : إسناده جيّد ، فابن أيب عمري 

حدثنا حممد بن احلسن ريض اهللا قال : هـ) ٣٨١( ريض اهللا عنهورواه الصدوق 
عنه ، قال : حدثنا احلسني بن احلسن بن أبان ، عن احلسني بن سعيد ، عن حممد بن أيب 

م عمري ، عن عيل بن أيب محزة ، عن أيب بصري ، عن أيب عبد اهللا الصادق عليه السال
 .)٣(قريب منه 
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 .)١(هـ) يف الروضة : موثق كالصحيح ١٠٧٠قال املجليس األول (

أي ابتهج بأبدانكم وأرواحكم » ألحبُّ رياحكم وأرواحكم«قوله عليه السالم : 
ة ، و ا طيّبة من سنخ طينتهم اجلنتيّة املطهرّ سة عليهم  من؛ ألهنّ سنخ أرواحهم املقدّ

م » أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات«السالم ؛ لذا قال عليه السالم :  إشارة إىل أهنّ
 خملوقون من طني اجلنّة ، وأرواحهم من روح املعصوم عليه السالم .

والرياح مجع ريح ، وإنّام عربّ عليه السالم بالريح مع أنّ املناسب التعبري بالبدن 
ارة تأييد اهللا بقرينة املقابلة مع األرواح ؛ لكون الريح عالمة خبث البدن أو طيبه ، وأم

مْ ونرصه ؛ قال تعاىل :  حيُكُ بَ رِ هَ تَذْ لُوا وَ شَ تَفْ وا فَ عُ نَازَ الَ تَ  . )٢(وَ

واآلية نصٌ ظاهر أنّ الريح تعني النرص والتأييد ، ال وجود هلا أو هلام إالّ عند 
 املؤمنني الطيبني بدناً وروحاً من أهل الطاعة ؛ فاحفظ املالزمة .

) هللا لوال ما يف األرض منكم ، ما رأيتُ بعنيٍ عشباً أبداً واقوله عليه السالم : (
  رصيحٌ يف عليّة الشيعة لوجود العشب واحلياة ، وهو ظاهرٌ يف السنخيّة واالبتهاج .
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 خلق اهللا األئمة وشيعتهم من نوره تعاىل

هـ) يف حماسنه عن أبيه ، عن حممد بن ٢٧٤رو أمحد بن حممد بن خالد الربقي (
إنّ اهللا تبارك وتعاىل «فضل بن عمر ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : سنان ، عن امل

وجالل كربيائه ؛ فمن طعن عىل املؤمن ، أو ردّ عليه ، فقد  خلق املؤمن من نور عظمته
  .)١(» ردّ عىل اهللا يف عرشه ، وليس هو من اهللا يف والية ، وإنّام هو رشك شيطان

واملؤمن هنا بشهادة بقيّة األخبار ، يتناول أهل قلت : إسناده قويّ ، بل جيّد. 
 البيت وشيعتهم عليهم السالم ..

عن أبيه قال : حدثنا حممد بن حييى العطار  هـ)٣٨١(يشهد له ما رواه الصدوق
قال : حدثنا جعفر بن حممد بن مالك قال : حدثنا أمحد بن مدين من ولد مالك بن 

أبيه ، عن أيب بصري ، قال : دخلت عىل أيب عبد احلارث األشرت ، عن حممد بن عامر ، عن 
 إينّ اهللا عليه السالم ومعي رجل من أصحابنا ، فقلت له جعلت فداك يا بن رسول اهللا 

 الغتم وأحزن من غري أن أعرف لذلك سببا؟!. 

إنّ ذلك احلزن والفرح يصل إليكم منّا ؛ ألنّا إذا «فقال أبو عبد اهللا عليه السالم : 
ا وإياكم من نور اهللا عز وجلن أو رسور كان ذلك داخالً عليكم ؛ دخل علينا حز ،  ألنّ

، ولو تركت طينتكم كام أخذت لكنا وأنتم سواء ،  فجعلنا وطينتنا وطينتكم واحدة
ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم ، فلوال ذلك ما أذنبتم ذنباً أبداً ، قال : قلت 

 ؟!.  جعلت فداك أفتعود طينتنا ونورنا كام بدأ

أي واهللا يا عبد اهللا ، أخربين عن هذا الشعاع الزاهر من «فقال عليه السالم : 
 القرص ، إذا طلع ، أهو متصل به، أو باين منه؟!. 

 فقلت له جعلت فداك : بل هو باين منه.
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أفليس إذا غابت الشمس وسقط القرص ، عاد إليه ، «فقال عليه السالم :  

 ؟!.»فاتصل به كام بدأ منه

 لت له : نعم . فق

كذلك واهللا شيعتنا ، من نور اهللا خلقوا ، وإليه يعودون ، «فقال عليه السالم : 
واهللا إنّكم مللحقون بنا يوم القيامة ، وإنّا لنشفع فنشفع ، وواهللا إنّكم لتشفعون فتشفعون 
، وما من رجل منكم إالّ وسرتفع له نار عن شامله وجنة عن يمينه ، فيدخل أحباؤه 

 .)١(» ة وأعداؤه النّاراجلن

م من النصوص الصحيحة ،  قلت : إسناده معترب بغريه، وهو عالوة عىل ما تقدّ
اً يف أصالة الوجود واإلشرتاك نصٌ ظاهر يف السنخيّة واالبتهاج  ، بل هو ظاهرٌ جدّ

ة وشيعتهم    .املعنوي بني األئمّ

ن نوح، قال ورو الكيش قال : حدثني محدويه بن نصري، قال: حدثني أيوب ب
حدثنا صفوان بن حييى، عن أيب خالد صالح القامط، عن عبداهللا بن ميمون، عن أيب 

أما «جعفر عليه السالم قال: يا بن ميمون كم انتم بمكة؟!. قلت: نحن أربعة، قال: 
 » .يف ظلامت االرض نّكم نورٌ إ

 قلت : إسناده صحيح دون كالم . 

م يتناول » يف ظلامت األرضأما أنّكم نور  : « عليه السالموقوله  بضميمة ما تقدّ
ولكن «كلّ الشيعة حتى املذنبني ال اخللّص فقط ، كام هو ظاهر من خرب أيب بصري : 

 » .مزجت طينتكم بطينة أعدائكم ، فلوال ذلك ما أذنبتم ذنباً أبداً 
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 حديث جامع يف الباب

د بن احلسني ريض اهللا عنه ، عن أمحد بن حممد ، عن حمم هـ)٣٢٩(رو الكليني
، عن منصور بن العباس ، عن صفوان بن حييى ، عن عبد اهللا بن مسكان ، عن حممد بن 

يا أبا حممد إنّ عندنا واهللا «عبد اخلالق وأيب بصري قال : قال أبو عبد اهللا عليه السالم : 
 رساً من رسّ اهللا ، وعلامً من علم اهللا ، واهللا ما حيتمله ملك مقرب وال نبي مرسل وال
مؤمن امتحن اهللا قلبه لإليامن ، واهللاِ ما كلّف اهللا ذلك أحداً غرينا ، وال استعبد بذلك 
نا اهللا بتبليغه ، فبلّغنا  رْ أحداً غرينا ، وإنّ عندنا رساً من رسّ اهللا ، وعلامً من علم اهللا ، أُمِ

لة حيتملونه ، عن اهللا عز وجل ما أمرنا بتبليغه ، فلم نجد له موضعاً ، وال أهالً ، وال محا
وا من طينة خلق منها حممد وآله وذريته عليهم السالم ،  حتى خلق اهللا لذلك أقواماً  لِقُ خُ

لِق اهللاُ منه حممداً وذريته،  ، خُ ، وصنعهم بفضل رمحته التي صنع منها حممداً  ومن نورٍ
هم ذ لك عنا فقبلوه وذريته ، فبلغنا عن اهللا ما أمرنا بتبليغه فقبلوه ، واحتملوا ذلك، فبَلَغَ

م خلقوا من إىل معرفتنا وحديثنا ،  فاملت قلوهبمواحتملوه ، وبلغهم ذكرنا ،  فلوال أهنّ
 ».هذا ملا كانوا كذلك ، ال واهللا ما احتملوه

إنّ اهللا خلق أقواماً جلهنم والنار ، فأمرنا أن نبلغهم كام «ثم قال عليه السالم : 
م ، وردوه علينا ، ومل حيتملوه ، وكذبوا به ، ، ونفرت قلوهب فاشمأزوا من ذلكبلغناهم ، 

وقالوا ساحر كذاب ، فطبع اهللا عىل قلوهبم ، وأنساهم ذلك ، ثمّ أطلق اهللا لساهنم 
ببعض احلق فهم ينطقون به وقلوهبم منكرة ؛ ليكون ذلك دفعاً عن أوليائه وأهل طاعته 

رنا بالكف عنهم ، ال ذلك ما عبد اهللا يف أرضه ، فأُ ، ولو والسرت والكتامن ، فاكتموا مِ
 »ن أمر اهللا بالكف عنه ، واسرتوا عمن أمر اهللا بالسرت والكتامن عنهعمّ 

اللهمّ إنّ هؤالء لرشذمة قليلون ، « قال : ثم رفع يده عليه السالم وبكى وقال : 
فتفجعنا هبم ؛ فإنّك  ،فاجعل حميانا حمياهم ، ومماتنا مماهتم ، وال تسلط عليهم عدواً لك

 .)١(» أفجعتنا هبم مل تعبد أبداً يف أرضك ، وصىل اهللا عىل حممد وآله وسلم تسليامً  إنْ 
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قلت : إسناده قويّ معترب ، رجاله ثقات ، إالّ منصور فلم يوثّق ، لكن رو عنه 

 القدماء دون طعن ، كام قد رو عنه ابن قولويه يف الكامل ؛ فالرجل معترب .

وا قوله عليه السالم : ( لِقُ من طينة ، خلق منها حممد وآله وذريته عليهم السالم خُ
) ظاهرٌ يف السنخيّة ؛ أي اخلصوصيّة التكوينيّة بني ومن نورٍ خلق اهللاُ منه حممداً وذريته، 

املعصوم وشيعته ، وقد مىض أنّ املعصوم أبٌ ملكويتّ لشيعته ؛ لذلك يبتهج أحدمها 
 باآلخر وحينّ إليه . 

السالم : (خلق أقواماً جلهنم والنار ، فأمرنا أن نبلغهم كام  ويف املقابل فقوله عليه
، ونفرت قلوهبم) رصيحٌ يف السنخيّة ، وأنّ االبتهاج  فاشمأزوا من ذلكبلغناهم ، 

ة .   بالنور ممتنع لكل من كانت ذاته سفليّة جهنّمية ناريّ

بن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الربقي ، عن اعن  هـ)٣٢٩(ورو الكليني
حديثنا صعب مستصعب ، ال  إنّ «سنان أو غريه رفعه إىل أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 

حيتمله إالّ صدور منرية ، أو قلوب سليمة ، أو أخالق حسنة ، إنّ اهللا أخذ من شيعتنا 
فمن وىف لنا ، وىف اهللا له باجلنة ، ومن  ألست بربكمامليثاق كام أخذ عىل بني آدم : 

 .)١(»ففي النار خالداً خملداً ، يؤد إلينا حقنا  أبغضنا ومل

 قلت : معترب بالشواهد ، وهذا اإلسناد مرفوع .
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 طولية طينة أهل البيت وحدة ونصٌّ يف 

هـ) قال : حدثنا حممد بن احلسني وعبداهللا بن حممد مجيعاً ، ٢٩٠رو الصفار (
جعفر عليه السالم قال:   عن احلسن بن حمبوب عن ، العال بن رزين ، عن حممد ، عن أيب

أما واهللا ، إنّ يف أهل بيتي من عرتيت ، هلداة مهتدين «قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : 
الطاهرة ،  وطينتهم من طينتيمن بعدي ، يعطهم علمي وفهمي وحلمي وخلقي ، 

يه وويل للمنكرين حلقهم ، املكذبني هلم من بعدي ، القاطعني فيهم صلتي املستولني عل
 .)١(»، واآلخذين منهم حقهم ، أال فال أناهلم اهللا شفاعتي

 قلت : إسناده صحيح .

ورو الكليني عن أمحد بن حممد وحممد بن حييى ، عن حممد بن احلسني ، عن 
حممد بن عبد احلميد ، عن منصور بن يونس ، عن سعد بن طريف ، عن أيب جعفر عليه 

من أحبّ أن حييا حياةً تشبه حياة «عليه وآله : السالم قال : قال رسول اهللا صىل اهللا 
األنبياء ، ويموت ميتةً تشبه ميتة الشهداء ، ويسكن اجلنان التي غرسها الرمحن ، فليتول 

م عرتيت ،  ، اللهم  خلقوا من طينتيعلياً ، وليوال وليه ، وليقتد باألئمة من بعده ؛ فإهنّ
نِلْهم شفاعتيارزقهم فهمي وعلمي ، وويل للمخالفني هلم من أ  .)٢(»متي ، اللهم ال تُ

 قلت : إسناده معترب ، سقناه شاهداً .

اً  خلقوا من طينتيقوله عليه السالم : ( ، اللهم ارزقهم فهمي وعلمي) ظاهرٌ جدّ
أنّ الفهم والعلم مرتتّبٌ عىل السنخيّة الطينيّة اجلنتيّة ترتب املعلول عىل العلّة ، وهو يدلّ 

؛ بداهة وجوب عود ما عالوة عىل البدنيّة الطينيّة سنخيّة الروحيّة تنبيهاً عىل وحدة ال
 العرض إىل ما بالذات ، أي : عود األبدان إىل األرواح . ب

أخربنا قال : هـ) ريض اهللا عنه ٣٨٠(النعامين ابن أيب زينب وله شاهد أخرجه 
بن حسان  قال: حدثنا حممد بن حييى العطار بقم، قال: حدثنا حممد ،عيل بن احلسني
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عن حممد بن سنان، عن زيد الشحام قال:  الكويف الرازي، قال: حدثنا حممد بن عيل

 !.ام أفضل احلسن أو احلسني؟عليه السالم: أهيّ  عبداهللا يبقلت أل

 فكلٌّ ؛ فضل أولنا يلحق فضل آخرنا، وفضل آخرنا يلحق فضل أولنا  إنّ «قال: 
منا من عند نا من اهللا، وعلُ ، فضلُ واحدةبرأنا اهللا من طينة  ،نحن من شجرة..؛ له فضل

مناء اهللا عىل خلقه، والدعاة إىل دينه، واحلجاب فيام بينه وبني خلقه، أزيدك أاهللا، ونحن 
 .»نا واحد عند اهللا عزوجلنا واحد، وكلّ نا واحد، وفضلُ ا واحد، وعلمُ نَ لقُ خَ يازيد، 

 ؟!.فقلت: أخربين بعد تكم

نا، أولنا حممد، قِ لْ بنا جل وعز يف مبتدء خَ حول عرش ر ،نحن اثنا عرش«فقال: 
 .)١(»وأوسطنا حممد، وآخرنا حممد

قلت : صحيح ، وهذا اإلسناد معترب حسن ، وحممد بن عيلّ الكويف، هو  فيام 
الصرييف الضعيف أبو سمينة اهلمداين املعترب ، وليس : جزم السيّد اخلوئي ريض اهللا عنه 

  بقيّة الرواة .ب، وال بأس 

) له فضل فكلٌّ ؛ وفضل آخرنا يلحق فضل أولنا قوله عليه السالم : ( جمموع
له إالّ عىل القول نا واحد عند اهللا عزوجلوكلّ وقوله صلوات اهللا عليه : ( ) يمتنع تعقّ

 بأصالة الوجود واالشرتاك املعنوي ووحدة السنخ ، فاحفظ .

مراتب من  وباجلملة : غرضنا من رسد هذه النصوص بيان أنّ وحدة السنخ هلا
 األعىل فاألعىل إىل األدنى فاألدنى، ومن هذه النصوص يف املراتب األعىل ..
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 النبي وعيلّ عليهام السالم روحاً وبدناً بني سنخيّة ال

هـ) قال : حدثنا حممد بن بكر بن النقاش وأمحد بن ٣٨١ورو الصدوق (
راهيم بن اسحاق املكتب احلسن القطان وحممد بن أمحد بن إبراهيم املعاذي وحممد بن إب

قالوا: حدثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداين موىل بني هاشم قال: حدثنا 
عىل بن احلسن بن عىل بن فضال ، عن أبيه ، عن أيب احلسن عىل بن موسى الرضا عليه 
السالم ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه الصادق جعفر بن حممد ، عن أبيه الباقر 

مد بن عيل ، عن أبيه زين العابدين عيل بن احلسني ، عن أبيه سيد الشهداء احلسني بن حم
عيل ، عن أبيه سيد الوصيني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليهم الصالة والسالم 

، يا عيل من قتلك فقد قتلني ، ومن «...قال: إنّ رسول اهللا خطبنا ذات يوم قال: 
،  روحك من روحي،  ألنّك منّي كنفيسك فقد سبني ؛ أبغضك فقد أبغضني ، ومن سبّ 

 .)١( ...»وطينتك من طينتي

 قلت : إسناده موثق صحيح. 

ة عليهم السالم ، ممّن ارتكض يف بطن الزهراء صلوات اهللا عليها ؛  وكذلك األئمّ
فروحهم عليهم السالم من روحه صىل اهللا عليه وآله، وطينتهم من طينته ؛ لعدم الفصل 

ار أعاله رصيح ، أو ل كوهنم من صلب املوىل عيلّ أرواح العاملني له الفداء ، وخرب الصفّ
 فصيح يف هذا ، فاحفظ .

هذه األحاديث ظاهرة يف السنخيّة واالبتهاج ، وأنّ النبيّ صىل اهللا عليه وآله، علّة 
لوجود  إعداديّة لوجود األئمة عليهم السالم روحاً وبدناً ، كام أنّ األئمة علّة إعداديّة

 شيعتهم ، واجلميع معلولٌ للعلّة األوىل سبحانه .

كام أنّه ظاهر يف االشرتاك املعنوي يف الطينة والروح ، وأنّ أشدّ مراتبها الوجوديّة 
د عليه السالم ، منها تكثرت طينة األئمة وشيعتهم .  طينة نبينا حممّ
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ا صىل اهللا عليه والكالم هو الكالم يف الروح ؛ إذ الروح واحدة ، هي روح نبين

 وآله ، منها تكثرت األرواح بنحو اإلشرتاك املعنوي .

قول النبيّ صىل اهللا عليه وآله : (من قتلك فقد قتلني ، ومن أبغضك فقد 
) بضميمة النصوص السابقة ألنّك منّي كنفيسأبغضني ، ومن سبّك فقد سبني ؛ 

عيلّ مبغضٌ للنبيّ ؛  رصيحٌ يف ترتّب االبتهاج أو عدمه عىل وحدة السنخ ؛ فمبغض
 للنبي لنفس العلّة .  عيل حمبٌّ  ألهنام نفسٌ واحدة ، وحمبُّ 

) نصٌ مثبت ، وطينتك من طينتي،  روحك من روحيقوله صىل اهللا عليه وآله : (
ال ينفي وحدة السنخ مع غري عيلّ من أهل بيته عليهم السالم ؛ رضورة أنّ إثبات اليشء 

ام :  ال ينفي ما عداه ، ممّا يدلّ  نا واحد كلّ «عليه ما مىض من قول الصادق يف معترب الشحّ
 أي من سنخ واحد روحاً وبدناً . »عند اهللا عزوجل
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 النبي واحلسني عليهام السالمبني سنخيّة ال

هـ) قال : حدثنا احلسن بن عرفة، قال: حدثنا إسامعيل بن ٢٧٩أخرج الرتمذي (
بن مرة، قال: قال  سعيد بن راشد، عن يعيلن خثيم، عن عياش، عن عبد اهللا بن عثامن ب

حسني مني وأنا من حسني، أحبّ اهللا من أحب «رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: 
 ».حسيناً، حسني سبط من األسباط

 .)١(قال الرتمذي : هذا حديث حسن

هـ) من أصحابنا ، وغريه يف غريه ، واللفظ له قال : ٣٦٧وأخرجه ابن قولويه(
عيل الزعفراين بالري ، قال : حدثنا حييى بن سليامن ، عن عبد اهللا بن  حدثني احلسني بن

 .)٢(عثامن بن خيثم به أطول منه 

واحلديث حسن صحيح من القطعيّات ، التفاق اجلميع عىل صدوره ، مل يطعن 
 فيه طاعن .

) بضميمة النصوص املتقدمة واآلتية حسني مني وأنا من حسنيقول النبيّ : (
ام من أصل وجوديّ خيّة ، أي : وحدة النبي واحلسني عليهام السالم ، وأهنّ فصيحٌ يف السن

واحد ، غاية األمر أنّ وجود النبي أرشف ؛ لقوله صىل اهللا عليه وآله وسلّم ألمري 
وطينتك من ،  روحك من روحي،  ألنّك منّي كنفيساملؤمنني عيلّ عليه السالم : (

 ة واألرشفيّة .) وهو رصيحٌ يف السنخيّة والطوليّ طينتي

) ظهورٌ حسني مني...، أحبّ اهللا من أحب حسيناً ويف قوله صىل اهللا عليه وآله : (
 ..يف ترتب االبتهاج وحب احلسني عىل السنخيّة ، وفيه نصوص قطعية هاك لرت 
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ة«السنخيّة واالبتهاج يف حديث :   »أبوا هذه األمّ

اب العلل قال : حدثنا هـ) يف كت٣٨١أخرج الصدوق رضوان اهللا تعاىل عليه (
حممد بن إبراهيم بن اسحاق الطالقاين رىض اهللا عنه قال: حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد 
الكويف ، قال : حدثنا عيل بن احلسن بن فضال ، عن أبيه عن أيب احلسن الرضا عليه 

 أنا وعيلّ أبوا هذهأما علمت أنّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله قال: «السالم قال : 
ة  ؟! قلت : بىل. »األمّ

 أبٌ جلميع أمتهأما علمت أنّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ، «قال عليه السالم : 
، وعيل عليه السالم فيهم بمنزلة؟!. فقلت: بىل. قال : أما علمت أنّ علياً قاسم اجلنة 

 ؟!. قلت: بىل. »والنار

فقلت له : » يم اجلنة والنارفقيل له أبو القاسم ؛ ألنّه أبو قس«قال عليه السالم : 
 وما معنى ذلك؟!.

شفقة اآلباء عىل ،  أمته صىل اهللا عليه وآله عىل شفقة النبيإنّ «فقال عليه السالم : 
ته عيلّ عليه السالم ، ومن بعده شفقة عيل عليه السالم عليهم ،  األوالد ، وأفضل أمّ

م بعده ، فلذلك قال صىل اهللا كشفقته صىل اهللا عليه وآله ؛ ألنّه وصيه وخليفته واإلما
عليه وآله: أنا وعيلّ أبوا هذه األمة، وصعد النبي صىل اهللا عليه وآله املنرب فقال : من ترك 
، ومن ترك ماالً فلورثته ، فصار بذلك أوىل هبم من آبائهم  ديناً أو ضياعاً فعيلَّ وإيلَّ

نني عليه السالم بعده ؛ وأمهاهتم ، وصار أوىل هبم منهم بأنفسهم ، وكذلك أمري املؤم
 .)١(» جر ذلك له مثل ما جر لرسول اهللا صىلّ اهللا عليه وآله وسلم

قلت : إسناده صحيح ، أو موثق عىل اصطالح املتأخرين ، وهو نصّ رصيح 
 فصيح ، بل كنزٌ رشيف مليح ، فعضّ عليه بالنواجذ .

                                                           
 منشورات املكتبة احليدريّة ، النجف . . ١٢٧: ١علل الرشائع (ت: صادق بحر العلوم)   (١)
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ه،  شفقة اآلباء عىل شفقة النبي صىل اهللا عليه وآله عىل أمتقوله عليه السالم : (

) لكونه صىل اهللا عليه وآله أبٌ ملكويتٌّ ألمته عىل احلقيقة ال املجاز ؛ إذ طينتهم األوالد
سة .  من طينته املعظمة ، وروحهم من روحه املقدّ

وأخرج الصدوق يف األمايل قال : حدثنا حممد بن عيل رمحه اهللا عن حممد بن أيب 
، عن عامر بن كثري الرساج النهدي ، عن أيب اجلارود القاسم ، عن حممد بن عيل الكويف 

، عن ثابت بن أيب صفية ، عن سيد العابدين عيل بن احلسني ، عن سيد الشهداء احلسني 
بن عيل ، عن سيد الوصيني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليهم السالم ، عن سيد 

إنّ اهللا تبارك وتعاىل «آله أنه قال : النبيني حممد بن عبد اهللا خاتم النبيني صىل اهللا عليه و
فرض عليكم طاعتي ، وهناكم عن معصيتي ، وأوجب عليكم اتباع أمري ، وفرض 
عليكم من طاعة عيل بعدي ، ما فرضه من طاعتي ، وهناكم من معصيته ، عامّ هناكم عنه 

، حبه إيامن  وهو مني وأنا منهمن معصيتي ، وجعله أخي ووزيري ووصيي ووارثي ، 
بغضه كفر ، وحمبه حمبي ، ومبغضه مبغيض ، وهو موىل من أنا مواله ، وأنا موىل كل و

اه أبوا هذه األمةمسلم ومسلمة ،   .)١(» وأنا وإيّ

 قلت : حديث صحيح ، وهذا اإلسناد فيه كالم .

وهو ظاهرٌ يف كلّ ما قلناه من وحدة السنخ بني النبي وعيلّ عليهام السالم ، وكذا 
ذه الوحدة من ابتهاج مع الطاعة واالتباع ملن كان من سنخ عيلّ روحاً ما يرتتب عىل ه

 وبدناً ، أو عدمه مع عدمه .

عن ، عن معىل بن حممد ، احلسني بن حممد ورو الكليني ريض اهللا عنه ، عن 
سمعت أبا عبد اهللا عليه : عن أيب اجلارود قال ، عن أبان بن عثامن ، احلسن بن عيل 

 ؟!.ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا: ر هذه اآلية وذك، السالم يقول 

 .»رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أحد الوالدين«عليه السالم : فقال 

 ؟!.من اآلخر :فقال عبد اهللا بن عجالن 
                                                           

 . مؤسسة البعثة ، قم . ٦٥ األمايل :  (١)



 ٣١١ .....................................................................بتهاج  السنخيّة واال: ثالث الفصل ال

 
 .)١(»وهي لنا خاصة، ونساؤه علينا حرام ، عليه السالم  عيل«: قال 

هذا اإلسناد صحيح عىل قلت : معناه فيام خيص األبوة صحيح بام تقدم ، و
. األظهر األقو 

) النبي صىل اهللا عليه وآله ، وربام يقال : نساء أمري ونساؤه علينا حرامقوله : (
أنّ فاطمة الزهراء الرشيفة بعض النصوص ظاهر املؤمنني عيل أيضاً ، فتأمّل جيّداً ؛ ف

 .هذا اآلن  عليّاً عليه السالم ، وال يسعنا البسط يف حمرمة عىل اخلالئق إالّ 

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٤٢٠:  ٥الكايف (ت: غفاري)   (١)
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 األب امللكويت للمؤمنني نور اهللا تعاىل

اتضح ممّا سبق أنّ طينة اجلنّة ، هي األم امللكوتيّة لقاطبة املؤمنني ؛ لكوهنم من 
سة ؛ فهم منها ومآهبم إليها ، لذلك هي قدسها اهللا تعاىل مبتهجة هبم ، حتنّ  طينتها املقدّ

يشتاقون للجنّة مبتهجون هبا لعني العلّة ؛ هلم وتشتاق إليهم ، وكذلك هم ، فإنّام هم 
س .  كوهنم من سنخها املقدّ

 بقي السؤال : فمن هو أبُ املؤمنني من أهل اجلنّة ؟!!

لِق منها « مىض قول الصادق عليه السالم يف معترب أيب بصري : وا من طينةٍ ، خُ لِقُ خُ
وهو رصيحٌ أو »  وذريته ومن نورٍ خلق اهللاُ منه حممداً ، حممد وآله وذريته عليهم السالم 

 ظاهرٌ يف املطلوب ..

ار  هـ) يف البصائر قال : حدثنا حممد بن عيسى ، عن ٢٩٠( ورو الصفّ
يا سليامن اتق فراسة «سليامن اجلعفري قال : كنت عند أيب احلسن عليه السالم قال : 

تك فسكت حتى أصبت خلوة فقلت : جعلت فداك سمع» املؤمن ؛ فإنّه ينظر بنور اهللا
 ؟!!»اتق فراسة املؤمن فإنّه ينظر بنور اهللا«تقول : 

نعم يا سليامن إنّ اهللاَ خلق املؤمن من نوره ، وصبغهم يف «قال عليه السالم : 
ه ،  أبوه النور؛  واملؤمن أخو املؤمن ألبيه وأمهرمحته ، وأخذ ميثاقهم لنا بالوالية ،  وأمّ

لِقَ  الرمحة  . )١(» منه ، وإنّام ينظر بذلك النور الذي خُ

» خلق املؤمن من نوره ، وصبغهم يف رمحته« قلت : إسناده صحيح . وقوله : 
، أو مفرسّ بام سبق ، فالنور هو ريح اجلنّة ، أو روح اهللا ، أو اإلمام املعصوم عليه السالم 

ي  املقصود يف قوله :  وحِ نْ رُ تُ فِيهِ مِ خْ نَفَ  وال تناف بينها ، كام اتضح ويتضح . وَ

) أي من طينة اجلنّة ؛ كوهنا من أبرز مظاهر الرمحة وصبغهم يف رمحتهله : (قو
 اإلهليّة ، أو أنّ الرمحة هي األصل اجلربويت للطينة ، واألخبار بعضها يفرس بعضاً .

                                                           
 مطبعة األمحدي ، طهران . .١٠٠بصائر الدرجات :   (١)



 ٣١٣ .....................................................................بتهاج  السنخيّة واال: ثالث الفصل ال

 
هـ) عن  أبيه رمحه اهللا ، قال حدثني سعد بن ٣٨١ورواه الصدوق ريض اهللا عنه (

اسلمة ، عن معاوية الدهني قال : قلت أليب عبد اهللا عبد اهللا، عن سليامن بن غنمة ، ابن 
 . )١(عليه السالم مثله 

 قلت : وإسناده معترب .

ي ننبّه أنّ الروح يف جمموع قوله تعاىل :  وحِ نْ رُ تُ فِيهِ مِ خْ نَفَ تُهُ وَ يْ وَّ ا سَ إِذَ  فَ
مْ وقوله تعاىل :  هُ دَ أَيَّ نَ وَ يامَ ِ ِمُ اإلْ لُوهبِ تَبَ يفِ قُ وحٍ كَ نْهُ بِرُ هي روح القدس ؛ كام يف  مِ

اهُ قوله تعاىل :  نَ دْ أَيَّ بَيِّنَاتِ وَ مَ الْ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ يْنَا عِ آتَ سِ وَ دُ وحِ الْقُ وهي مشرتكة يف  بِرُ
قاطبة املعصومني أنبياء ورسل وأوصياء فمن دوهنم ، بنحو االشرتاك املعنوي، كلّ 

ة إعداديّة ملا دوهنا من املراتب ، كام هو هي علّ  ،حسب رتبته ؛ فكلّ مرتبة وجوديّة أشد
 رصيح النصوص القطعيّة املاضية واآلتية ..

وروح القدس عظّمه اهللا تعاىل ، هو نور اهللا تعاىل ، فمعنى النور يف رتبة املخلوق 
، هو الروح القدس التي يشرتك فيها كلّ املعصومني يف املرتبة األشد ، وهي نفحة عن 

 املحض ..نور الذات اإلهليّة 

، كام يف  عني العلم والقدرة اللدنيني: ذات قدسيّة يف رتبة املخلوق هو ور إذ النّ 
وحِ قوله تعاىل :  تُكَ بِرُ دْ يَّ تِكَ إِذْ أَ الِدَ ىلَ وَ عَ لَيْكَ وَ تِي عَ مَ رْ نِعْ كُ مَ اذْ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ اعِ يَ

ينِ  صَ بِإِذْ َبْرَ األْ هَ وَ مَ َكْ ئُ األْ ِ تُربْ ...، وَ سِ دُ قُ تَى الْ جُ املَْوْ ْرِ إِذْ ختُ ينِ  وَ فعيسى قادرٌ بالروح  بِإِذْ
ينِ القدس عىل إحياء املوتى ، لكن ال عىل االستقالل ، بل عىل التبعيّة ؛ أي :  كام  بإِذْ

 .ذاتهقدرته وعلمه ، ومها عني ني رتبة اخلالق عيف ؛ إذ النّور  قال اهللا تعاىل

ار : ورو حممد بن عيسى، عن إبراهيم  ريض اهللا عنه قال هـ)٢٩٠(رو الصفّ
بن عمر قال : قلت أليب عبداهللا عليه السالم: اخربين عن العلم الذ تعلمونه، أهو 
يشءٌ تعلمونه من أفواه الرجال ، بعضكم من بعض، أو يشء مكتوب عندكم من رسول 

 اهللا صىل اهللا عليه وآله؟!.

                                                           
 . انتشارات عابدي ، طهران . ٢٦: فضائل الشيعة   (١)
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أما سمعت قول اهللا عظم من ذلك ، أاألمر «لسالم : اعليه الصادق فقال 

الَ عزوجل يف كتابه :  كِتَابُ وَ ا الْ ي مَ رِ نْتَ تَدْ ا كُ نَا مَ رِ نْ أَمْ ا مِ وحً يْكَ رُ يْنَا إِلَ حَ لِكَ أَوْ ذَ كَ وَ
اطٍ  َ

ي إِىلَ رصِ دِ تَهْ إِنَّكَ لَ بَادِنَا وَ نْ عِ اءُ مِ نْ نَشَ ي بِهِ مَ ْدِ ا هنَ نَاهُ نُورً لْ عَ كِنْ جَ لَ نُ وَ يامَ ِ اإلْ
يمٍ  تَقِ سْ علم هبا  ،ذا انتهت إىل عبدإ ، وكذلك هيعلم هبا ،عطاه اهللا تلك الروحأفلام  مُ

 . )١( »العلم والفهم

اليامين وثقه النجايش ، وتضعيف  بن عمر قلت : إسناده صحيح ، وإبراهيم
 الغضائري ال عربة به.

روح ، ...) ظاهرٌ أنّ هذه الفلام أعطاه اهللا تلك الروح علم هباقوله عليه السالم : (
، بل اللدين والتي هي الروح القدس بضميمة أخبار الباب وغريها ، عني علم املعصوم 

  املعرفة .فصل ، وسيأيت بقيّة الكالم يف هي عني ذاته عليه السالم 

                                                           
 مطبعة األمحدي ، طهران . .١٠٠بصائر الدرجات :   (١)



 ٣١٥ .....................................................................بتهاج  السنخيّة واال: ثالث الفصل ال

 
 أهل البيت عليهم السالم هم نور اهللا

 األخبار يف هذا مستفيضة ، بل مقطوعة الصدور ؛ منها :

أمحد بن إدريس ، عن احلسني بن عبيد اهللا ، عن حممد بن ما رواه الكليني قال : 
احلسني وموسى بن عمر ، عن احلسن بن حمبوب ، عن حممد بن الفضيل ، عن أيب 

يريدون ليطفؤوا نور اهللا احلسن عليه السالم قال : سألته عن قول اهللا تبارك وتعاىل : 
 ؟!بأفواههم

مري املؤمنني عليه السالم بأفواههم ، يريدون ليطفؤوا والية أ«قال عليه السالم : 
 ؟!واهللا متم نورهقلت : قوله تعاىل : 

قال عليه السالم : يقول : واهللا متم اإلمامة ، واإلمامة هي النور ، وذلك قوله عز 
 .)٢(»قال : النور هو االمام ) ١(آمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلناوجل : 

من أصحاب اإلمجاع ، ويمكن تصحيحه من قلت : إسناده صحيح ؛ فاحلسن 
وجه آخر ؛ فيحتمل قوياً أنْ يكون حممد بن الفضيل ، هو حممد بن القاسم بن الفضيل 

 وهو ثقة ، وال يسعنا البسط ، فالحظ!!.

) من التفسري باملصداق األكمل ؛ رضورة أنّ النور هو االمامقوله عليه السالم : (
عصومني ، بل قاطبة أهل اإليامن عالوة عىل املعصوم ؛ النور مشرتك معنوي بني قاطبة امل

عَى لقوله سبحانه وتعاىل:  نَاتِ يَسْ مِ املُْؤْ نِنيَ وَ مِ  املُْؤْ مَ تَرَ وْ مْ يَ هُ هيِمْ  نُورُ يْدِ َ أَ  )٣(بَنيْ
، كام أنّ نور املعصوم رشحة من نور اهللا من نور املعصوم فضلة رضورة أنّ نور املؤمن 

 .عرفت كام تعاىل 

                                                           
 . ٨التغابن :   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٩٤:  ١الكايف (ت: غفاري)   (٢)
 .١٢احلديد :   (٣)
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وا من طينة ، خلق منها قد مىض قوله عليه السالم يف معترب أيب بصري: (و لِقُ خُ

 )اهللاُ منه حممداً وذريته ومن نورٍ خلقَ ، حممد وآله وذريته عليهم السالم 

أمحد رضوان اهللا عليه عن هـ) ٣٢٧(يشهد خلرب ابن الفضيل ، ما رواه الكليني  
فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أيب  بن إدريس ، عن حممد بن عبد اجلبار ، عن ابن

اجلارود قال : قلت أليب جعفر عليه السالم : لقد آتى اهللا أهل الكتاب خرياً كثرياً؟!. 
 قال عليه السالم : وما ذاك؟!.

نُونَ ( قلت : قول اهللا:  مِ ؤْ مْ بِهِ يُ بْلِهِ هُ نْ قَ مُ الْكِتَابَ مِ يْنَاهُ ينَ آتَ ذِ تْىلَ ٥٢الَّ ا يُ إِذَ ) وَ
نيَ (عَ  لِمِ سْ بْلِهِ مُ نْ قَ نَّا مِ نَا إِنَّا كُ بِّ نْ رَ َقُّ مِ هُ احلْ نَّا بِهِ إِنَّ وا آمَ الُ مْ قَ يْهِ مْ ٥٣لَ هُ رَ نَ أَجْ وْ تَ ؤْ ئِكَ يُ ) أُولَ

وا ُ ربَ ِ بِامَ صَ تَنيْ رَّ  ؟!مَ

َا الَّ قد آتاكم اهللا كام آتاهم ثمّ تال : «قال أبو جعفر عليه السالم :  اأَهيُّ ينَ آمَ يَ نُوا ذِ
وا اهللا قُ ونَ بِهِ  اتَّ ْشُ ا متَ مْ نُورً لْ لَكُ ْعَ جيَ تِهِ وَ َ محْ نْ رَ ِ مِ لَنيْ مْ كِفْ تِكُ ؤْ ولِهِ يُ سُ نُوا بِرَ آمِ يعني  )١(وَ
 .)٢(»ون بهمّ ـإماماً تأت

. قلت: إسناده صحيح عىل األقو 

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٩٤:  ١الكايف (ت: غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٩٤:  ١الكايف (ت: غفاري)   (٢)



 ٣١٧ .....................................................................بتهاج  السنخيّة واال: ثالث الفصل ال

 
 اشرتاك املعصوم وشيعته يف النوريّة

 يف قرب اإلسناد عن ابن علوان، عن  هـ)٣٠٤احلمريي (عبد اهللا بن جعفر رو
يبعث اهللا «جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده قال:  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله: 

عباداً يوم القيامة هتلل وجوههم نوراً، عليهم ثياب من نور، فوق منابر من نور، بأيدهيم 
وا بأنبياء، وبمنزلة قضبان من نور، عن يمني العرش وعن يساره، بمنزلة األنبياء وليس

 ». الشهداء وليسوا بشهداء

فقام رجل فقال: يا رسول اهللا، أنا منهم؟!. فقال: ال. فقام آخر فقال: يا رسول 
 اهللا، أنا منهم؟!. فقال: ال. 

 فقال: من هم يا رسول اهللا؟!.

 .)١(»هذا وشيعته«قال: فوضع يده عىل منكب عيل عليه السالم فقال: 

احلسني بن علوان وثقه بعض العلامء ، وهو ممدوح مدحاً  قلت : إسناده جيّد،
.  معتداً به عىل األظهر األقو 

احلسني بن حممد ، عن معىل بن ريض اهللا عنه ، عن  هـ)٣٢٩(ورو الكليني
حممد ، عن عيل بن مرداس ، قال : حدثنا صفوان بن حييى واحلسن بن حمبوب ، عن أيب 

سألت أبا جعفر عليه السالم عن قول اهللا عز وجل : أيوب ، عن أيب خالد الكابيل قال 
نَا  لْ زَ ي أَنْ النُّورِ الَّذِ ولِهِ وَ سُ رَ نُوا بِاهللاَِّ وَ آمِ  ؟! فَ

يا أبا خالد ، النور واهللا األئمة من آل حممد صىل اهللا عليه «فقال عليه السالم : 
نور اهللا يف الساموات ويف  وهم واهللالذي أنزل،  وهم واهللا نور اهللاوآله إىل يوم القيامة ، 

، أنور من الشمس املضيئة  لنور اإلمام يف قلوب املؤمنني، واهللا يا أبا خالد،  األرض
ن يشاء  بالنهار ، وهم واهللا ينورون قلوب املؤمنني ، وحيجب اهللا عز وجل نورهم عمّ

، وال يطهر اهللا  فتظلم قلوهبم ، واهللا يا أبا خالد ال حيبنا عبد ويتوالنا حتى يطهر اهللا قلبه

                                                           
 لرتاث ، قم .. مؤسسة آل البيت إلحياء ا١٠٣قرب اإلسناد :   (١)
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قلب عبد حتى يسلم لنا ، ويكون سلام لنا ، فإذا كان سلام لنا ، سلمه اهللا من شديد 

 .)١(» احلساب ، وآمنه من فزع يوم القيامة األكرب

 قلت : صحيح لكثرة الشواهد ، وهذا اإلسناد معترب ، يشهد له ..

ن عبد اهللا احلسني ورو الكليني أيضاً عن : أمحد بن مهران ، عن عبد العظيم ب
 . )٢(، عن عيل بن أسباط واحلسن بن حمبوب ، عن أيب أيوب به نحوه

 قلت : صحيح وهذا اإلسناد معترب .

) رصيحٌ يف واهللا يا أبا خالد لنور اإلمام يف قلوب املؤمننيقوله عليه السالم : (
 االشرتاك املعنوي ، والوحدة السنخيّة النوريّة بني اإلمام وشيعته .

الشيخ الصدوق يف اخلصال : وإنّام ال يكون له عليه السالم يفء ؛ ألنّه خملوق  قال
 .)٣(من نور اهللا عز وجل 

س وإن كان برشياً من حلم ودم ، لكنّه يبقى وجوداً  واملقصود أنّ بدنه املقدّ
أرشف ، نوري األصل ، ملكويتّ التأثري ؛ لذلك ال جتري عليه قوانني الدنيا اخلسيسة إالّ 

استثناه القضاء الساموي مماشاةً لدار اإلبتالء؛ ومن ذلك أنّ الدنيا ال تأكل بدنه ما 
س إذا مات ، وإذا أصيب بالزكام ال جيتمع عنده خماط أو بصاق كام جيتمع عند بقية  املقدّ
البرش ، وأيضاً فليس لغائطه وبوله نتن ، ال يتثأب وال يتمطى وال حيتلم و...، ومردّ كلّ 

 ، فاحفظ .وحقيقته تية بدنه ، وأرشفيّة وجوده ، ونوريّة كينونتهذلك إىل ملكو

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٩٤:  ١الكايف (ت: غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٩٤:  ١الكايف (ت: غفاري)   (٢)
 . ٤٢٨اخلصال (ت: عيل غفاري) :   (٣)
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 النّص أنّ أهل البيت خلقوا من نور العظمة

ة عليهم السالم: فإنّ أرواحهم عليهم السالم  ل يف خلق األئمّ قال املجليس األوّ
خملوقة من نور اهللا عز وجل ، وأجسادهم من طينةِ أعىل عليني ، كام نطقت به األخبار 

 .)١(ملتواترة ا

) يف كتاب التوحيد قال : حدثنا أيب رمحه ٣٨١(ريض اهللا عنه أخرج الصدوق 
اهللا، قال: حدثنا سعد بن عبد اهللا، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسني بن 
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثامن، عن حممد بن مسلم قال: سمعت أبا 

، ورمحة  خلقهم من نورهإنّ هللا عز وجل خلقاً من رمحته ، «قول: عبد اهللا عليه السالم ي
من رمحته ؛ لرمحته ، فهم عني اهللا الناظرة، وأذنه السامعة ، ولسانه الناطق ، يف خلقه 
بإذنه، وأمناؤه عىل ما أنزل من عذر أو نذر أو حجة، فبهم يمحو السيئات، وهبم يدفع 

يتاً، وهبم يميت حياً، وهبم يبتيل خلقه، وهبم الضيم، وهبم ينزل الرمحة، وهبم حييي م
 ».يقيض يف خلقه قضيته

 قلت: جعلت فداك من هؤالء؟!. 

 .)٢(»األوصياء: « قال عليه السالم

 قلت : إسناده صحيح .

) رصيحٌ فصيحٌ يف االشرتاك ورمحة من رمحته ؛ لرمحتهقوله عليه السالم : (
ه ، يف الرمحة ، كام أنّه ظاهرٌ أنّ كلّ رمحة يف املعنوي بني اخلالق ، وبني املعصوم فمن دون

اخلالئق ، مردّها إىل رمحة واحدة بسيطة ، انبسطت عىل اخلالئق فتكثرت ، فهي وحدة 
 .، كام أنّه رصيحٌ أنّ املعصوم واسطة فيض إجياد ، وسيأيت الكالم يف عني الكثرة 

                                                           
 . بنياد فرهنك إسالمي .٤٧٣:  ٥روضة املتقني   (١)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم.١٦٧التوحيد(ت: هاشم طهراين) :   (٢)
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، عن حممد بن عن حممد بن حييى ، عن حممد بن أمحد  هـ)٣٢٩(وأخرج الكليني

احلسني ، عن أيب سعيد العصفوري ، عن عمرو بن ثابت ، عن أيب محزة قال : سمعت 
من إنّ اهللا خلق حممداً وعلياً وأحد عرش من ولده، «عيل بن احلسني عليه السالم يقول : 

، فأقامهم أشباحاً يف ضياء نوره، يعبدونه قبل خلق اخللق، يسبحون اهللا نور عظمته
 .)١(»م األئمة من ولد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهويقدسونه، وه

قلت: إسناده جيّد، رجاله موثقون بالتوثيق العام ، وهناك ما يلزم حتقيقه يف حال 
العصفري أو العصفوري، مل أر من تعرض له، خالصته أنّ الرجل، ثقة من األجالء؛ ال 

 يسع خمترصنا التفصيل .

ار  ثنا حممد بن عيسى ، عن حممد بن هـ) قال : حد٢٩٠( وأخرج الصفّ
شعيب ، عن عمران بن إسحاق الزعفراين ، عن حممد بن مروان ، عن أيب عبد اهللا عليه 

ر خلقنا من طينة خمزونة  نور عظمتهخلقنا اهللا من «السالم قال : سمعته يقول :  ، ثم صوّ
نا نو لِقْ رانيني ، مل جيعل مكنونة من حتت العرش ، فأسكن ذلك النور فيه ، فكنّا نحن ، خُ

م من  لِق أرواح شيعتنا من أبداننا ، وأبداهنُ ألحد يف مثل الذي خلقنا منه نصيباً ، وخُ
طينة خمزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة ، ومل جيعل اهللا ألحد يف مثل ذلك الذي 
خلقهم منه نصيباً إالّ األنبياء واملرسلني ؛ فلذلك رصنا نحن وهم الناسَ ، وصار سائر 

 .)٢(» لنّاس هجامً يف النّار وإىل النّارا

ار به  وأخرجه الكليني يف الكايف عن أمحد بن حممد ، عن حممد بن احلسن الصفّ
ل يف الروضة : قوي كالصحيح )٣(مثله   .)٤(. قال املجليس األوّ

قال : حدثنا عيل بن أمحد بن حممد بن عمران  ريض اهللا عنهوأخرج الصدوق 
وحممد بن أمحد السناين، وعيل بن عبد الوراق، واحلسني بن  الدقاق ريض اهللا عنه،

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم . ١٦٧التوحيد (ت: هاشم الطهراين) :   (١)
 مطبعة األمحدي ، طهران . . ٤٠بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة باغي) :   (٢)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٣٨٩:  ١الكايف (ت: غفاري)   (٣)
 . بنياد فرهنك إسالمي ، قم . ٢٢٣:  ١٣روضة املتقني   (٤)
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إبراهيم بن أمحد بن هشام املكتب، قالوا : حدثنا حممد بن أيب عبد اهللا الكويف وأبو 
احلسني األسدي قالوا : حدثنا حممد بن إسامعيل املكي الربمكي قال: حدثنا موسى بن 

موسى بن جعفر بن حممد بن عيل  عمران النخعي قال : قلت لعيل بن حممد بن عيل بن
بن احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهم السالم : علمني يا ابن رسول اهللا قوالً أقوله 

 بليغاً كامالً إذا زرت واحداً منكم؟!.

ةِ، : «... فقال إمامنا اهلادي  يْتِ النُّبُوَّ لَ بَ مْ يا اَهْ يْكُ لَ المُ عَ ثمّ قل : السَّ
، ةِ سالَ عَ الرِّ ضِ وْ مَ ،  وَ لْمِ عِ انَ الْ زّ خُ ، وَ َةِ محْ نَ الرَّ دِ عْ مَ ، وَ ىِ حْ وَ بِطَ الْ هْ مَ ، وَ ةِ ْتَلَفَ املَْالئِكَ خمُ وَ

عائِمَ  دَ ، وَ رارِ َ االْ َبْ
نارصِ عَ ، وَ مِ لِياءَ النِّعَ اَوْ ، وَ مِ ةَ االْ ُمَ قادَ ، وَ مِ رَ ولَ الْكَ اُصُ ، وَ لْمِ ِ ى احلْ نْتَهَ مُ وَ

اَ  بادِ، وَ عِ ةَ الْ ساسَ ، وَ يارِ ةَ االْ َخْ اللَ سُ ، وَ نِ محْ ناءَ الرَّ اُمَ ، وَ اَبْوابَ االْيامنِ بِالدِ، وَ كانَ الْ رْ
ةَ  وَ فْ صَ ، وَ دُ اَنَّ هذا  النَّبِيّنيَ هَ ...، اَشْ هُ كاتُ رَ بَ َةُ اهللاِ وَ محْ رَ عاملَنيَ وَ بِّ الْ ةِ رَ َ ريَ ةَ خِ َ رتْ عِ ، وَ لنيَ سَ املُْرْ

، قِىَ مْ فيام بَ جارٍ لَكُ مْ فيام مَىض، وَ كُ ةٌ  سابِقٌ لَ دَ مْ واحِ طينَتَكُ مْ وَ كُ نُورَ مْ وَ كُ واحَ اَنَّ اَرْ ، وَ
نْ بَعْض ها مِ تْ بَعْضُ رَ هُ طَ قنيَ ، طابَتْ وَ ْدِ هِ حمُ شِ رْ مْ بِعَ لَكُ عَ مُ اهللاُ اَنْواراً فَجَ كُ لَقَ  .)١(... خَ

قلت: إسناده حسن صحيح، رجاله ثقات ولو بالتوثيق العام ، وموسى بن 
 بن إبراهيم ، رو عنه األجالء دون طعن. عمران النخعي ثقة، وثّقه عيلّ 

  

                                                           
 . األعلمي ، بريوت . ٣٠٥: ٢عيون أخبار الرضا (ت: حسني األعلمي)   (١)
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 معنى أنّ اهللاَ نورٌ حمض ؟!!

هـ) قال : ابن الوليد ، عن الصفار وسعد معا ، عن ابن ٣٨١أخرج الصدوق (
عيسى ، عن أبيه ، واحلسني ابن سعيد ، وحممد الربقي ، عن ابن أيب عمري ، عن هشام 

لسالم فقال يل : أتنعت اهللا ؟!. قلت : نعم ، بن سامل قال : دخلت عىل أيب عبد اهللا عليه ا
 فقلت : هو السميع البصري . » . هات«قال عليه السالم : 

 ». هذه صفة يشرتك فيها املخلوقون«قال عليه السالم : 

 قلت : فكيف ننعته؟!.

هو نور ال ظلمة فيه ، وحياة ال موت فيه ، وعلم ال جهل «فقال عليه السالم : 
 .)١(» فيه ، فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد فيه ، وحق ال باطل

 قلت : إسناده صحيح .

ورو يف التوحيد قال : حدثنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد رمحه اهللا ، قال 
: حدثنا حممد بن احلسن الصفار ، عن حممد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد 

ال جهل فيه ،  علمٌ  اهللاُ «عليه السالم : روينا أنّ الرمحن ، قال : قلت أليب احلسن الرضا 
 .)٢(» كذلك هو«قال عليه السالم : »  حياة ال موت فيه ، نورٌ ال ظلمة فيه

) نور ال ظلمة فيه ، وحياة ال موت فيه ، وعلم ال جهل فيهقوله عليه السالم : (
ه حد ، وال يع رتي كامله نقص ، وال تنبيهاً إىل أنّ اهللا تعاىل وجود حمض بسيط ، ال حيدّ

مجاله قيد ، وال قدرته عجز...، يمتنع يف ذاته الرتكيب واجلسميّة واملاديّة ؛ رضورة أنّ 
 .، وكلّ هذا ظلمة ؛ إذ كلّ عدم ظلمة اجلسميّة واملاديّة والرتكيب عني احلد والتحديد

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم . ١٣٧التوحيد (ت: هاشم الطهراين) :   (١)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم . ١٣٨التوحيد (ت: هاشم الطهراين) :   (٢)
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 ور مشرتك معنوينص أنّ النّ 

محد بن إدريس ، عن احلسني ريض اهللا تعاىل عنه ، عن أ هـ)٣٢٩(رو الكليني
بن عبد اهللا ، عن حممد بن عيسى وحممد بن عبد اهللا ، عن عيل بن حديد ، عن مرازم ، 

قال اهللا تبارك وتعاىل : يا حممد ، إينّ خلقتك وعلياً «عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 
، فلم تزل  نوراً ، يعني روحاً بال بدن ، قبل أن أخلق ساموايت وأريض وعريش وبحري

هتللني ومتجدين ، ثم مجعت روحيكام فجعلتهام واحدة ، فكانت متجدين وتقدسني 
وهتللني ، ثم قسمتها ثنتني ، وقسمت الثنتني ثنتني ، فصارت أربعة حممد واحد ، وعيل 
واحد ، واحلسن واحلسني ثنتان ، ثم خلق اهللا فاطمة من نور ابتدأها روحاً بال بدن ، ثم 

 .)١(»فأفىض نوره فينامسحنا بيمينه 

قلت: إسناده معترب. وهو ظاهرٌ رصيحٌ يف السنخيّة الذاتيّة ، والوحدة النوريّة 
 واالشرتاك املعنوي بني النبي وأهل بيته عليهم السالم .

يشهد له ما رواه الكليني عن حممد بن حييى وغريه ، عن أمحد بن حممد بن عيسى 
ضا عليه السالم قال : قال رسول اهللا صىل اهللا ، عن ابن أيب نرص ، عن أيب احلسن الر

ف «عليه وآله :  شِ ملا أرسي يب إىل السامء ، بلغ يب جربئيل مكاناً مل يطأه قط جربئيل ، فكُ
 .)٢(»ما أحب نور عظمتهله فأراه اهللا من 

ولعلّه أوفق » فكشف يل«بلفظ :  قلت : إسناده صحيح . وقد رواه الصدوق 
 .)٣(تاب التوحيد عن أبيه ، عن حممد بن حييى به مثله إالّ ما ذكرناهبالسياق..؛ رواه يف ك

 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٩٨:  ١الكايف (ت: غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٩٨:  ١الكايف (ت: غفاري)   (٢)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم .١٠٨التوحيد (ت: هاشم الطهراين) :   (٣)
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ورو الكليني عن أمحد بن إدريس ، عن حممد بن عبد اجلبار ، عن صفوان بن 
حييى ، عن عاصم بن محيد ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : ذاكرت أبا عبد اهللا عليه 

 السالم فيام يروون من الرؤية؟!!.

الشمس جزء من سبعني جزءاً من نور الكريس ، والكريس « يه السالم :فقال عل
جزء من سبعني جزءاً من نور العرش ، والعرش جزء من سبعني جزءاً من نور احلجاب 
، واحلجاب جزء من سبعني جزءاً من نور السرت ، فإن كانوا صادقني فليملئوا أعينهم 

 .)١(» من الشمس ليس دوهنا سحاب 

 صحيح . قلت : إسناده

قال الفيض : األنوار كلّها من سنخ واحد بسيط ، ال تفاوت بينها إالّ بالشدة 
، أعني الظاهر لنفسه املظهر لغريه  نفس الظهورليست إالّ  حقيقة النوروالضعف ؛ ألنّ 

، فال يشء أظهر منه ، وال يمكن االطالع عىل يشء من أفراده إالّ باملشاهدة احلضورية ، 
ذاته ، فهو أبطن وأخفى من إدراك  ها أشدّ ظهوراً ، وأقو نوراً يف حدّ وكلّ ما كان من

 هذه احلواس الظاهرة اجلسامنية .

، كام أشار إليه  ،ونسبة كل إىل ما فوقها يف شدة النورية كنسبة الواحد إىل السبعني
ة النورية ال نسبة ألعىل طبقاهتا إىل الذات اإلهلية ، التي هي نور األنوار ؛ ألنّه يف شد ثمّ 

فوق ما ال يتناهى ، بام ال يتناهى ، فام أضل وأغو من زعم وادعى إمكان رؤيته 
وإمالء عينه من  ،سبحانه هبذه العني ، وهو ممّن يعجز عن حتديق برصه إىل جرم الشمس

 .)٢(نورها بال سحاب 

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٩٨:  ١الكايف (ت: غفاري)   (١)
 مكتبة أمري املؤمنني ، أصفهان. . ٣٨٣:  ١سيني) الوايف(ت: ضياء الدين احل  (٢)
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 خرب جامع يف السنخيّة الطينيّة للبرش

أيب رمحه اهللا قال: حدثنا سعد بن :   هـ) ريض اهللا عنه قال٣٨١أخرج الصدوق (
عبد اهللا عن حممد بن أمحد ، عن أمحد بن حممد السياري قال : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن 
مهران الكويف ، قال: حدثني حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أيب اسحاق الليثي 

ن رسول اهللا (=إبراهيم) قال: قلت أليب جعفر حممد بن عيل الباقر عليه السالم يا اب
 اخربين عن املؤمن املستبرص إذا بلغ يف املعرفة وكمل هل يزنى؟!.

اللهم ال...، يا ابراهيم إنّ اهللا تبارك وتعاىل مل يزل عاملاً قديامً «قال عليه السالم : 
، خلق االشياء ال من يشء ...؛ فكان ممّا خلق اهللا تعاىل أرضاً طيّبة ، ثم فجر منها ماءً 

عليها سبعة  ، فعرض عليها واليتنا أهل البيت فقبلتها ، فأجر ذلك املاء عذباً زالالً 
، فأخذ من صفوة ذلك الطني طيناً ، فجعله طني األئمة أيام ، ثمّ أنضبَ ذلك املاء عنها

ذلك الطني ، فخلق منه شيعتنا ، ولو ترك طينتكم يا  )١(عليهم السالم، ثمّ أخذ ثفل
 ».نتنا ، لكنتم ونحن شيئاً واحداً ابراهيم عىل حاله ، كام ترك طي

 قلت: يابن رسول اهللا ، فام فعل بطينتنا؟!.

يا ابراهيم ، خلق اهللا تعاىل بعد ذلك أرضاً سبخة خبيثة «قال عليه السالم : 
منتنة، ثمّ فجر منها ماءً أجاجاً آسناً ماحلاً ، فعرض عليها واليتنا أهل البيت ، فلم تقبلها 

ها، ثم نضب ذلك املاء عنها، ، فأجر ذلك املاء علي ثمّ ها سبعة أيام حتى طبقها وعمّ
، ولو ترك  أخذ من ذلك الطني ، فخلق منه الطغاة وأئمتهم، ثم مزجه بثفل طينتكم

طينتهم عىل حاهلا ، ومل يمزج بطينتكم مل يشهدوا الشهادتني ، وال صلوا ، وال صاموا ، 
، وليس يشء أكرب   أشبهوكم يف الصوروالوال زكوا ، وال حجوا ، وال أدوا األمانة ، 

 ».عىل املؤمن من أن ير صورة عدوه مثل صورته

 قلت : يابن رسول اهللا فام صنع بالطينتني؟!.

                                                           
 . ) : الثفل من كلّ يشء : ما رسب خثارته وعال صفوه ٦٦: ١٥قال األزهري (يف التهذيب   (١)
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كها عرك األديم، «قال عليه السالم :  مزج بينهام باملاء األول واملاء الثاين، ثمّ عرّ

ذ قبضة أخر، وقال: هذه ثمّ أخذ من ذلك قبضة، فقال: هذه إىل اجلنة وال أبايل، وأخ
إىل النّار وال أبايل ، ثمّ خلط بينهام ، ووقع من سنخ املؤمن وطينته عىل سنخ الكافر 
وطينته ، ووقع من سنخ الكافر وطينته عىل سنخ املؤمن وطينته، فام رأيته من شيعتنا من 

لكبائر ، زنا أو لواط أو ترك صالة أو صوم أو حج أو جهاد أو خيانة أو كبرية من هذه ا
فهو من طينة الناصب وعنرصه الذي قد مزج فيه ؛ ألنّ من سنخ الناصب وعنرصه 
وطينته اكتساب املآثم والفواحش والكبائر، وما رأيت من الناصب من مواظبته عىل 
الصالة والصيام والزكاة واحلج واجلهاد وأبواب الرب ، فهو من طينة املؤمن وسنخه 

وعنرصه وطينته أكتساب احلسنات واستعامل  نخ املؤمنسالذي قد مزج فيه ؛ ألنّ من 
اخلري واجتناب املآثم ، فإذا عرضت هذه األعامل كلّها عىل اهللا تعاىل قال: أنا عدلٌ ال 
مٌ ال أحيف وال اميل وال اشطط ، أحلقوا األعامل  أجور ، ومنصف ال أظلم ، وحكَ

وا األعامل احلسنة التي وطينته، وأحلق بسنخ الناصبالسيئة التي اجرتحها املؤمن 
 .)١(»اكتسبها الناصب بسنخ املؤمن وطينته ؛ ردوها كلّها إىل أصلها

د بن سيّارقلت : إسناده ليس بذاك ، فالسياري  ضعيف احلديث ،  أمحد بن حممّ
 لكنّه معترب بالشواهد والقرآئن القطعيّة .

يلزم التنبيه عىل اخلرب رصيحٌ يف السنخيّة واالبتهاج ، وال حيتاج إليضاح ، لكن 
م البسطاء ، ممن ال معرفة هلم بقواعد ا لنظر عقالً ونقالً ، أنّ كلّ أمر هام ؛ فلربام يتوهّ

يصدر عن غري الشيعي يكون ثوابه للشيعي، كام أنّ كلّ رشٍ يصدر عن الشيعي فإنّه  رٍ ـخي
 يرمى بعاتق غري الشيعي، كاملسلم السني !!.

اهللا ورسوله وأهل البيت عليهم السالم منه براء ؛  قلنا : هذا واهللا توهمٌ باطلٌ ،
 كيف وااللتزام به عن التفات ، ردٌّ رصيحٌ عىل اهللا ورسوله وأهل البيت والقرآن ..

                                                           
 منشورات املكتبة احليدريّة ، النجف . . ٦٠٩: ٢علل الرشائع (ت: صادق بحر العلوم)   (١)
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صاً عن  جلّ البرش ، سواء أكانوا من أهل السنّة أم من غريهم ، خارجون ختصّ

يه السالم ذكر الناصبي مرمى اإلمام عليه السالم يف اخلرب أعاله ؛ رضورة أنّ اإلمام عل
صاً ، سنّة وغريهم ..  فقط ال غري ؛ فخرج كلّ البرش سواه ختصّ

الناصب بسنخ أحلقوا األعامل السيئة التي اجرتحها املؤمن ، «قال عليه السالم : 
، بسنخ املؤمن وطينته ؛ ردّوها  اكتسبها الناصب، وأحلقوا األعامل احلسنة التي وطينته

 ».كلّها إىل أصلها

لناصبي عندنا هو املبغض ملحمد وآل حممد ، وأهل السنّة ليسوا كذلك وجداناً فا
ورضورة ؛ إذ املبغض آلل الرسول ليس من أهل السنّة قطعاً ، حسبك أنّ اإلمام 

 عيل عليه السالم .حرمة النسائي ، وهو من أكرب أئمة أهل السنة مات دفاعاً عن 

ا وعىل سبيل املثال، فالناصبي نجس السؤر بإ مجاع أصحابنا ريض اهللا عنهم ، وأمّ
 سؤر أهل السنّة فطاهر عىل املشهور شهرة عظيمة بني أصحابنا ريض اهللا عنهم .

الناصبي عندنا ، ابن زنا ال حمالة ؛ ملا تواتر أنّ مبغض أهل البيت عليهم السالم 
هون عمهداهم اهللا، ابن زنا ، وأهل السنّة  ة وجداناً ورضورة ،نزّ بل أكثر  ن هذه اخلسّ

هون البرش م  من ذلك ؛ رضورة أنّ لكلّ قوم نكاح يرتضونه .نزّ

الفرقة الناجية ؛ فأكثر : ولكي تقف عىل تفاصيل هذه املسألة ، راجع كتابنا 
ستتفرق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة ، واحدة «الناس مل يفهم قول النبي عليه السالم : 

يده إمجاالً هاك هذا النص الرشيف ؛ ففيه ما ولكي تعي ما نر» ناجية والباقي يف النار 
 نحن فيه ..ما  ن عويصيميط اللثام عينري األفهام ، و
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 السنخية واالبتهاج يف املوقوفني ألمر اهللا!!

عن عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد وسهل بن  هـ)٣٢٩(رو الكليني
ن عيل بن رئاب ، عن رضيس زياد وعيل بن إبراهيم عن أبيه مجيعاً ، عن ابن حمبوب ، ع

الكنايس قال : سألت أبا جعفر عليه السالم ، أنّ الناس يذكرون أنّ فراتنا خيرج من 
 اجلنّة ، فكيف هو وهو يقبل من املغرب ، وتصب فيه العيون واألودية؟!.

إنّ هللا جنّة ، خلقها اهللا يف املغرب ، «فقال أبو جعفر عليه السالم وأنا أسمع : 
خيرج منها ، وإليها خترج أرواح املؤمنني من حفرهم عند كل مساء ،  وماء فراتكم

فتسقط عىل ثامرها ، وتأكل منها ، وتتنعم فيها ، وتتالقى وتتعارف ، فإذا طلع الفجر 
هاجت من اجلنة ، فكانت يف اهلواء فيام بني السامء واألرض ، تطري ذاهبة وجائية ، 

 ».يف اهلواء وتتعارفوتعهد حفرها إذا طلعت الشمس ، وتتالقى 

وإنّ هللا ناراً يف املرشق ، خلقها ليسكنها أرواح الكفار ، «قال عليه السالم :  
ويأكلون من زقومها ، ويرشبون من محيمها ليلهم ، فإذا طلع الفجر هاجت إىل واد 
باليمن يقال له : برهوت ، أشد حراً من نريان الدنيا ، كانوا فيها يتالقون ويتعارفون ، 

 ».ا كان املساء عادوا إىل النّار ، فهم كذلك إىل يوم القيامةفإذ

فام حال املوحدين املقرين بنبوة حممد صىل اهللا قال رضيس: قلت : أصلحك اهللا ، 
الذين يموتون وليس هلم إمام ، وال يعرفون ،  عليه وآله من املسلمني املذنبني

 ؟!.واليتكم

م«فقال عليه السالم :  ا هؤالء ، فإهنّ يف حفرهتم ال خيرجون منها ، فمن كان  أمّ
ة التي خلقها اهللا يف منهم له عمل صالح ، ومل يظهر منه عداوة ، فإنّه خيد له خد ، إىل اجلنّ 

، فيلقى اهللا فيحاسبه بحسناته  املغرب ، فيدخل عليه منها الروح يف حفرته إىل يوم القيامة
ا إىل اجلنّ  ا إىل النّ وسيئاته ، فإمّ هؤالء موقوفون ألمر اهللا ، وكذلك يفعل اهللا فار ، ة وإمّ

 ».باملستضعفني والبله واألطفال وأوالد املسلمني الذين مل يبلغوا احللم
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ا النصاب من أهل القبلة ، فإهنم خيد هلم خد إىل «قال الباقر عليه السالم :  فأمّ

ن وفورة التي خلقها اهللا يف املرشق ، فيدخل عليهم منها اللهب والرشر والدخا النار
ار يسجرون ، ثم قيل هلم:  احلميم إىل يوم القيامة ، ثمّ مصريهم إىل احلميم ، ثمّ يف النّ 

أين ما كنتم تدعون من دون اهللا ، أين إمامكم الذي اختذمتوه دون اإلمام الذي جعله اهللا 
 .)١(؟!»للناس إماماً 

 قلت : إسناده صحيح ، وهو رصيحٌ فصيحٌ يف املطلوب .

) ملا ثبت أنّ املستضعف ال يدخل فهؤالء موقوفون ألمر اهللالسالم : (قوله عليه ا
اجلنّة إالّ باختبار يوم الرساط عند احلساب ؛ فاهللا سبحانه وتعاىل كام ثبت يف األخبار 
الصحيحة ، سيعرض عليهم والية أهل البيت عليهم السالم فمن قبلها وهم أهل 

من بعض ار ، والظاهر دخل النّ من املعاندين الصالح يف الدنيا دخل اجلنّة ، ومن أباها 
أندر ،إالّ من خبثت ذاته ، وهم كهمل النعم ، سيقبلها بإذن اهللا تعاىل الكلّ أنّ النصوص 
 ، وال يسعنا البسط .من الندرة 
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 هل أهل اجلنّة نوعٌ أم صنفٌ ؟!

، عن احلسني  رضوان اهللا عليه ، عن أيب عيل األشعري هـ)٣٢٧(أخرج الكليني
بن احلسن ، عن حممد بن أورمة ، عن بعض أصحابه ، عن حممد بن احلسني ، عن حممد 

املؤمن أخو «بن فضيل ، عن أيب محزة عن أيب جعفر عليه السالم قال : سمعته يقول: 
ه ؛ ألنّ اهللا عز وجل خلق املؤمنني من طينة اجلنان ، وأجر يف صورهم  املؤمن ألبيه وأمّ

 .)١(» نة ؛ فلذلك هم إخوة ألب وأممن ريح اجل

 قلت : إسناده قوي .

أي : من الروح املأخوذة من من ريح اجلنة) وقال يف املرآة : قوله عليه السالم : (
 .)٢(اجلنّة أو املنسوبة إليها؛ ألنّ مصريها القتضائها العقائد واألعامل احلسنة، إليها

ه«قال صاحب البحار شارحاً :  الطينة بمنزلة األم، والروح ألنّ » ألبيه وأمّ
 .)٣(فيهام  -نوعاً أو صنفاً -بمنزلة األب ، ومها متحدان 

متحدان ) أي: الطينة والروح امللكوتيني (ومهاقلت يف بيان قوله الرشيف : (
نَنيْ طيّبني . وقوله الرشيف (فيهام ) فألنّ طينة اجلنّة جنساً نوعاً ) يف كلّ أخوين مؤمِ

تعاىل (=ريح اجلنّة) فصالً ملكوتياً ، ومها متحدان يف كلّ املؤمنني ، ملكوتياً ، وروح اهللا 
كاحتاد احليوانيّة والناطقيّة يف البرش الدنيوي ، والكالم هو الكالم يف اخلبيثني ؛ فجنسهم 

، وأرواحهم اخلبيثة الدنيّة من سعري جهنّم وهو أو طينة خبال ما شئت فعربّ طينة سجني 
الصنف كيلّ أخصّ من النوع ؛ فاملؤمن صنف من النوع  ) فألنّ أو صنفاً فصلهم (

 اإلنساين ، وكذا صنف الكافر والناصبي واجلاحد.

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية طهران .١٦٧: ٢ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ١٥: ٩مرآة العقول(ت: هاشم الرسويل)    (٢)
 . مؤسسة الوفاء ، بريوت. الطبعة الثانية.١٤٧: ٥٨ بحار األنوار(ت: باقر البهبودي)   (٣)
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قلت : كال اإلطالقني صحيح باعتبار النشأتني ؛ فأهل اجلنّة قبل فناء الدنيا وإن 
كانوا يف الدنيا صنفاً يقابل صنف أهل النار ؛ الحتاد اجلميع يف الطبيعة اإلنسانيّة أي 

م بعد فناء الدنيا نوعٌ يباين احل  أهل النار متاماً كاآليت .نوع يوانيّة والناطقيّة ؛ إالّ أهنّ

 فالنوع = اجلنس + الفصل

 وحسب النص عن أهل البيت عليهم السالم : 

 فنوع أهل اجلنّة = طينة اجلنّة (=اجلنس) + ريح أو روح اجلنّة (=الفصل).

ا أهل النّار = فطينة سجني + زفري   جهنّم .وأمّ

فال اشرتاك ذايت بينهام إطالقاً يف نشأة عامل امللكوت ، وهذا ال ينايف اشرتاكهام يف 
 اإلنسانيّة (احليوانية الناطقية) يف نشأة عامل الدنيا وامللك .

ة يف دار الدنيا ؛ فاملعصوم عىل  كام ال ينايف إجتامع الطبيعتني امللكوتيّة والدنيويّ
لكوتيّاً ، إالّ أنّه برش يأكل الطعام ويميش يف األسواق ، وهذا سبيل املثال ، وإن كان م

فاطمة  «يف قوله الرشيف :  صىل اهللا عليه وآلهاإلجتامع يف الطبيعتني هو مقصود النبي 
 ونحو ذلك .» املؤمن ينظر بنور اهللا«وقوله عليه السالم : » حوراء إنسيّة

ينان يف عامل امللكوت ؛ لتباين ذاتيهام الزبدة : فأهل اجلنّة وأهل النّار ، نوعان متبا
وذاتياتيهام يف ذلك العامل متاماً ، كام أنّ كالً منهام صنفٌ باعتبار نشأة عامل الدنيا ؛ الحتاد 

 الطبيعة اإلنسانيّة فيهام عىل السواء ، فافهم واحفظ .
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 ريض اهللا عنههـ) ١٠٥٠(كلمة تامة للصدر الشريازي 

،  )١(متفق األفراد يف هذا العامل ،اإلنسان نوع واحد ق أنّ قد سبقال ريض اهللا عنه : 
ا يف النشأة اآلخرة هي  ،)٤(صورته النفسانية؛ ألنّ  )٣(كثرة ال حتىص ،)٢(فأنواعه متكثرة ،وأمّ

، ألبسها اهللا يوم  )٧(، بحسب هيئات وملكات مكتسبة )٦(لصورة أخروية شتى )٥(مادة قابلة
 .)٩(إليها وهبا فيحرش، )٨(اآلخرة بصور تناسبها

والذكاء ، فهو مبتن عىل احلركة اجلوهريّة واحلكمة ما قاله منتهى اإلبداع قلت : 
الدين احلنيف، كثري من عقائد إثبات  ه إليها حكيم ، ولوالها ال استعىصالتي مل يسبق

                                                           
 .مجيع أفراد اإلنسان الدنيوي يف اإلنسانيّة ، وهذا معلوم رضورة  الشرتاك  (١)
ل جعفر كثرية ألنّ امللكات   (٢) ل إىل نوع آخر ، كام حتوّ ؛ فإذا اشتدت ملكة العقل عند اإلنسان ، حتوّ

 ، وإذا اشتدت ملكة الرشه حتول إىل خنزير ، وهكذا ، فاإلنسان يف النشأة اآلخرة يتكثرالطيّار إىل ملك 
إىل أنواع ، حسب ملكاته ؛ فكلّ ملكة اكتسبها يف حياته؛ جراء اإلرصار عليها يف أفعاله ، هي يف 

 .اآلخرة  نوعٌ بحدّ ذاته 
أي ال حتىص بيرس؛ فكثرة امللكات عىل عدد صفات الكامل والنقص ، ومردّ اجلميع إىل اخلري   (٣)

زهد واإلرساف ، واحلكمة والسفه ، والعدل والرشّ ، كصفة األمانة واخليانة ، والكرم والبخل ، وال
والظلم ، والعلم واجلهل...، وهكذا ، بل ربام يقال : يتشعّب عن كلّ واحدة من هذه امللكات، 

 .ملكات أخر عىل عدد املخلوقات ، وال يسعنا البسط 
طنة ، الصورة النفسانيّة ، هي نفس اإلنسان اجلامعة حليثيات العقل والشهوة والغضب والشي  (٤)

 .وكلّ امللكات تتشعّب عن هذه احليثيّات 
تعاىل  لحركة اجلوهريّة ، موجزها فيام نحن فيه أنّ اهللالتعبري ثان  )، مادة قابلة صورته النفسانية(   (٥)

 .جعل التغريّ يف ذات النفس اإلنسانيّة ، ال أنّ اهللا تعاىل جعل النفس أوالً ثم جعل هلا احلركة والتغريّ 
لنفس اإلنسانيّة استعداد ألن تتحول إىل أيّ نوع ، حسب امللكات ؛ فإذا اشتدت عنده ملكة أي ل  (٦)

ل إىل النوع اخلنزيري ، وإىل القردي مع ملكة التعدي ، وهكذا   .الرشه مثالً ، حتوّ
 .اماً وإنّام هي مكتسبة ؛ ألنّ امللكة ال تتحقق يف هذه النشأة إالّ بعد تكرر العمل واالرصار عليه مت  (٧)
فاهليئة اخلنزيريّة مظهرٌ واجبٌ مللكة الرشه ، والقرديّة مظهرٌ مللكة التعدي ، واملالئكيّة مظهرٌ مللكة   (٨)

اً   .العقل ؛ لذلك قيل : يمتنع أن يكون لكلّ نفس بدنان ؛ إذ البدن هيئة مللكة بعينها، وهو تام جدّ
 م.١٩٨١وت . سنة الطبع : . دار إحياء الرتاث العريب ، بري ٢٢٥: ٥األسفار   (٩)
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ل األنواع  اجلليلة من العقائد وغري ذلك كام نحن فيه، كعقيدة: جتسم األعامل ، وحتوّ

 . يسعنا ذكرهاالتي ال

قها اإلنسانامللكات ذكرنا أنّ فلقد وقد أملحنا لتحول النوع مراراً؛   ،التي حيقّ
؛ كملكة العتو واالعتداء يف عتاة  هعني ذاتتكون ، جراء تكرار الفعل واالرصار عليه 

ةً خَ بني إرسائيل  دَ ونُوا قِرَ مْ كُ نَا هلَُ لْ نْهُ قُ ُوا عَ ا هنُ نْ مَ ا عَ تَوْ امَّ عَ لَ ئِنيَ فَ صورة القرديّة ف اسِ
 .عني الذاتمكتسبة، أضحت  خسيسةة ملكالعتو ف ؛لعتو والتعدي واالعتداءلملكوتيّة 

، مركب من مادة  نوع طبيعي: وباجلملة اإلنسان مبيّنا هذا ريض اهللا عنه وقال 
حافظة  ،نفس متعلقة به :عنرصية ذي مزاج معتدل برشي ، ومن صورة كاملية هي

لة من جنس قريب ، علة ألفعال وأعامل ختصه ، وله ماهية نوعية حمصّ ملزاجه ، وفا
مأخوذ من مادته ، وفصل قريب مأخوذ من صورته ، التي هي نفسه ، وهي: كامله 
األول جلسمه الطبيعي ، من جهة ما يفعل األفاعيل اخلاصة به ، ويدرك أوائل الكليات 

ة ، مندرجة حتت نوع واحد فالنفوس اإلنسانية بحسب هذا الوجود وهذه النشأ؛ 
 قابلة هليئات وملكاتها بحسب هذا الوجود ، كلّها متامثلة ، لكنّ  حقيقي من هذه اجلهة

نفسانية ، خيرج هبا من القوة إىل الفعل ، يف وجود آخر ، من جهة أفعال وأعامل خمتلفة 
 تصدر منها يف هذا الوجود ..؛ كلّ صنف منها يناسب نوعاً آخر من تلك اهليئات
الباطنة ؛ فإذا متكنت تلك اهليئات املختلفة يف أفراد النفوس ، خرجت النفوس فيها من 
القوة إىل الفعل ، واحتدت هبا ، فتصورت بصورة أخر ، ووجدت هبا وجوداً آخر غري 
هذا الوجود ، يف نشأة ثانية ، وهي ال حمالة تصري أنواعاً خمتلفة ، وحقائق متخالفة ، 

، أو شيطانية ، أو هبيمية ، أو سبعية ، متخالفة األشكال واهليئات ويتصور بصور ملكية 
 يف تلك النشأة ، ال يف هذه النشأة الدنياوية ؛ الستحالة التناسخ كام مرّ تقريره.

كون النفوس اإلنسانية يف أوائل فطرهتا من نوعٍ ، و هذا املذهب ، أي: 
، وإنْ مل يكن مشهوراً من أحد من  ةوصريورهتا يف الفطرة الثانية أنواعاً وأجناساً كثري

ه ما أهلمنا اهللا تعاىل ، وساق إليه الربهان ، ويصدقه القرآن ؛ كقوله تعاىل احلكامء ، لكنّ 
وا تَلَفُ ةً فَاخْ دَ ةً واحِ ُمْ وقوله تعاىل :  وما كانَ النَّاسُ إِالَّ أُمَّ لُوهبُ ِيعاً وقُ مْ مجَ بُهُ سَ ْ حتَ
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تَّى نَ الظُّلُامتِ إِىلَ النُّورِ اهللاُوكقوله تعاىل :  شَ مْ مِ هُ جُ ْرِ نُوا خيُ ينَ آمَ ُّ الَّذِ يلِ وممّا  ... وَ

ابِّ يدل عىل أنّ نوع العلامء من البرش مباين لغريهم قوله تعاىل :  وَ نَ النَّاسِ والدَّ ومِ
عُ  بادِهِ الْ نْ عِ ى اهللاََّ مِ ْشَ هُ كذلك إِنَّام خيَ وانُ ْتَلِفٌ أَلْ َنْعامِ خمُ فالنفس ما دامت تكون  لَامءُ واألْ

ل الفطرة يمكن هلا اكتساب أي مرتبة ومقام شاءت ؛ ملكان استعدادها  بالقوة ويف أوّ
 األصيل ، قبل صريورهتا بالفعل شيئاً من األشياء املتحصلة . 

رة بصورة باطنية ، واستحكمت فعليتها ، ورسخت وقوي  ا إذا صارت مصوّ وأمّ
النفس عىل تلك املرتبة ، يبطل عنها استعداد االنتقال من متكنها يف النفس ، فاستقرت 

نقص إىل كامل ، وتطور من حال إىل حال ؛ فإنّ هذا الرجوع إىل الفطرة األوىل من 
الفطرة الثانية ممتنع ، كام مر ، والعود إىل مرتبة الرتاب واهليويل ، جمرد متني أمر مستحيل 

 .)١( واملحال غري مقدور عليه

ل، مع أنّه كاف واف ؛ قلت : وإنّام  رسدنا قوله الرشيف الثاين ، ومل نكتف باألوّ
، ال يمكن أن حياط هبا إالّ بمجموع كلامته  ريتأنّ كلامت مثل هذا اخللمهتمني تنبيهاً ل

، فأقواله وقواعده بعضها يفرسّ بعضاً ؛ فلقد رأينا غري واحد من ريض اهللا عنه وقواعده 
 ته ما يشاء ، فينسب إليه ما يشاء ، ممّا يضحك الثكىل.  املسرتوحني ، يقتطع من كلام

  

                                                           
 م.١٩٨١. دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . سنة الطبع :  ٢١: ٥األسفار   (١)
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اً   نصٌّ أنّ اخللق عىل صنفني طيّب وخبيث دنيويّ

اخللق أصناف باعتبار الطيب واخلبث يف هذه الدار ؛ يدل عليه  ما أخرجه 
عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد ، عن احلسني بن سعيد ، عن  هـ)٣٢٩(الكليني

عن إبراهيم بن عمر اليامين ، عن جابر اجلعفي قال : قال أبو عبد اهللا  محاد بن عيسى ،
، وهو قول اهللا عز  ثالثة أصناف خلق اخللقإنّ اهللا تبارك وتعاىل يا جابر «عليه السالم : 

ةً (وجل :  ثَ ا ثَالَ اجً وَ نْتُمْ أَزْ كُ نَةِ (٧وَ ابُ املَْيْمَ حَ ا أَصْ نَةِ مَ ابُ املَْيْمَ حَ أَصْ أَ ٨) فَ ابُ ) وَ حَ صْ
ةِ ( أَمَ ابُ املَْشْ حَ ا أَصْ ةِ مَ أَمَ ونَ ٩املَْشْ ابِقُ ونَ السَّ ابِقُ السَّ   . ) وَ

فالسابقون هم رسل اهللا عليهم السالم وخاصة اهللا من خلقه «قال عليه السالم : 
جعل فيهم مخسة أرواح : أيدهم بروح القدس فبه عرفوا األشياء ، وأيدهم بروح 

 عز وجل ، وأيدهم بروح القوة ، فبه قدروا عىل طاعة اهللا ، اإليامن ، فبه خافوا اهللا
وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة اهللا عز وجل وكرهوا معصيته ، وجعل فيهم 

 روح املدرج الذي به يذهب الناس وجييئون.

وجعل يف املؤمنني وأصحاب امليمنة روح اإليامن فبه خافوا اهللا ، وجعل فيهم 
قدروا عىل طاعة اهللا ، وجعل فيهم روح الشهوة ، فبه اشتهوا طاعة اهللا روح القوة ، فبه 

 . )١(»، وجعل فيهم روح املدرج الذي به يذهب الناس وجييئون

 قلت : إسناده صحيح .

قلت : السابقون وأهل اليمني مردمها إىل صنف واحد ، كام نطقت أخبار الطينة 
قني ، وأرواحهم اجلنتية ؛ فأهل اليمني خلقهم اهللا تعاىل من ف اضل طينة النبيني والصدّ

 من أرواح النبيني واملعصومني عليهم السالم ، وكذا الكالم يف اخلبيثني عىل ما بان.

 

 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية طهران .٢٧٢: ١ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
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 الزبدة : اجلنّةُ أمٌّ ملكوتيّة لقاطبة املؤمنني

لكلّ املؤمنني هي اجلنّة ، فلقد  -امللكوتيّة-املجموع نصٌّ رصيح فصيح أنّ األمٌ 
س قدسها اهللا ، كام أنّ األب امللكويت هلم هو روح اهللا سبحانه خرجوا من رمحه ا املقدّ

وتعاىل ، ولك أن تقول : نور اهللا كام ورد يف بعض النّصوص الثابتة ، وروح اهللا هو : 
الروح القدس ، وهو : جوهرٌ قديسّ حقيقته العلم والقدرة اللدنيني يف أرشف مراتب 

 .عامل اإلمكان 

إىل أصله ، فمعاد أبدان أهل اجلنّة هلا وإليها ، كام أنّ معاد فيجب عود كلّ يشء 
 أرواحهم إىل رحيها وروحها ، وهو نوره تعاىل..؛ وعد اهللا إنّ اهللا ال خيلف امليعاد .

واألمر هو األمر يف أهل النّار ، سو أنّ هللا تعاىل فيهم املشيّة ؛ كونه سبحانه 
اعاً ونصاً ورضورة ؛ حسبنا االستثناء يف قوله كتب عىل نفسه الرمحة ، كام هو معلوم إمج

ا (سبحانه وتعاىل :  انً هَ دْ فِيهِ مُ لُ ْ خيَ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ نْ تَابَ ٦٩يُضَ ) إِالَّ مَ
انَ اهللاَُّ كَ نَاتٍ وَ سَ ِمْ حَ يِّئَاهتِ لُ اهللاَُّ سَ بَدِّ أُولَئِكَ يُ ا فَ احلًِ الً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ يامً وَ حِ ا رَ ورً فُ  )١( غَ

 وال عكس إمجاعاً ورضورة .

ولقد شاء اهللا سبحانه وتعاىل أن يرحم كثرياً من أهل النّار بل أكثرهم ، بشفاعة 
 حممد وآل حممد صلوات اهللا عليهم ، وال يسعنا البسط.

 احلاصل : 

ة ألهل اتّضح ممّا سبق من النصوص الصحيحة ، بل القطعيّة ، أنّ األُمَّ احلقيقيّ 
اليمني من أهل اجلنّة يف مرتبتني طوليتني ، األوىل : ملكوتيّة أرشف ، والثانية : دنيويّة 

 ملْكِيّة أدنى رشفاً ..

ا األم الدنيويّة  -كام اتضح–فاألم امللكوتيّة  سها اهللا تعاىل ، وأمّ : طينة اجلنّة قدّ
ة األبدان يف مصنع األرحام .  فهي مادّ

                                                           
 .٧٠سورة الفرقان :   (١)
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ت األخبار الثابتة :  واألب كذلك عىل قسمني : ملكويت أرشف ، وهو كام نصّ

حِ اهللا تعاىل ، ولك أن تقول نوره ، وكلّها يف األخبار بمعنىً ال تناف  وْ يحُ اجلنّة ، أو : رَ رِ
 . وملكي دنيوي أدنى ، وهو األب الصلبي .يف احلقيقة بينها 

هم امللكوت يّة هي طينة النار واألمر هو األمر يف أهل النّار من أهل الشامل ؛ فأمّ
دٍ  ني ، وروحهم هي ريح جنّهم وزفريها ، أعاذنا اهللا منها بحقّ نور اهللا تعاىل ، حممّ سجّ

 وآلِ حممد صىل اهللا عىل حممد وآل حممد .

: الذات القدسيّة التي هي عني احلياة والعلم والقدرة فيام قلنا املقصود بالنور و
 والوجود ، وله رتبتان : 

  .املحض األوىل : النور

وهو عني وجود اخلالق سبحانه وجوداً رصفاً بسيطاً، أزالً ورسمداً وأبداً ، وهو 
 عني العلم املحض والقدرة الرصفة واحلياة البحتة .

 الثانية : النور املخلوق .

وهو عني وجوده يف مرتبته األرشف، وهو وجود رابط تبعي ظيلّ ، أي فقري 
مراتبه الروح القدس ، وهو عني حقيقة املعصوم  أرشف، وحمتاج إىل علته حدوثاً وبقاءً 

 .، ملكاً أو نبيّاً أو وصيّاً ، كلّ حسب مرتبته يف الوجود الطويل 
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ويتِ واملُلْكِي (=الدنيوي)  الفرق بني املَلَكُ

أطلق احلكامء وغريهم من علامء القبلة عىل عامل الدنيا : عامل املُلك ، تعبّداً بقوله 
نْ يف القرآن الكريم : سبحانه وتعاىل  ْ يَكُ ملَ ا وَ لَدً ذْ وَ تَّخِ ْ يَ ملَ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ لْكُ السَّ لَهُ مُ

يكٌ يفِ املُْلْكِ  ِ  .)١(لَهُ رشَ

هة عن  كام قد أطلقوا عىل عامل اآلخرة واجلنة والنار ، بل عىل كلّ العوامل املتنزّ
ة الدنيا : عامل امللكوت ، كام قال سبحانه :  ءٍ فَ خسّ ْ لِّ يشَ وتُ كُ لَكُ هِ مَ ي بِيَدِ انَ الَّذِ بْحَ سُ

ونَ  عُ جَ يْهِ تُرْ إِلَ  .)٢(وَ

وإن كانا بمعنى واحد ، لكن الثاين أبلغ وأشد وأرشف؛ رضورة أنّ  -لغةً -فهام 
 عامل امللك زائل هالك معدوم ، وأما عامل امللكوت فدائم عىل ما قىض اهللا تعاىل .

بيَّة : هـ٣٩٥قال إمام اللغة العسكري ( رَ عَ الَ أهل الْ ؛  امللكوت أبلغ من املْلك) : قَ
لِكَ الطاغوتُ ، أبلغ من الطاغي ؛ لفخامة لفظه ، ولكن كثر  ذَ كَ لفخامة لَفظه . وَ
يْطَان بِهِ ؛ بِدَ من دون اهللا طاغوتاً ، وسمي الشَّ ي كلُّ ما عُ تَّى سمّ ل الطاغوت حَ امَ تِعْ  اسْ

ة طغيانة  .)٣( لشدَّ

فرق بني امللك وامللكوت ، أنّ الثاين أشد وأبلغ ؛ فيكفي أنّه خالدٌ وإذن فمدار ال
بإذن اهللا سبحانه ، ال يفنى وال يبىل وال يزول..؛ ال يعرض عليه العدم واهلالك إطالقاً ؛ 

تِهَ قال عزّ قدسه :  ْ نْ حتَ ي مِ رِ ْ نَّاتٍ جتَ مْ جَ هُ لُ خِ نُدْ اتِ سَ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ ا وَ
نَ اهللاَِّ قِيالً  قُ مِ دَ نْ أَصْ مَ ا وَ قًّ دَ اهللاَِّ حَ عْ ا وَ دً بَ ا أَ ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ َهنْ  .)٤(األْ

                                                           
 . ٢سورة الفرقان :   (١)
 .٨٣سورة يس :   (٢)
 دار العلم ، القاهرة . . ٢٤٦براهيم سليم) : الفروق اللغويّة (حممد إ  (٣)
 . ١٢٢سورة النساء :   (٤)
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ا الدنيوي امللكي فهالك ؛ قال اهللا تعاىل :  هُ وأمّ هَ جْ الِكٌ إِالَّ وَ ءٍ هَ ْ لُّ يشَ ،  )١(كُ

آلية بقابليّة كلّ ما عدا اهللا ونشري إىل أنّ هذا التفسري (=هالك عامل الدنيا) ال ينايف تفسري ا
.  عىل اهلالك ؛ من جهة كونه فقرياً ليس غنياً

عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد بن خالد عن هـ) ٣٢٩(وقد ورد يف الكايف 
، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص ، عن صفوان اجلامل ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم يف 

ءٍ  قول اهللا عز وجل :  ْ لُّ يشَ هُ كُ هَ جْ الِكٌ إِالَّ وَ  ؟!! هَ

من أتى اهللاَ بام أمر به من طاعة حممد صىل اهللا عليه وآله ، فهو «قال عليه السالم : 
 .)٢( »، وكذلك قال من يطع الرسول فقد أطاع اهللا الوجه الذي ال هيلك

 قلت : إسناده صحيح . 

ورة أنّ طاعة من باب السببيّة ؛ رض» الوجه الذي ال هيلك: « عليه السالموقوله 
 املعصوم عليه السالم ، سببٌ للنعيم اخلالد والرضوان الدائم . 

بلفظ آخر يف كتاب التوحيد قال : حدثنا حممد بن  هـ)٣٨١(وقد رواه الصدوق
عيل ماجيلويه رمحه اهللا، عن حممد بن حييى العطار، عن سهل بن زياد، عن أمحد بن حممد 

 عبد اهللا عليه السالم يف قول اهللا عز وجل: بن أيب نرص، عن صفوان اجلامل، عن أيب
هُ  هَ جْ الِكٌ إِالَّ وَ ءٍ هَ ْ لُّ يشَ من أتى اهللا بام أمر به من طاعة حممد واألئمة من «قال:  كُ

 .)٣(» بعده صلوات اهللا عليهم فهو الوجه الذي ال هيلك

. قلت : إسناده صحيح عىل األقو 

                                                           
 . ٨٨سورة القصص :   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٤٣:  ١الكايف (ت: غفاري)   (٢)
 . .مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم ١٥٠التوحيد (ت: هاشم الطهراين) :   (٣)
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د بن حممد بن خالد ، عن أمحد بن ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أمح

  .)١(حممد بن أيب نرص به قريب منه 

 قلت: وإسناده صحيح .

حدثنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ورو الصدوق يف التوحيد قال : 
ريض اهللا عنه، قال: حدثنا حممد بن احلسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان 

عن أيب بصري، عن احلارث بن املغرية النرصي قال:  بن حييى، عن أيب سعيد املكاري،
الِكٌ إِالَّ سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن قول اهللا عز وجل:  ءٍ هَ ْ لُّ يشَ كُ

هُ  هَ جْ  .)٢( »كلّ يشء هالك إالّ من أخذ طريق احلق«قال: وَ

 قلت : إسناده صحيح ؛ فصفوان من أصحاب اإلمجاع .

اهللا الذي ال يفنى هو طريق احلقّ ، وهو  واملجموع نصوصٌ ظاهرة أنّ وجه
، كوهنا السبيل الوحيد إىل رضوان اهللا منحرص يف اإلسالم بطاعة حممد وآل حممد 

 سبحانه ونعيمه املقيم ؛ إذ هم عليهم السالم ترمجان مشيئته تعاىل ومرآة حكمته .

فان ،  الزبدة : فكلّ من أخذ طريق احلقّ بطاعة حممد وآل حممد ، فهو نورٌ غري
خالد يف النعيم والرضوان ، وهذا ال يتم إالّ عىل وحدة السنخيّة بني أهل احلق ، وبني 

 اجلنّة ؛ إذ أصل قاطبة الطيبني اجلنة ، بدناً وروحاً .

عىل أنّ الطيبني ، ابتداءً من املعصوم حتى أدنى شيعته ، يشرتكون معنوياً يف 
نة شيعته من طينة املعصوم ، أو من الروح والطينة ؛ وقد مىض النص القطعي أنّ طي

 فاضل طينته ، أو نضحٍ منها عىل اختالف ألفاظ األخبار ، وهي بمعنى واحد. 

                                                           
 الكتب اإلسالميّة ، طهران . . دار١٤٣:  ١الكايف (ت: غفاري)   (١)
 . .مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم ١٥٠التوحيد (ت: هاشم الطهراين) :   (٢)
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 جهنّم وجودٌ ملكويت !!

 قد يقال : وهل جهنّم وأهل جهنّم وجود ملكويت ، وكيف هذا؟!

لد الذي قلنا : بىل ال ريب ؛ ملا قلناه من الضابطة ؛ فامللكويت يعني فيام يعني : اخلا
ال يبىل عىل ما قىض اهللا تعاىل ؛ إذ ال يطرأ عليه الفناء وال يعرض عليه العدم ، وأهل 

 كأهل اجلنّة خالدون .. -من هذه اجلهة-جهنّم مصداق واضح لذلك ، فهم 

الَ لِيَهْ قال اهللا تعاىل :  مْ وَ رَ هلَُ فِ نِ اهللا لِيَغْ ْ يَكُ وا ملَ لَمُ ظَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ ا إِنَّ الَّذِ يقً رِ ُمْ طَ هيَ دِ
ا١٦٨( ا أَبَدً ينَ فِيهَ الِدِ نَّمَ خَ هَ يقَ جَ رِ  .)١( ) إِالَّ طَ

ا (وقال سبحانه :  ريً
عِ مْ سَ دَّ هلَُ أَعَ ينَ وَ افِرِ ا ٦٤إِنَّ اهللاََّ لَعَنَ الْكَ دً بَ ا أَ ينَ فِيهَ الِدِ ) خَ

ا ريً
الَ نَصِ لِيًّا وَ ونَ وَ ِدُ  .)٢( الَ جيَ

تْ إِنَّ اوقد قال تعاىل :  جَ امَ نَضِ لَّ ا كُ ارً مْ نَ لِيهِ فَ نُصْ وْ اتِنَا سَ وا بِآيَ رُ فَ ينَ كَ لَّذِ
مْ  لْنَاهُ دَّ مْ بَ هُ لُودُ ا جُ هَ َ ريْ ا غَ لُودً  .)٣(جُ

قلت : آية اجللود الرشيفة ، مثال جيلّ ملعنى امللكويت اخلالد ، وقد يظنّ بعض 
هنّم حتّى تتفحم ، فتؤول البسطاء يف تفسريها أنّ جلود هؤالء الكافرين ، حترتق بنار ج

رماداً ، ثمّ يبدهلا اهللا تعاىل بجلود غريها ، وهو باطل ؛ ففيه من خلط احلابل بالنابل ما 
 اهللا عامل به .

فالنص الثابت اجليل ، ناهيك عن الربهان القطعي ، قائامن عىل أنّ تلك النشأة ال 
ال زوال معها ، وال هالك فقدان فيها ، وال عدم يعرتهيا ، وال نقص يعرض عليها ؛ إذ 

 فيها ؛ فاجللود باقية عىل حاهلا ، سنّة اهللا ولن جتد لسنّة اهللا تبديالً . 

                                                           
 . ١٦٩سورة النساء :   (١)
 . ٦٥سورة األحزاب :   (٢)
 .٥٦سورة النساء :   (٣)
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هو أنّ اجللود ومطلق األبدان  -عىل ما قلناه يف ضابطة امللكويت-فالصحيح 

كام امللكوتيّة ، تبقى خالدة عىل حالتها األوىل ، وهو عىل ما قىض اهللا سبحانه وتعاىل ، 
يوجب بقاء األمل يف أعىل مراتبه ، وأشدّ درجاته ، وكذا فإنّه يف بعض كتبنا ، ذكرنا 

يوجب بقاء اللذة والنعيم يف أعىل املراتب عند أهل اجلنّة..؛ للتالزم التكويني بني األمل 
م فإنّ األمل  والبدن يف اجلسامنيّات ، عىل ما هو املشاهد يف عامل الدنيا ؛ فإذا احرتق وتفحّ

، بل قد ينعدم ؛ لعدم البدن ، وهو خالف النصوص الرشعيّة الرصحية  يكون أضعف
ة أهل اجلنّة ؛ فتعنيّ ما قلناه ، وهو ملكوتيّة  يف عدم نقصان أمل أهل النار ، وال نقصان لذّ

 أبدان أهل النار ، أي : ال يطرأ عليها فناء ، وال يعرض عليها نقصٌ أو فقدان .

ينَ ل تعاىل : واألمر هو األمر يف اجلنّة ؛ قا الِدِ نَّةِ خَ فِي اجلَْ وا فَ عِدُ ينَ سُ ا الَّذِ أَمَّ وَ
وذٍ  ْذُ َ جمَ ريْ طَاءً غَ بُّكَ عَ اءَ رَ ا شَ ضُ إِالَّ مَ َرْ األْ اتُ وَ وَ امَ تِ السَّ امَ ا دَ ا مَ  .)١( فِيهَ

اً ، هـ) يف اجلمهرة : ٣٢١قال إمام اللغة ابن دريد األزدي ( ذّ ه جَ ءَ جيذّ ْ ذَّ اليشَّ جَ
له جلّ وعز: إِذا  وْ ة يفِ قَ بَيْدَ الَ أَبُو عُ َ استأصله قطعاً . قَ ريْ طَاءً غَ وذٍ عَ ْذُ غري : أَي   جمَ

 .)٢(، هكذا فرسه وإليه يرجع إنْ شاء اهللا تعاىل  منتقص

ه عن قيود ال قص والعدم ، وكاملٌ ال يعرض عليه الزوال نفاملعنى أنّه وجودٌ منزّ
 اهللا تعاىل ، فاحفظ . والفناء والفقدان ، عىل ما قىض

  

                                                           
 . ١٠٨سورة هود :   (١)
 . . دار العلم للماليني ، بريوت ٨٧(منري بعلبكي)  : ١مجهرة اللغة   (٢)
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 ةامللكوتيّ القول بالسنخيّة ثمرة 

ة ، بل يف غاية األمهيّة ، تظهر يف مثل قوله سبحانه  ثمرة هذا التقسيم عقديّة مهمّ
يهِ (وتعاىل :  نْ أَخِ ءُ مِ رُّ املَْرْ فِ مَ يَ وْ بِيهِ (٣٤يَ أَ هِ وَ أُمِّ نِيهِ (٣٥) وَ بَ بَتِهِ وَ احِ صَ لِّ ٣٦) وَ ) لِكُ

ئٍ  رِ نِيهِ  امْ غْ أْنٌ يُ ئِذٍ شَ مَ وْ مْ يَ نْهُ  . )١( مِ

فاألب واألم الدنيويني ربام يفر عنهم العبد يوم احلساب ؛ للنص الرشيف أعاله 
ه وأبيه امللكوتيني  أن  وأوغريه من النصوص الرشيفة ، لكن هيهات أن يفرّ عن أمّ

ه إليهام ، يميناً يف اجلنّة أو شام لٌّ إِلَيْنَا الً يف النّار : ينشغل عنهام ، فهو منهام ومردّ كُ
ونَ  عُ اجِ ا طينة سجني  رَ ا طينة اجلنّة ورحيها ، وإمّ فمردّه إىل أصله آخر املطاف ، إمّ

 يف آخر املطاف .  )٢(وزفريها ، وال ثالث ؛ إذ ال أعراف

يَ كام تظهر أيضاً يف مثل قوله تعاىل :  لِهِ وَ نْ فَضْ مُ اهللاَُّ مِ اهُ نيَ بِامَ آتَ حِ رِ ونَ فَ ُ
تَبْرشِ سْ

نُونَ ( ْزَ مْ حيَ الَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ مْ أَالَّ خَ هِ فِ لْ نْ خَ ِمْ مِ وا هبِ قُ لْحَ ْ يَ ينَ ملَ ونَ ١٧٠بِالَّذِ ُ
تَبْرشِ سْ ) يَ

نِنيَ  مِ رَ املُْؤْ يعُ أَجْ أَنَّ اهللاََّ الَ يُضِ لٍ وَ فَضْ نَ اهللاَِّ وَ ةٍ مِ مَ  .)٣(بِنِعْ

ابن حمبوب ، عن هيم ، عن أبيه ، عن عن عيل بن إبرا هـ)٣٢٩(رو الكليني
احلارث بن حممد بن النعامن ، عن بريد العجيل قال : سألت أبا جعفر عليه السالم عن 

ونَ  قول اهللا عز وجل :  ُ
تَبْرشِ سْ يَ مْ  وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ مْ أَالَّ خَ هِ فِ لْ نْ خَ ِمْ مِ وا هبِ قُ لْحَ ْ يَ ينَ ملَ بِالَّذِ

نُونَ  ْزَ مْ حيَ الَ هُ  ؟!.  وَ

هم واهللا شيعتنا ، حني صارت أرواحهم يف اجلنة ، واستقبلوا «ال عليه السالم : ق
م كانوا عىل احلق ، وعىل دين اهللا عز  الكرامة من اهللا عز وجل..؛ علموا واستيقنوا أهنّ

                                                           
 . ٣٥سورة عبس :   (١)
 منطقة بني اجلنة والنار .األعراف   (٢)
 .١٧١-١٧٠سورة آل عمران :   (٣)
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بمن مل يلحق هبم من إخواهنم من خلفهم من املؤمنني ، أالّ خوف  واستبرشواوجل ، 

 .)١( »عليهم وال هم حيزنون

 قلت : إسناده صحيح .

له إالّ باملسانخة واالحتاد بني املؤمنني يف أصل  واالستبشار : ابتهاج ال يمكن تعقّ
وجودهم ؛ وهو : احتادهم الوجودي يف الروح والبدن ؛ فأبدان اجلميع من طني اجلنة ، 

 اجلنّة ؛ واالبتهاج ال يتخلّف عن هذا االحتاد .   أو روح وأرواح اجلميع من ريح 

أخرج الكليني عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد ، عن ابن حمبوب ، عن و
هشام بن سامل ، عن أيب محزة ، عن أيب إسحاق قال حدثني : الثقة من أصحاب أمري 

م سمعوا أمري املؤمنني عليه السالم يقول يف خطبة له:   أين «...املؤمنني عليه السالم أهنّ
األعظمون عند اهللا جل ذكره قدراً ، املتبعون لقادة هم وكم أولئك األقلون عدداً ، و

الدين ، األئمة اهلادين ، الذين يتأدبون بآداهبم ، وينهجون هنجهم ، فعند ذلك هيجم هبم 
، ويستلينون من حديثهم ،  فتستجيب أرواحهم لقادة العلمالعلم عىل حقيقة اإليامن ، 

ملكذبون ، وأباه املرسفون ، أولئك ا ويأنسون بام استوحش منهما استوعر عىل غريهم ، 
أتباع العلامء ، صحبوا أهل الدنيا بطاعة اهللا تبارك وعاىل وأوليائه ، ودانوا بالتقية عن 

ويا شوقاه إىل فأرواحهم معلقة باملحل األعىل...، دينهم ، واخلوف من عدوهم ؛ 
صلح من  رؤيتهم يف حال ظهور دولتهم ، وسيجمعنا اهللا وإياهم يف جنّات عدن ومن

 .)٢(» آبائهم وأزواجهم وذرياهتم

قلت : إسناده ضعيف عند أصحابنا ، وفيه نظر ؛ فأبو إسحاق السبيعي باتفاق 
أهل السنّة ثقة ذو هو شيعي ، عارص أمري املؤمنني ورو عنه ، بل رو كثرياً من 

لسنّة فضائله عليه الصالة والسالم ، إىل احلد الذي أغضب النواصب املنتسبني ألهل ا

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٥٧: ٨ الكايف (ت: غفاري)  (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٣٣٥:  ١الكايف (ت: غفاري)   (٢)
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؛ عليه السالم كثرياً ، وهو حسب تتبعي القارص ، ال يروي إالّ عن ثقة عن أمري املؤمنني 

ة وحسن واعتبار .  فاإلسناد ال خيلو من قوّ

املكذبون) أي : ابتهاجهم بام يسانخ ذواهتم  ويأنسون بام استوحش منهقوله : (
) احهم معلقة باملحل األعىلفأروالعلويّة ونفوسهم القدسيّة ؛ لذلك قال عليه السالم: (

ر  ل كاملقداد وأبو ذر وسلامن وعامّ أي عامل النور والقدس ، ويظهر أنّ هؤالء هم الكمّ
 ريض اهللا تعاىل عنهم .

) ابتهاج مردّه إىل االحتاد النوري بني ويا شوقاه إىل رؤيتهموقوله عليه السالم : (
اإلمام عليه السالم أبٌ ا أنّ ففيه ..؛كام هو رصيح النصوص املاضية ،اإلمام وشيعته

لشيعته ؛ رضورة أنّ نور شيعته ، تبعٌ لنوره ، معلولٌ له يف رتبة الوجود الطويل ، كام أنّ 
 نور املعصوم معلولٌ لنور اهللا سبحانه.. 

  



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٣٤٦

 
 االبتهاج والسنخيّة يف حديث ائتالف األرواح

ي سعد بن قال : حدثنا أيب ريض اهللا عنه، قال: حدثن هـ)٣٨١(أخرج الصدوق
عبد اهللا، عن حممد بن احلسني ابن أيب اخلطاب، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص، عن عبد 
الكريم بن عمرو اخلثعمي، عن عبد اهللا بن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال 

إنّ األرواح جنود جمنّده، فام تعارف منها يف امليثاق أئتلف هيهنا، وما تناكر منها يف : «
 .)١( »مليثاق، اختلف هيهنا...ا

 قلت : إسناده صحيح .

ومن طريق آخر أخرجه الصدوق قال : أبى رمحه اهللا قال : حدثنا سعد بن عبد 
اهللا ، عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب ، عن جعفر بن بشري ، عن احلسني بن أيب 

إن اهللا تبارك «م قال : العالء ، عن حبيب قال : حدثني الثقة ، عن أيب عبد اهللا عليه السال
وتعاىل : أخذ ميثاق العباد وهم أظلّة قبل امليالد ؛ فام تعارف من األرواح أيتلف ، وما 

 .)٢(» تناكر منها اختلف

 قلت : حديث صحيح وهذا اإلسناد معترب .

قال الليث، عن حييى بن سعيد ، عن عمرة، قال :  هـ)٢٥٦(وأخرج البخاري
األرواح «قالت: سمعت النبي صىل اهللا عليه وسلم، يقول: عن عائشة ريض اهللا عنها، 

 .)٣(»جنود جمندة فام تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

 قلت : إسناده صحيح عىل رشط الشيخني .

حدثنا يزيد، أخربنا محاد بن سلمة، عن سهيل بن أيب ورواه أمحد بن حنبل قال : 
 .)١(بي صىل اهللا عليه وسلم مثله صالح، عن أبيه ، عن أيب هريرة، عن الن

                                                           
 . املكتبة احليدريّة ، النجف .٤٢٦:  ٢م) علل الرشائع (ت: حممد صادق بحر العلو (١)
 . املكتبة احليدريّة ، النجف .٨٢: ١علل الرشائع (ت: حممد صادق بحر العلوم)  (٢)
 . دار طوق النجاة . ٣٣٣٦، رقم: ١٣٣: ٤صحيح البخاري (ت: زهري النارص)  (٣)
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 قلت : إسناده صحيح عىل رشط مسلم .

وائتالف األرواح يعني فيام يعني تسانخها ، واحتاد حقيقتها خبثاً أو طيباً ، وقد 
ت األخبار القطعيّة أنّ أرواح املؤمنني من روح اهللا تعاىل ، أو  روح ريح اجلنّة ، أو مرّ

 بيثني من زفري جهنّم .ريح اجلنّة ، كام أنّ أرواح اخل

وقد مىض التنبيه أنّ احتاد األرواح وتسانخها ، اخلبيثة منها والطيّبة ، ال ينايف 
ة وضعفاً ، ابتداءً من روح النبيّ إىل أدنى روح.  تفاوهتا يف مراتب الوجود شدّ

فقد رو الكليني ريض اهللا عنه ؛ بل األمر أعظم من التآخي ، وإنّام هو تعارف 
ن حييى ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ، عن حممد بن سنان ، عن محزة بن عن حممد ب

مل تتواخوا عىل هذا األمر ، : « حممد الطيار ، عن أبيه ، عن أيب جعفر عليه السالم قال
 .)٢(»وإنّام تعارفتم عليه

. قلت : إسناده صحيح عىل األظهر األقو 

بن حممد ، عن عثامن بن  وله شاهد رواه الكليني عن حممد بن حييى ، عن أمحد
مل تتواخوا « عيسى ، عن ابن مسكان وسامعة مجيعاً ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال :

 .)٣(»عىل هذا األمر ، وإنّام تعارفتم عليه

 قلت : إسناده صحيح ، أو موثق عىل اصطالح املتأخرين .

: إنّ التآخي مل  حكى باقر املجليس، عن والده التقي املجليس ريض اهللا عنهام قال
يقع عىل التشيع ، وال يف هذه النشأة ، بل كانت أخوتكم يف عامل األرواح ، قبل االنتقال 
إىل األجساد، وإنّام حصل تعارفكم يف هذا العامل بسبب الدين، فكشف ذلك عن األخوة 
يف العليني، وذلك مثل رجلني كانت بينهام مصاحبة قديمة فافرتقا زمانا طويالً ، ثمّ 
تالقيا فعرف كل منهام صاحبه، ويؤيده احلديث املشهور عن النبي صىل اهللا عليه وآله 
                                                                                                                                           

 . الرسالة، بريوت. ٧٩٣٥، رقم:  ٣١٩: ١٣مسند أمحد (ت: األرنؤوط) (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . ١٦٩:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . ١٦٩:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (٣)
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وهذا » األرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف«وسلم: 

 .)١(اخلرب وإن كان عامياً ، لكن ورد مثله يف أخبارنا بأسانيد مجة أوردهتا يف الكتاب الكبري

ار( قلت : يدلّ عليه ه قال : ٢٩٠ما أخرجه حممد بن احلسن الصفّ هـ) قدس رسّ
عليه أيب عبداهللا  حدثنا أمحد بن حممد ، عن احلسن بن حمبوب ، عن صالح بن سهل ، عن

السالم أنّ رجالً جاء إىل أمري املؤمنني وهو مع أصحابه ، فسلم عليه ثمّ قال : أنا واهللا 
 أحبّك وأتوالك.

ما أنت كام قلت ؛ ويلك إنّ اهللا خلق األرواح قبل األبدان :  فقال له امري املؤمنني
بألفي عام ، ثمّ عرض علينا املحب لنا ، فواهللا مارأيت روحك فيمن عرض علينا ؛ فأين 

 .)٢(؟!. قال: فسكت الرجل عند ذلك ومل يراجعه»كنت

قلت : صحيح بكثرة الشواهد ، وهذا اإلسناد صحيح ؛ فاحلسن ريض اهللا عنه 
غري واحد قال اإلمجاع ، وصالح بن سهل اهلمداين فاسد العقيدة ، لكن  من أصحاب

 من أصحابنا إنّه تاب ورجع إىل احلق ، وأياً كان فاحلديث صحيح بالشواهد الكثرية.

منها ما رواه الكليني بإسناده الصحيح عن ، بكري بن أعني قال : كان أبو جعفر 
عتنا بالوالية لنا ، وهم ذر ، يوم أخذ امليثاق إنّ اهللا أخذ ميثاق شي«عليه السالم يقول : 

عىل الذر باإلقرار له بالربوبية وملحمد صىل اهللا عليه وآله بالنبوة ، وعرض اهللا جل وعز 
، وخلقهم من الطينة التي خلق  وهم أظلةعىل حممد صىل اهللا عليه وآله أمته يف الطني ، 

فهم بألفي عام ، وعرضهم عليه ، منها آدم ، وخلق اهللا أرواح شيعتنا قبل أبداهنم  وعرَّ
فهمرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ،   .)٣(»يف حلن القول ونحن نعرفهمعلياً ،  وعرَّ

 قلت : وإسناده حسنٌ صحيح دون كالم .

 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .  ٣٠: ٩مرآة العقول(ت: هاشم الرسويل)  (١)
 هـ١٤٠٤األمحدي ، طهران . طبع  . مطبعة١٠٧:  بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة باغي)   (٢)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٤٣٨: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (٣)
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 السنخيةواالبتهاج تالزم نصٌ يف 

والرتتب هيهنا ترتّب املعلول عىل العلّة وجوداً وتكويناً ؛ رضورة امتناع تعقل 
 البتهاج من دون سنخيّة ذاتيّة أو احتاد وجودي بني العلة واملعلول ..ا

ولقد مىض ما أخرجه الصدوق وكذا الكليني كالمها عن محّاد بن عيسى...، عن 
ِنُّ إىل ما خلقوا منه«...السجاد قال :  ِنُّ إىل ما ،  فقلوب املؤمنني حتَ وقلوب الكافرين حتَ

 .)١(»  خلقوا منه

نخيّة بمعنى االشرتاك يف احلقيقة ، كام أنّه فصيحٌ يف االبتهاج وهو ظاهر يف الس
 بني املتسانخني املتحدين يف احلقيقية الواحدة . 

ي ( قال حدثني أيب، هـ) ريض اهللا عنه قال : ٣٢٩وأخرجه عيل بن إبراهيم القمّ
قنا إنّ اهللا خل«عن حممد بن إسامعيل ، عن أيب محزة ، عن أيب جعفر عليه السالم قال : 

من أعىل عليني ، وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقنا منه ، وخلق أبداهنم من دون ذلك ؛ 
ا خلقت ممّا خلقنا منه؛  فقلوهبم هتو إلينا الَّ إِنَّ كِتابَ  ، ثمّ تال هذه اآلية  ألهنّ كَ

هُ  دُ هَ ومٌ يَشْ قُ رْ يُّونَ كِتابٌ مَ لِّ راكَ ما عِ ما أَدْ يِّنيَ وَ لِّ فِي عِ رارِ لَ بُونَ األَبْ رَّ  .املُْقَ

نا من سجني ، وخلق قلوب شيعتهم ، ممّا وخلق عدوّ «ثمّ قال عليه السالم : 
خلقهم منه ، وأبداهنم من دون ذلك ؛ فقلوهبم هتوي إليهم ألهنا خلقت ممّا خلقوا منه ، 

جِّ ثم تال هذه اآلية :  ما أَدْراكَ ما سِ نيٍ وَ جِّ فِي سِ ارِ لَ جَّ الَّ إِنَّ كِتابَ الفُ قُومٌ كَ رْ نيٌ كِتابٌ مَ
بِنيَ  ذِّ كَ ئِذٍ لِلْمُ مَ وْ لٌ يَ يْ  .)٢(» وَ

 قلت : إسناده صحيح .

 

 

                                                           
 . املكتبة احليدريّة ، النجف .٨٢علل الرشائع (ت: حممد صادق بحر العلوم) :  (١)
 هـ.١٣٨٧. مطبعة النجف ، سنة الطبع :  ٤١١: ٢تفسري القمي(ت: طيب اجلزائري)  (٢)
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 علّة حصول االبتهاج يف تزاور الطيّبني

، عن حممد بن حييى ، عن حممد بن احلسني  ريض اهللا عنه هـ)٣٢٩(رو الكليني
امللك ، عن أيب  ، عن حممد بن إسامعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد

، وذكراً ألحاديثنا ،  تزاوروا فإنّ يف زيارتكم إحياءً لقلوبكم«عبد اهللا عليه السالم قال : 
كم عىل بعض ؛ فإنْ أخذتم هبا رشدتم ونجوتم ، وإنْ تركتموها  وأحاديثُنا تَعْطِفُ بعضَ

 .)١(» ضللتم وهلكتم ؛ فخذوا هبا وأنا بنجاتكم زعيم

ولو بالتوثيق العام ؛ فصالح بن عقبة  موثقون ، رجاله قلت : إسناده قويّ معترب
ي يف تفسريه ، ويزيد النوفيل وثقه ابن قولويه يف الكامل . ط وثقه القمّ  القامّ

واحلديث أخرجه الكليني عن أيب عيل األشعري ، عن حممد بن عبد اجلبار ، عن 
ب عند أيب جعفر ابن فضال ، عن عيل بن عقبة ، عن أبيه ، عن ميرس قال : ذكر الغض

إنّ الرجل ليغضب ، فام يرىض أبداً حتى يدخل النار ، فأيّام رجل «عليه السالم فقال : 
غضب عىل قوم ، وهو قائم فليجلس من فوره ذلك ، فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان ، 

 .)٢(»وأيام رجل غضب عىل ذي رحم ، فليدن منه فليمسه؛ فإنّ الرحم إذا مست سكنت

 صحيح .قلت : إسناده 

أي ترجع بعضكم إىل » تعطّف بعضكم عىل بعض« قلت : قوله عليه السالم: 
بعض بالعشق واحلب واالبتهاج ، ولعلّ هذا من املشكل ؛ إذ ما عالقة تذاكر أحاديث 

 أهل البيت بإرجاع الشيعة بعضهم إىل بعض؟!!

رهم تكويناً وفطرةً ، باحتادهم يف األصل النوري الو ا تذكّ احد ، وهو قلنا : ألهنّ
سة ، التي هي من سنخ طينة أهل  نورهم عليهم السالم ، وباشرتاكهم يف الطينة املقدّ

تزاوروا فإنّ يف زياراتكم إحياءٌ «البيت عليهم السالم ؛ يشهد له قوله عليه السالم : 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٢١٣: ٨ ايف (ت: عيل غفاري)الك  (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٣٠٢: ٢ الكايف (ت: عيل غفاري)  (٢)
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وهو ظاهر يف » إنّ الرحم إذا مست سكنت « فهو نظري قوله عليه السالم : » لقلوبكم

 بتهاج ..السنخيّة واال

) تزاوروا ، فإنّ يف زيارتكم ، إحياءً لقلوبكموالقلوب يف قوله عليه السالم : (
القلب ألنّه وسيلة جسامنيّة لالتصال بامللكوت ، وظرفاً عن الروح باألرواح ، وإنّام عربّ 

اً الستالم النور عن مفيض النور، كام يف قوله تعاىل :  نُونَ الَّ ماديّ مِ كِرَ إِنَّامَ املُْؤْ ا ذُ ينَ إِذَ ذِ
لُونَ  كَّ تَوَ ِمْ يَ هبِّ ىلَ رَ عَ نًا وَ ُمْ إِيامَ هتْ ادَ هُ زَ اتُ مْ آيَ يْهِ لَ لِيَتْ عَ ا تُ إِذَ ُمْ وَ لُوهبُ لَتْ قُ جِ  .)١(اهللاَُّ وَ

 

  

                                                           
 . ٢األنفال :   (١)
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 نصٌ يف أخوة املؤمنني امللكوتيّة واالبتهاج

بن  عن عدة من أصحابنا ، عن أمحد هـ)٣٢٩ريض اهللا تعاىل عنه ( رو الكليني
حممد بن خالد ، عن عثامن بن عيسى ، عن املفضل بن عمر قال : قال أبو عبد اهللا عليه 

، وإذا رضب عىل رجل منهم عرق سهر له  بنو أب وأمإنّام املؤمنون إخوة «السالم : 
 .)١(» اآلخرون

قلت : إسناده صحيح عىل األظهر األقو . وهو بضميمة النصوص السابقة ، 
 أخوةٌ ألبٍ وأم ملكوتيَّنيْ . -يف أصل التكوين امللكويت-ؤمنني نصٌ أنّ قاطبة امل

ا األب امللكويت فهو : روح اهللا تعاىل  ، ، أو النور فاألمّ امللكوتيّة : طينة اجلنّة ، وأمّ
 وقد مىض البيان عن سادة الزمان عليهم السالم .

ر، قال: ورو البخاري يف هذا قال : حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، عن عام
سمعته يقول: سمعت النعامن بن بشري، يقول: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: 

تر املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل اجلسد، إذا اشتكى عضوا تداعى «
 .)٢(»له سائر جسده بالسهر واحلمى

 حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ح.. ورو الكليني عن 

ن أصحابنا ، عن سهل بن زياد مجيعاً ، عن ابن حمبوب ، عن عيل بن وعدة م
املؤمن أخو املؤمن ؛ « رئاب ، عن أيب بصري قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول :

كاجلسد الواحد ، إن اشتكى شيئاً منه ، وجد أمل ذلك يف سائر جسده وأرواحهام من روح 
 .)٣(»الً بروح اهللا من اتصال شعاع الشمس هباواحدة ، وإنّ روح املؤمن ألشد اتصا

 قلت : إسناده صحيح .

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية طهران .١٦٦: ٢ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 . دار طوق النجاة ٦٠١١، رقم : ١٠: ٨صحيح البخاري (ت: زهري النارص)   (٢)
 . دار الكتب اإلسالمية طهران .١٦٦: ٢ الكايف (ت: عيل غفاري)  (٣)
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قوله (املؤمن أخو املؤمن كاجلسد : قال املازندراين ريض اهللا عنه يف رشح الكايف 

هذا متثيل وتقريب للفهم ، الواحد ان اشتكى شيئا منه وجد أمل ذلك يف ساير جسده) 
، واتفاقهم يف صفة االيامن ، )١(لروحالحتادهم يف املادة واحيث شبههم بالواحد ؛ 

وتناسبهم يف التوحيد والعرفان ، فكان كلّ واحد منهم نفس صاحبه معنى ، وإن 
تفرقت هبم الصور واألعيان، فيقتىض هذا النوع من االحتاد والنسب من اإليامن ، أن 

بذاته ) أي بروح اهللاوإنّ روح املؤمن ألشد اتصاالً يتأمل كلّ بتأمل اآلخر ويفرح بفرحه...(
 .)٢( املقدسة

واملراد بروح اهللا أيضاً ، روح وقال العالمة املجليس يف املرآة ريض اهللا عنه : 
ياإلمام التي اختارها اهللا كام مر يف قوله:  وحِ نْ رُ تُ فِيهِ مِ خْ فَ نَ  .وَ

سبحانه ، إشارة إىل شدة ارتباط  ذات اهللا:  بروح اهللاوحيتمل أن يكون املراد 
بجناب احلق تعاىل، حيث ال يغفلون عن رهبم ساعة ، ويفيض عليهم منه  املقربني

 .)٣(سبحانه العلم والكامالت واهلدايات واإلفاضات ، آنا فآنا وساعة فساعة

يف بيان معنى اتصال أرواح املؤمنني بروح اهللا فقال :  وقد أجاد الفيض 
ِ وذلك ألنّ املؤمن حمبوب هللا عز وجل كام قال سبحانه :  هُ حيُ ِبُّونَ حيُ مْ وَ ومن أحبه  بُّهُ

اهللاَّ تعاىل كان سمعه وبرصه ويده ورجله..؛ فباهللا يسمع ، وبه يبرص ، وبه يبطش ، وبه 
 . )٤(يميش...، وأيُّ اتصالٍ أشدّ من هذا؟! 

 وهل أرواح الكفار الرشيرة متصلة بروح اهللا تعاىل ؟!!

ود املخلوق حدوثاً وبقاءً من بىل ال ريب ، كام هو معلوم رضورة ، وإالّ لزم وج
دون علّة ، وهو ممتنع ؛ فتعنيّ االتصال بني اخلالق واملخلوق الرشير ، بيد أنّه اتصالٌ 

                                                           
ب له قاعدة بسيط احلقيقة كلّ األشياء ، فعليه بكلمة املازندراين التامة هذه   (١)  .من أراد مثاالً يقرّ
 ، إحياء الرتاث العريب ، بريوت. ٣٥ :  ٩رشح أصول الكايف (ت: عيل عاشور)   (٢)
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ١٣: ٩مرآة العقول(ت: هاشم الرسويل)    (٣)
 . ٥٥٢:  ٥الوايف   (٤)
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اً  لَدَ بكثرة الوسائط ، يرشد إليه قوله تعاىل : ضعيف جدّ كِنَّهُ أَخْ لَ َا وَ نَاهُ هبِ عْ فَ رَ ئْنَا لَ وْ شِ لَ وَ

ضِ  َرْ ا  إِىلَ األْ  ».أشدّ اتصاالً «فـأرواح املؤمنني وأمّ

وأجر يف قال املازندراين ريض اهللا عنه: قوله عليه السالم يف قوي أيب محزة : (
ورائحة ) الريح بمعنى الرائحة ، عرضٌ يدرك بحاسة الشم ، صورهم من ريح اجلنة

، وهبا يعودون إليها ، ويتطيبون حتى جيد  جامعة هلمالتي جرت يف أبداهنم ،  اجلنة
 .)١( إينّ ألجد ريح يوسف ارفني ، كام قال يعقوب عليه السالم : طيبهم مشام الع

نْ قلت: وأصله يف القرآن قوله وتعاىل :  مْ مِ أَكُ ي أَنْشَ وَ الَّذِ هُ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ  . )٢(نَ

مْ وقال سبحانه :  كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ َا النَّاسُ اتَّ اأَهيُّ ةٍ يَ دَ احِ سٍ وَ نْ نَفْ لَ  مِ خَ قَ وَ
اءً  نِسَ ا وَ ريً

ثِ االً كَ جَ امَ رِ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ  .)٣(مِ

ة تكثرت عنه ، صحيح يف هذه  وتفسري النفس بنفس آدم عليه السالم ، وأنّ الذريّ
الدار ، لكنه من التفسري باملصداق ؛ رضورة وجود كلّ بني اإلنسان يف عامل الذر قبل 

إنّ األرواح جنود جمندة ، ما «القطعي عن النبي : النص  قد مىضخلق آدم دنيوياً ؛ و
أي قبل خلق الدنيا ، بل قبل خلق آدم عليه » تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف

السالم من طني ؛ فالنفس الواحدة أعظم وأرشف من نفس آدم عليه السالم ، وهي 
 روح نبيّنا حممد صىل اهللا عليه وآله..

اعلم أنّ األرواح كلّها خملوقة من روح واحدة عنه : قال صدر املتأهلني ريض اهللا 
 . اهـ.)٤(، هي روح النبي صىلّ اهللاّ عليه وآله ، وروحه أصل األرواح

وهو  واملراد بروح اهللا أيضاً ، روح اإلمام عليه السالم .ومىض قول املجليس: 
 من التفسري باملصداق . 

                                                           
 ، إحياء الرتاث العريب ، بريوت. ٣٦ :  ٩رشح أصول الكايف (ت: عيل عاشور)   (١)
 ..٩٨األنعام :   (٢)
 .١النساء :   (٣)
 .٣٨٢: ٣رشح أصول الكايف الصدر املتأهلني   (٤)
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) كأنّه عليه السالم د الواحدكاجلس(كام قد قال املجليس : قوله عليه السالم : 

ترقى عن األخوة إىل االحتاد ، أو بني أنّ أخوهتم ليست مثل سائر األخوات ، بل هم 
بمنزلة أعضاء جسد واحد تعلق هبا روح واحد ، فكام أنّه يتأمل عضو واحد ، تتأمل 

غرض وتتعطل سائر األعضاء ، فكذا بتأمل واحد من املؤمنني حيزن ويتأمل سائرهم...، وال
ام روح واحدة ، أو أنّ روحيهام من روح واحدة هي  ا بيان شدة اتصال الروحني كأهنّ إمّ

 روح األئمة عليهم السالم ، وهو نور اهللا كام مر. 

وعىل التقادير املراد بروح اهللا أيضاً ، الروح التي اصطفاها اهللا وجعلها يف األئمة 
فَ  عليهم السالم ، كام مر يف قوله تعاىل :  نَ نْ وَ تُ فِيهِ مِ يخْ وحِ بروحه املراد أن يكون  رُ

، إشارة إىل شدة ارتباط أرواح املقربني واملحبني من الشيعة املخلصني  سبحانه ذاته
بجناب احلق تعاىل ، حيث ال يغفلون عن رهبم ساعة ، ويفيض عليهم منه سبحانه ، آنا 

ل اإلرادة أيضاً ؛ لتخليهم فآنا وساعة فساعة ، العلم واحلكم والكامالت واهلدايات ، ب
ونَ إِالَّ أَنْ  عن إرادهتم وتفويضهم مجيع أمورهم إىل رهبم ، كام قال فيهم :  اءُ ا تَشَ مَ وَ

ِنيَ  املَ عَ بُّ الْ اءَ اهللا رَ شَ فإذا أحببته كنت سمعه وبرصه ويده «وقال يف احلديث القديس  يَ
اهللا تعاىل بحسب فهمي واهللا وسيأيت متام القول فيه يف حمله إن شاء » ورجله ولسانه

 . )١( املوفق

                                                           
 . مؤسسة الوفاء ، بريوت. الطبعة الثانية.١٤٩: ٥٨ بحار األنوار(ت: باقر البهبودي)   (١)
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 اشرتاك اجلن واإلنس يف األخوة امللكوتيّة

ريض اهللا عنه ، عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه وحممد بن  هـ)٣٢٩(رو الكليني
حييى ، عن أمحد بن حممد بن عيسى مجيعاً ، عن ابن أيب عمري ، عن إسامعيل البرصي ، 

أبا جعفر عليه السالم يقول : إنّ نفراً من املسلمني  عن فضيل بن يسار قال : سمعت
خرجوا إىل سفر هلم ، فضلّوا الطريق ، فأصاهبم عطش شديد ، فتكفنوا ولزموا أصول 
الشجر ، فجاءهم شيخ وعليه ثياب بيض فقال : قوموا فال بأس عليكم ، فهذا املاء 

 فقاموا ورشبوا وارتووا فقالوا من أنت يرمحك اهللا؟!.

أنا من اجلن الذين بايعوا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ؛ إينّ سمعت « فقال :
املؤمن أخو املؤمن ، عينه ودليله ، فلم تكونوا «رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يقول : 

 ».تضيعوا بحرضيت

 قلت : إسناده صحيح ، رجاله ثقات .

ب امللكويت ؛ وهو رصيحٌ يف األخوة امللكوتيّة بني اجلن واإلنس من جهة األ
فكالمها من من فاضل نور حممد وآل حممد صىل اهللا عليهم مجيعاً ، بىل خيتلفان يف األم 

 وهي املادة البدنيّة لصورة كلّ منهام ، فهذا من طني وهذا من نار .

ة أنّ البدن الدنيوي بالنسبة للروح ، كالعرض بالنسبة  وقد نبهنا أكثر من مرّ
ا بدنه  للجوهر ؛ لذلك أمجع العلامء أنّ حقيقة اإلنسان روحه ، أو نفسه الناطقة ، وأمّ

الدنيوي فظرف هلا ال أكثر ، حتتاجه الستكامل فعليتها يف هذه الدار ال غري؛ فإذا حتقق هلا 
 ما أرادت ، تركته ليكون هباءً كام يف حال املوت الدنيوي.  
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 النص عىل ابتهاج الكائنات باملؤمن 

حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد ، عن ابن حمبوب ، عن  هـ)٣٢٩(رو الكليني
إذا « عن عيل بن أيب محزة قال : سمعت أبا احلسن موسى بن جعفر عليه السالم يقول :

مات املؤمن ، بكت عليه املالئكة ، وبقاع األرض التي كان يعبد اهللا عليها ، وأبواب 
 .)١(»السامء التي كان يصعد فيها بأعامله

ن زياد وعيل بن إبراهيم عن أبيه مجيعاً ، عن ابن حمبوب ، عن ورو عن سهل ب
 عيل بن رئاب قال سمعت أبا احلسن األول عليه السالم مثله .

ل موثق بل صحيح ؛  فالبطائني مل عنه  قلت : إسناد الثاين صحيح ، واألوّ
ام عدالته واستقامته ، والبقيّة ثقعىل األظهر أصحابنا بعد انحرافه   ات.، وإنام أيّ

حدثنا احلسني بن حريث، قال: حدثنا وكيع، عن هـ) قال : ٢٧٩ورواه الرتمذي(
موسى بن عبيدة، عن يزيد بن أبان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اهللا صىل اهللا 
عليه وسلم: ما من مؤمن إالّ وله بابان، باب يصعد منه عمله، وباب ينزل منه رزقه، 

انُوا عز وجل : فإذا مات بكيا عليه، فذلك قوله  ا كَ مَ ضُ وَ َرْ األْ ءُ وَ امَ مُ السَّ يْهِ لَ تْ عَ امَ بَكَ فَ
ينَ  نْظَرِ  .مُ

قال الرتمذي : هذا حديث غريب، ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه، وموسى 
 .)٢(بن عبيدة، ويزيد بن أبان الرقايش يضعفان يف احلديث 

بن موسى بن جماشع ،  أخربنا عمرانهـ) قال : ٣٥٤ورو اإلمام ابن حبّان (
قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا مهام بن حييى ، عن قتادة ن عن أيب اجلوزاء، عن 

املؤمن إذا حرضه املوت حرضته «أيب هريرة أنّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال: 
ء مالئكة الرمحة ، فإذا قبضت نفسه ، جعلت يف حريرة بيضاء ، فينطلق هبا إىل باب السام

، فيقولون ما وجدنا رحياً أطيب من هذه ، فيقال دعوه يسرتيح ، فإنّه كان يف غم ، 
                                                           

 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٣٨: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
اد)   (٢)  . دار الغرب اإلسالمي، بريوت. ٣٢٥٥رقم:  ٢٣٣: ٥سنن الرتمذي(ت: بشار عوّ
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ا الكافر ، فإذا قبضت نفسه  فيُسأل ما فعل فالن ، ما فعل فالن ، ما فعلت فالنة؟!. وأمّ
وذهب هبا إىل باب األرض ، يقول خزنة األرض : ما وجدنا رحياً أنتن من هذه ، فتبلغ 

 .)١(»فىلهبا إىل األرض الس

 قلت : إسناده صحيح عىل رشط الشيخني .

ورو الكليني عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ، عن احلسن بن 
إذا تاب «حمبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول : 

لت : وكيف يسرت فق». العبد توبة نصوحاً ، أحبّه اهللا ، فسرت عليه يف الدنيا واآلخرة
 عليه؟!. 

ينيس ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ، ويوحي إىل جوارحه « قال عليه السالم :
اكتمي عليه ذنوبه ، ويوحي إىل بقاع األرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب ، 

 .)٢(»فيلقى اهللا حني يلقاه ، وليس يشء يشهد عليه بيشء من الذنوب

 قلت : إسناده صحيح .

خبار يف هذه املعنى قطعيّة ، لكن ما عالقة السامء واألرض باإلنسان ، وملاذا األ
 تبتهج باملؤمن الطيب وتشمئز من اخلبيث؟! 

قلنا : للسنخيّة ؛ فيتحد كلّ من السامء واألرض واملؤمن بالطاعة واإليامن ، فأما 
ا مها ؛ فلقوله تعاىل :  ا أَوْ  املؤمن فواضح ، وأمّ عً تِيَا طَوْ يْنَا طَائِعِنيَ ائْ تَ تَا أَ الَ ا قَ هً رْ ،  كَ

 تكويناً . قويرتتب عليه االبتهاج والشوق والعش

 

 

 

                                                           
 مؤسسة الرسالة ، بريوت. .٣٠١٣، رقم: ٢٨٣: ٧صحيح ابن حبان(ت: األرنؤوط)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٤٣١: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
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 النص عىل استغفار الكائنات لطالب العلم 

 رو الكليني عن حممد بن احلسن وعيل بن حممد عن سهل بن زياد ح..

وحممد بن حييى عن أمحد بن حممد مجيعا عن جعفر بن حممد األشعري عن عبد 
 اهللا بن ميمون القداح ..

ورو عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محاد بن عيسى ، عن القداح ، عن أيب 
من سلك طريقاً يطلب «عبد اهللا عليه السالم قال : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : 

علم رضاً فيه علامً ، سلك اهللا به طريقاً إىل اجلنة ، وإنّ املالئكة لتضع أجنحتها لطالب ال
به ، وإنّه يستغفر لطالب العلم من يف السامء ومن يف األرض ، حتى احلوت يف البحر ، 
وفضل العامل عىل العابد ، كفضل القمر عىل سائر النجوم ليلة البدر ، وإنّ العلامء ورثة 

،  األنبياء ، إنّ األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً ، ولكن ورثوا العلم ، فمن أخذ منه
 .)١(»أخذ بحظ وافر

 قلت  : اإلسنادان األخريان صحيحان .

ورواه أهل السنّة واللفظ للرتمذي قال : حدثنا حممود بن خداش البغدادي، 
قال: حدثنا حممد بن يزيد الواسطي، قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة، عن قيس 

 سمعت رسول اهللا صىل بن كثري، قال: قدم رجل من املدينة عىل أيب الدرداء، فقال: فإين
من سلك طريقاً يبتغي فيه علامً ، سلك اهللا به طريقاً إىل اجلنة، «اهللا عليه وسلم يقول: 

 ليستغفر له من يف السموات وإنّ املالئكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإنّ العاملِ 
 .)٢(»، ومن يف األرض ، حتى احليتان يف املاء

 ق أهل السنة .قلت : حديث حسن صحيح باتفا

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٣٥: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
اد)   (٢)  . دار الغرب اإلسالمي، بريوت. ٢٦٨٢رقم:  ٣٤٥: ٤سنن الرتمذي(ت: بشار عوّ
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والسؤال : ملاذا تستغفر الكائنات واملالئكة ، وحيتان البحر الطيبة لطالب العلم 

 ، ما شأهنا به ؟!!

، وإن تفاوتت يف النوريّةيسانخ املالئكة احلقيقي، ؛ فطالب العلم قلنا : للسنخيّة 
اً يف النوريّة شرتكان ؛ فكالمها ياملراتب يف سلّم الوجود  ، وقد مىض يف  اشرتاكاً معنويّ

األخبار القطعيّة أنّ األب امللكويت لقاطبة املؤمنني مالئكة أم برش ، هو النور أو الروح 
 .حسب مراتبه يف الوجود 

ن ؛ لكون أصلهام  وكذلك فهو يسانخ احليتان ، وهي الطيّبة احلالل عىل املتيقّ
 واحد وهو اجلنّة ، فهام مرتبطان من هذه احليثيّة التكوينيّة .

وإنّ العامل ن ثمرات القول بالسنخيّة أنّ اإلطالق يف قوله عليه السالم : (وم
؛ رضورة أنّ املستغفر لطالب العلم ليستغفر له من يف السموات ، ومن يف األرض ) ممتنعٌ

ا اخلبيثني فكال ، وقد مرّ يف  خصوص من يسانخه مِن أهل العقل والفطرة ، وأمّ
 وعٍ أو جنسٍ ، حينّ إىل صنفه أو نوعه أو جنسه . النصوص القطعيّة أنّ كلّ صنفٍ أو ن

 احلاصل : 

حينّ كلٌّ منها إىل ما يسانخها ، أي يتحد يبتهج والكائنات كلّها دون استثناء ، 
األصل الوجودي الواحد ، سواء أكان جنساً ، أم نوعاً ، أم صنفاً ، أم شخصاً معها يف 

 كاألب وولده املبارش .
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 باملؤمنني   ابتهاج األرض الطيبة

عن عيل بن إبراهيم ، عن حممد بن هـ) ريض اهللا عنه ، ٣٢٩(رو الكليني 
عيسى ، عن يونس ، عن خالد بن عامرة ، عن أيب بصري قال : قال أبو عبد اهللا عليه 

إذا حيل بينه وبني الكالم ، أتاه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ومن شاء اهللا ، «السالم : 
صىل اهللا عليه وآله عن يمينه واآلخر عن يساره ، فيقول له رسول اهللا فجلس رسول اهللا 

ا ما كنت ختاف منه فقد أمنت صىل اهللا عليه وآله أما ما كنت ترجو فهو ذا أمامك ، وأمّ 
شئت رددناك إىل  يفتح له باب إىل اجلنة فيقول : هذا منزلك من اجلنة ، فإنْ  منه ، ثمّ 

  الدنيا ، ولك فيها ذهب وفضة؟!.

فيقول : ال حاجة يل يف الدنيا ؛ فعند ذلك يبيض لونه ، ويرشح جبينه ، وتقلص 
شفتاه ، وتنترش منخراه ، وتدمع عينه اليرس ؛ فأي هذه العالمات رأيت فاكتف هبا ، 
فإذا خرجت النفس من اجلسد ، فيعرض عليها كام عرض عليه وهي يف اجلسد ، فتختار 

تقلبه فيمن يقلبه ، فإذا أدرج يف أكفانه ووضع عىل اآلخرة ، فتغسله فيمن يغسله ، و
رسيره ، خرجت روحه متيش بني أيدي القوم قدماً ، وتلقاه أرواح املؤمنني يسلمون 
عليه ويبرشونه بام أعد اهللا له جل ثناؤه من النعيم ، فإذا وضع يف قربه رد إليه الروح إىل 

فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول اهللا وركيه ثمّ يسأل عامّ يعلم ؛ فإذا جاء بام يعلم ، 
 صىل اهللا عليه وآله فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب رحيها.

 قال : قلت: جعلت فداك ، فأين ضغطة القرب؟!.

هيهات ما عىل املؤمنني منها يشء ، واهللا إنّ هذه األرض «فقال عليه السالم : 
من ، ومل يطأ عىل ظهرك مؤمن ، وتقول له لتفتخر عىل هذه ، فتقول وطىء عىل ظهري مؤ

األرض واهللا لقد كنت أحبك وأنت متيش عىل ظهري فأما إذا وليتك فستعلم ما ذا أصنع 
 .)١(»هبك فتفسح له مد برص

 قلت : إسناده صحيح عىل األظهر ؛ فيونس من أصحاب اإلمجاع .

                                                           
 .٣٦٢: ١وضة املتقني ر  (١)
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ينبغي أن يكون اخلرب رصيحٌ فصيحٌ يف ابتهاج األرض الطيّبة باملؤمن الكامل ؛ ف

معلوماً رضورة أنّ أصل األرض الطيبة التي يف هذه الدار الدنيّة ؛ كمكة واملدينة 
، كام أنّ أصل األرض ، كام هو ثابت يف نصوص الفريقني القطعيّة اجلنّةطني  ،والكوفة

تبتهج أو وإنّام ، جهنّم أعاذنا اهللا تعاىل منها طني ، وبرهوت ، اخلبيثة ، كأرض قوم لوط 
ة أمور : إىل كلّ أرض نّ حت  ما يسانخها ، وثمّ

أوالً : املؤمن يف اخلرب الرشيف أعاله ، الكامل ، كسلامن وأيب ذر واملقداد ، 
ل .  وضغطة القرب مرفوعة عن هذا الصنف من الكمّ

) ليس هذا فإذا وضع يف قربه رد إليه الروح إىل وركيهثانياً : قوله عليه السالم : (
وإالّ لزم أن يكون عامل الربزخ واآلخرة هو عني عامل الدنيا ، وهذا باطلٌ القرب الدنيوي ، 

 عقالً ورشعاً ؟!.

روح القرب الدنيوي اجلسامين الفاين ، هو واحلق فإنّ القرب الربزخي املقداري ، 
والسؤال والنعيم يتعلق بالربزخي ال الدنيوي الفاين ، والقرب الربزخي حمجوبٌ عن 

 جبت روح اإلنسان داخل جسده يف هذه الدار .أهل الدنيا ، كام ح

أتاه رسول...، اهللا فيقول له رسول اهللا صىل اهللا يدلّ عىل هذا صدر اخلرب ففيه : (
 ا ما كنت ترجو فهو ذا أمامك ، وأما ما كنت ختاف منه فقد أمنت منه ، ثمّ عليه وآله أمّ 

كلّه حمجوب عن أهل الدنيا ) وهذا يفتح له باب إىل اجلنة فيقول : هذا منزلك من اجلنة
 مع أنّه قبل املوت ، فكيف بعد املوت .
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 ملاذا ال حترق جهنم مالئكة العذاب ؟!.

اً ؛ فبها تندفع إشكاليات ال حتىص ؛  ة جدّ هذا من ثمرات بحث السنخيّة املهمّ
ل عدم إحراق النار ملالئكة العذاب يف جهنّم؟!.  منها : كيف نتعقّ

ل املؤمنني بل ثبت نقالً أنّ ال ل هذا؟!وال تؤثر فيهمنّار ال حترق كمّ  ، فكيف نتعقّ

قلنا ببساطة : ألنّ املالئكة جواهر قدسيّة طيّبة رشيفة عالية ، منزهة متاماً عن 
ة ؛ فال تسانخ جهنّم يف أيّ يشء ؛ للمباينة ؛ لذلك فال تأثري من  اخلبث والدنو واخلسّ

قل التأثري العكيس ؛ أي تأثري العايل بالداين ؛ فعدم الداين يف العايل الرشيف ، بىل ربام نتع
اً به ، وإنّام يعمّ قاطبة املطهرين من  إحراق النار إبراهيمَ عليه السالم ليس أمراً خاصّ

 األنبياء والصديقني ، عىل ما قىض اهللا تعاىل ..

هـ) يف ٣٠٤يف األخبار املعتربة ، ما أخرجه احلمريي(باألوىل ممّا يدل عىل ذلك 
قرب اإلسناد ، عن احلسني بن علوان ، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن جده عيل بن 

إذا محل أهل واليتنا عىل الرساط يوم القيامة ، ناد مناد «أيب طالب عليهم السالم قال : 
 » .: يا نار امخدي

 .)١(»طفأ نوركم هلبيأعجلوا جوزوين ، فقد «فتقول النّار : 

 قلت : إسناده جيّد.

عن عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد بن خالد ،  هـ)٣٢٩(و الكلينيور
عن عثامن بن عيسى ، عن أيب أيوب اخلزاز ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : من 
سعى يف حاجة أخيه املسلم ، طَلَبَ وجه اهللا ، كتب اهللا عز وجل له ألف ألف حسنة 

فه ، ومن صنع إليه معروفاً يف الدنيا ؛ فإذا كان يغفر فيها ألقاربه وجريانه وإخوانه ومعار

                                                           
 . مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ، قم .١٠٣قرب اإلسناد :   (١)
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؛ فمن وجدته فيها صنع إليك معروفاً يف الدنيا ،  قيل له : ادخل الناريوم القيامة 

 .)١(»فأخرجه بإذن اهللا عز وجل ، إالّ أن يكون ناصباً 

 قلت : إسناده صحيح.

اً أنّ املؤمن الكامادخل النّارقوله عليه السالم : ( ار ، ل ال حترقه النّ ) ظاهرٌ جدّ
ا عقالً فيمتنع  متناع تأثري الوجود األدنى ؛ التأثريها فيه وإن دخل فيها ، هذا رشعاً ، وأمّ

كام مفاد أصالة الوجود ؛ رضورة امتناع وجود األدنى لوال األعىل بالوجود األعىل 
 .واالشرتاك املعنوي بني املوجودات 

اً يف األشد وجوداً ، والعكس هو وبعبارة أخر يمتنع أن يؤثر األدنى وجود
املتحقق ، فظاهر النص من أنّ للمؤمن الكامل والية تكوينيّة عىل النار ، بأن خيرج منها 

 أهل املعروف بإذن اهللا تعاىل .

ة النّار ، أرشد إليه  فٌ يف النار ؛ لقدسيّة النور وجوداً ، وخسّ وبإجياز فالنور مترصّ
ه عن كلّ واسطة بينه وبني اهللا  »م هلبيطفأ نوركأ «قوله عليه السالم :  ر هو : املنزّ إذ النوّ

ا النّ  اً .ار تعاىل سو كونه خملوقاً ، وأمّ  فالوسائط اخلسيسة بينها وبني اهللا كثرية جدّ

ب جهنّم بنارها   ؟!.وال تتأملوقد تقول : فلم ال تتعذّ

،  ال تنايف النار اروالنّ ، : ألنّ األمل : إدراك املنايف احلكامء واملتكلمنيقلنا بإمجاع 
نفسٌ قدسيّة مطيعة هللا تعاىل ، نظري الشمس يف النّار ال يسعنا البسط لكن ننبه أنّ حقيقة و

ِ قوله تعاىل :  ائِبَنيْ رَ دَ مَ قَ الْ سَ وَ مْ مُ الشَّ رَ لَكُ خَّ سَ  . وَ

وقد مىض ما أخرجه أهل القبلة، سنة وشيعة، بإسناد صحيح عن النبي قال : 
 .»ييا رب أجره  منّ : « قالت النّارد يستجري باهللا من النّار إالّ وما من أح«

 

 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٩٨:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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ان يف عامل النور لَكَ  النّص أنّ النبي وعيل مَ

هـ) يف معانيه قال : حدثنا أيب ريض اهللا عنه قال : حدثنا ٣٨١وأخرج الصدوق (
ن سعد بن عبد اهللا ، قال : حدثنا أمحد ابن حممد بن عيسى ، قال : حدثنا العباس ب

معروف ، عن عبد اهللا بن املغرية ، قال : حدثنا أبو حفص العبدي ، قال : حدثنا أبو 
هارون العبدي ، عن أيب سعيد اخلدري ، قال : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : إذا 
سألتم اهللا يل فسلوه الوسيلة . فسألنا النبي صىل اهللا عليه وآله عن الوسيلة . فقال : هي 

جلنة وهي ألف مرقاة ، ما بني املرقاة إىل املرقاة حرض الفرس اجلواد شهراً ، درجتي يف ا
وهي ما بني مرقاة جوهر إىل مرقاة زبرجد إىل مرقاة ياقوت إىل مرقاة ذهب إىل مرقاة 
فضة ، فيؤتى هبا يوم القيامة حتى تنصب مع درجة النبيني ، فهي يف درجة النبيني 

يومئذ نبي وال صديق وال شهيد إالّ قال : طوبى ملن كالقمر بني الكواكب ، فال يبقى 
كانت هذه الدرجة درجته ، فيأيت النداء من عند اهللا عز وجل يسمع النبيني ومجيع اخللق 
: هذه درجة حممد ، فاقبل أنا يومئذ متزراً بريطة من نور عىل تاج امللك وإكليل الكرامة ، 

لواء احلمد ، مكتوب عليه ال إله إال اهللا ، وعيل ابن أيب طالب أمامي وبيده لوائي ، وهو 
مل نعرفهام ومل  هذان ملكان مقرباناملفلحون هم الفائزون باهللا ، فإذا مررنا بالنبيني قالوا : 

نرمها ، وإذا مررنا باملالئكة قالوا : نبيني مرسلني ، حتى أعلو الدرجة وعيل يتبعني ، 
ي بدرجة ، فال يبقى يومئذ نبي وال حتى إذا رصت يف أعىل درجة منها وعيل أسفل من

صديق وال شهيد إالّ قال : طوبى هلذين العبدين ما أكرمهام عىل اهللا تعاىل ، فيأيت النداء 
من قبل اهللا عز وجل يسمع النبيني والصديقني والشهداء واملؤمنني : هذا حبيبي حممد 

ال يبقى يومئذ أحد فوهذا وليي عيل ، طوبى ملن أحبه . وويل ملن أبغضه وكذب عليه . 
أحبك يا عيل إال اسرتوح إىل هذا الكالم وابيض وجهه وفرح قلبه ، وال يبقى أحد ممن 

 .  عاداك أو نصب لك حرباً أو جحد لك حقاً إالّ اسود وجهه واضطربت قدماه

ا  فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبال إيلّ أما أحدمها فرضوان خازن اجلنة ، وأمّ
ن النار ، فيدنو رضوان فيقول : السالم عليك يا أمحد . فأقول : اآلخر فاملك خاز

السالم عليك أهيا امللك ، من أنت؟!. فام أحسن وجهك وأطيب رحيك ، فيقول : أنا 



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٣٦٦

 
رضوان خازن اجلنة ، وهذه مفاتيح اجلنة ، بعث هبا إليك رب العزة فخذها يا أمحد . 

ضلني به ريب  ، ادفعها إىل أخي عيل فأقول : قد قبلت ذلك من ريب فله احلمد عىل ما ف
 بن أيب طالب . 

ثمّ يرجع رضوان فيدنو مالك فيقول : السالم عليك يا أمحد . فأقول : عليك 
السالم أهيا امللك فام أقبح وجهك وأنكر رؤيتك من أنت؟!.  فيقول : أنا مالك خازن 

د . فأقول : قد قبلت النار ، وهذه مقاليد النار ، بعث هبا إليك رب العزة فخذها يا أمح
ذلك من ريب فله احلمد عىل ما فضلني به ادفعها إىل أخي عيل بن أيب طالب فيدفعها إليه 
، ثم يرجع مالك ، فيقبل عيل ومعه مفاتيح اجلنة ومقاليد النار حتى يقف بحجزة جهنم 
 وقد تطاير رشرها وعال زفريها واشتد حرها وعيل آخذ بزمامها فيقول له جهنم : جزين

، فيقول هلا عيل : قريّ يا جهنم : خذي هذا واتركي هذا ،  أطفأ نورك هلبييا عيل فقد 
خذي عدوي واتركي وليي، فلجهنّم يومئذ أشد مطاوعة لعيل من غالم أحدكم 

 أشد مطاوعة لعيللصاحبه ، فان شاء يذهبها يمنة وإن شاء يذهبها يرسة ، وجلهنم يومئذ 
 . )١(ق فيام يأمرها به من مجيع اخلالئ

هـ) يف تفسريه قال : حدثني ٣٢٩رواه عيل بن إبراهيم (. وقلت : إسناده صحيح 
أيب ، عن عبد اهللا بن املغرية اخلزاز ، عن ابن سنان ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 

 وإسناده صحيح كام تر . . )٢(كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يقول وساق مثله

) رصيحٌ يف تأثري العايل أطفأ نورك هلبيم : (جزين يا عيل فقد قوله عليه السال
 بالداين ، ال العكس ، كام أنّ جمموع احلديث ناطقٌ يف السنخيّة  .

فال يبقى يومئذ أحد أحبك يا عيل إالّ اسرتوح إىل هذا سيام قوله عليه السالم : (
و نصب لك حرباً أو الكالم ، وابيض وجهه ، وفرح قلبه ، وال يبقى أحد ممن عاداك أ

) ظاهرٌ يف السنخيّة واالشرتاك املعنوي جحد لك حقاً إالّ اسود وجهه واضطربت قدماه

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم .١١٧معاين األخبار (ت: عيل غفاري) :   (١)
 اهلد ، النجف . . منشورات مكتبة ٣٢٤:  ٢تفسري القمي   (٢)
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بني عيلّ وحمبيّه ، سيام لو ضممنا له أخبار وحدة الطينة والروح والنور ؛ فاملجموع ظاهرٌ 

اً .  يف ذلك جدّ

دمة فصيحٌ أنّ بضميمة األخبار املتق» هذان ملكان مقربان: « عليه السالموقوله 
مردّ الوجود النبوي والعلوي إىل العامل النوري املالئكي ، ونشري إىل أنّه يمكن لكلّ 
إنسان الرجوع إىل هذا العامل النوري إذا أطاع اهللا حق طاعته ، كام فعل جعفر الطيّار 

 صلوات اهللا عليه كام ثبت يف األخبار القطعيّة .

ا عند استك امل النفس بالعلوم اإلهلية ، وصريورهتا عقالً قال صدر املتأهلني : وأمّ
 . )١(بالفعل ، حميطاً بالعلوم الكليّة ، ذا ملكة االتصال بعامل القدس... 

) يف دفع اإلشكال يف صريورة ٢٦: فصل (  ريض اهللا عنهوقال صدر املتأهلني 
العقل اهليوالين عقال بالفعل ، ولعلك تستشكل القول هبذه الصريورة من وجهني 
أحدمها ما مر ، وهو أنّه يلزم انقالب احلقيقة ؛ فإن النفس اإلنسانية من مجلة الصور 
الطبيعية لألجسام ، وفصل من فصوهلا االشتقاقية املحمولة عليها ، وقد حصل من 
انضاممها مع اجلسمية احليوانية ، نوع طبيعي واحد هو : اإلنسان الطبيعي ، فكيف يصري 

قولة من الصور املفارقة ، التي ال تعلق هلا بعامل املواد جوهرا عقلياً ، وصورة مع
 واألجسام؟!!.

و جوابه : ما قد أرشنا إليه ، من أنّ الوجود لليشء غري املاهية ، والوجود جيوز 
 ممّا خيرج الشخص من نوعه إخراجاً تدرجيياً اتصالياً إىل نوعفيه االشتداد ، واالشتداد 

 .)٢(سواد واحلرارة وغريهابالقوة ، كام يف اشتداد ال آخر

 وممّا حيسن أن نشري إليه ..

                                                           
 . ١٧٥: ٧األسفار   (١)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.٤٣٤: ٤األسفار   (٢)
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  خيلق خبيثاً ابتداءً ملالنّص أنّ اهللا تعاىل 

نشري إىل أنّ اهللا تعاىل يف النشأة األوىل ، قبل عامل الدنيا ، بل قبل عامل الذر ، مل خيلق 
خلقهم مجيعاً  خبيثاً عىل الراجح عندنا ، بل هو يف أكرب ظنّنا حمال عقالً ونقالً، وإنّام

طيّبني مرحومني ، حتّى إبليس اللعني الذي هو أخبث العاملني ؛ غاية األمر خلقهم 
خمتارين ليبلوهم أهيم أحسن عمالً، فاختار كثري منهم كإبليس وأشياعه ، جحود نعمة 

ة هللا تعاىل العاملني، ربّ  بسبب احلسد واالتكال عىل النفس ؛ فكفروا باهللا تعاىل ، واحلجّ
دَّ نّ ، فإ لِكَ بِامَ قَ أَنَّ اهللاذَ مْ وَ يكُ تْ أَيْدِ بِيدِ  مَ عَ مٍ لِلْ  .)١( لَيْسَ بِظَالَّ

هـ): حدثنا عيل بن أمحد بن حممد ٣٨١قال الصدوق (يدلّ عىل ذلك ما أخرجه 
(حممد بن جعفر بن عمران الدقاق ريض اهللا عنه ، قال: حدثنا حممد بن أيب عبد اهللا الكويف 

، قال : حدثنا جعفر بن  (ثقة)ال : حدثنا حممد بن إسامعيل الربمكي، ق األسدي، ثقة)
،  (ثقة)قال : حدثنا عبد اهللا بن الفضل اهلاشمي  (ثمة تصحيف) سليامن بن أيوب اخلزاز

أليّ علّة جعل اهللا تبارك وتعاىل األرواح يف قال : قلت أليب عبد اهللا عليه السالم : 
 ؟!. عىل يف أرفع حملّ األبدان ، بعد كوهنا يف ملكوته األ

إنّ اهللا تبارك وتعاىل علمَ أنّ «السالم : الصالة والصادق عليه  أبو عبد اهللافقال 
األرواح يف رشفها وعلوها، متى تركت عىل حاهلا، نزع أكثرها إىل دعو الربوبية دونه 

ا ورمحة هل التي قدرها هلا يف ابتداء التقدير؛ نظراً  ،عز وجل ، فجعلها بقدرته يف األبدان
م بطلب املعاش واملكاسب...هبا م مربوبون، وعباد ، وليذهلّ ؛ فيعلموا بذلك أهنّ

ة اخللد، ويأمنوا من خملوقون، ويقبلوا عىل عبادته، فيستحقوا بذلك نعيم األبد، وجنّ 
 . )٢(» النزوع إىل ما ليس هلم بحق

 . )٣(قال  املجليس: ويف القوي كالصحيح عن ابن الفضل وساق احلديث أعاله 

                                                           
 . ١٨٢سورة آل عمران :   (١)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي، قم. ٤٠٣التوحيد للصدوق (ت: هاشم الطهراين) :  (٢)
 .٢٣: ١٣روضة املتقني  (٣)
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ة تصحيف يف اإلسناد ؛  قلت: إسناده حسن صحيح ، رجاله موثقون ، وثمّ

 والصحيح جعفر بن سليامن عن أيب أيوب اخلزاز كام يف البحار .

األرواح ) وقوله عليه السالم : (ملكوته األعىل يف أرفع حملّ قول اهلاشمي : (يف 
عامل العلو والرشف ) ظاهرٌ أنّ كلّ األرواح كانت موجودة يف يف رشفها وعلوها

 وامللكوت األعىل ، واهللا تعاىل خيش عليها العجب بنفسها .

ومن األمثلة اجلليّة عىل ذلك أنّ إبليس كان يف امللكوت األعىل ، لكنّه اغرتّ بذلك 
هـ) عن أمحد بن حممد بن خالد الربقي ، عن أبيه ، عن ٣٢٩فتسافل..؛ رو الكليني (

املالئكة كانوا إنّ « أيب عبد اهللا عليه السالم قال :  فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن
، وكان يف علم اهللا أنّه ليس منهم ، فاستخرج ما يف نفسه  حيسبون أنّ إبليس منهم

 . )١(» باحلمية والغضب فقال: خلقتني من نار وخلقته من طني

 قلت : إسناده صحيح دون كالم . 

، والرشف  امللكوت األعىل أنّ أخبث اخللق كان يفرصيحٌ ، وهو نصّ فصيح 
ملاّ كان سالكاً سبيل طاعة ربّ العاملني ، تاركاً محيّة  ،يف رتبة املالئكة املقربنياألسمى ، 

 اجلاهلني ، وغضب املفسدين .

هـ) قال : حدثني أيب ، عن ٣٢٩(ريض اهللا عنهيشهد له ما رواه عيل بن إبراهيم 
ئِل عامّ ندب اهللاُ اخللقَ ابن أيب عمري ، عن مجيل ، عن أيب عبداهللا ع ليه السالم قال : سُ

ل فيه الضاللة (=أهل الضاللة)؟!.  اليه..؛ أَدَخَ

نعم ، والكافرون دخلوا فيه ؛ ألنّ اهللا تبارك وتعاىل أمر «قال عليه السالم : 
إبليس كان من املالئكة يف املالئكة بالسجود آلدم ، فدخل يف أمره املالئكة وابليس ؛ فإنّ 

، يعبدُ اهللاَ ، وكانت املالئكة تظن أنّه منهم ، ومل يكن منهم ، فلام أمر اهللا املالئكة  السامء
ج ما كان يف قلب إبليس من احلسد ، فعلم املالئكة  بالسجود آلدم عليه السالم ، أُخرِ

 » .عند ذلك أنّ إبليس مل يكن مثلهم
                                                           

 ر الكتب اإلسالميّة ، طهران .. دا ٣٠٨:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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مر اهللا املالئكة فقيل له عليه السالم : فكيف وقع األمر عىل إبليس ، وإنّام أ

 بالسجود آلدم؟!.

 . )١(»كان إبليس منهم بالوالء«فقال عليه السالم : 

 -يف ضوء النصّ -قلت : إسناده صحيح. والوالء هو املحبّة واالتباع ؛ فإبليس 
ارتقى ليكون يف رتبة املالئكة بسبب احلب واالتباع ، كأنّه من جنسهم ، وإن مل يكن يف 

 األصل من جنسهم .

كان إلبليس ، وهو أخبث اخللق يف علم اهللا تعاىل ، اختياراً عريضاً ، ومنهجاً فإذا 
وسيعاً ، وطريقاً مهيعاً ، وسبيالً مضيئاً ، ألن يكون يف رتبة املقربّني ، واملالئكة 

 املعصومني ، فكيف بمن دونه من بقيّة العاملني؟!.

وص الصحيحة الرصحية ، قد مىض بعضها ، أنّ من ا ختار طريق اهللا ويف النصّ
تعاىل من الطيبني الطاهرين ، يرتقي جنسه ليكون من جنس املالئكة عىل احلقيقة ال 

  الوالء فقط ، بل أسمى من ذلك.

  

                                                           
 دار الكتاب ، قم . . ٣٦:  ١تفسري القمي(ت: طيّب اجلزائري)   (١)
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 النص أن اهللا خلق اخلري قبل الرش

عن ابن ، عن أمحد بن حممد ، حممد بن حييى رو الكليني ريض اهللا عنه ، عن 
اهللا  إنّ «: سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول  :عن عبد اهللا بن سنان قال،  حمبوب

ثنني خلق ويف يوم األحد واال ،وما كان ليخلق الرش قبل اخلري، خلق اخلري يوم األحد 
 ،وخلق الساموات يوم األربعاء و يوم اخلميس ،وخلق أقواهتا يف يوم الثالثاء ،األرضني

لَ :و ذلك قوله عز وجل ،وخلق أقواهتا يوم اجلمعة امَ خَ يْنَهُ ا بَ مَ ضَ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ قَ السَّ
امٍ  يَّ تَّةِ أَ  .)١(يفِ سِ

 قلت : إسناده صحيح .

عن أيب ،  عن ابن حمبوب، عن أمحد بن حممد ، حممد بن حييى رو الكليني عن و
إن اهللا عز «: عن أيب جعفر عليه السالم قال ، عن سالم بن املستنري ، جعفر األحول 

وخلق الرمحة  ،وخلق الطاعة قبل أن خيلق املعصية ،قبل أن خيلق الناروجل خلق اجلنة 
وخلق احلياة قبل  ،وخلق األرض قبل السامء ،وخلق اخلري قبل الرش ،قبل الغضب

 .)٢(»وخلق النور قبل الظلمة ،وخلق الشمس قبل القمر ،املوت

إسناده جيد ، بل صحيح بأكثر من وجه ، واألحول هو مؤمن الطاق قلت : 
 .مد بن عيل بن النعامن ريض اهللا عنه حم

قلت : يمتنع تعقل وجود الرش قبل اخلري؛ بداهة أنّ الرش إما عدم ذات ، وإما 
 عدم كامل ، وكالمها ممتنعان من دون قبلية وجود اخلري .

ما وباجلملة : اتفق أهل املعقول، حكامء وغريهم أن الرش جمعول بالعرض ، و
 .، وإال لزم اجتامع النقيضنيبالذات  بالعرض متأخر وجوداً عامّ 

 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . ١٤٥:  ٨الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . ١٤٥:  ٨الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
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 أهل النارزوال عذاب  :السنخيّةعويصات من 

: قال الشيخ األعرايب يف الفتوحات :  هـ)١٠٥٠(قال صدر الدين الشريازي
يدخل أهل الدارين فيهام ، السعداء بفضل اهللا ، وأهل النّار بعدل اهللا ، وينزلون فيهام 

ت ، فيأخذ األمل جزاء العقوبة موازياً ملدة العمر يف باألعامل ، وخيلدون فيهام بالنيا
م  الرشك يف الدنيا ، فإذا فرغ األمد جعل هلم نعيامً يف الدار التي خيلدون فيها ، بحيث أهنّ

بِلُوا عليه ؛  بام هم فيه من  فهم يتلذذونلو دخلوا اجلنة تأملوا لعدم موافقة الطبع الذي جُ
كام يلتذ أهل اجلنة بالظالل ، والنور ،  حليات والعقاربوما فيها من لدغ ا،  نار وزمهرير

 (=حرشة معروفة)لعَ ، أال تر اجلُ  ، ولثم احلسان من احلور ؛ ألنّ طبائعهم تقتيض ذلك
عىل طبيعة يترضر بريح الورد ، ويلتذ بالنتن ، واملحرور من االنسان يتأمل بريح املسك ؛ 

م فاللذات تابعه للمالئم ، واآلالم تابعه لع دمه ، وعن بعض أهل الكشف قال : إهنّ
خيرجون إىل اجلنة ، حتى ال يبقى فيها أحدٌ من الناس البتة ، ويبقى أبواهبا يصطفق ، 

 وينبت يف قعرها اجلرجري ، وخيلق اهللا هلا أهالً يمألها .

قال القيرصي يف رشح الفصوص: واعلم أنّ من اكتحلت عينه بنور احلق ، يعلم 
عباد اهللا ، وليس هلم وجودٌ وصفةٌ وفعلٌ إالّ باهللا وحوله وقوته ، وكلّهم  أنّ العامل بأرسه

حمتاجون إىل رمحته ، وهو الرمحان الرحيم ، ومن شأن من هو موصوف هبذه الصفات ، 
وليس ذلك املقدار أيضاً ، إالّ ألجل إيصاهلم إىل كامهلم ،  أن ال يعذب أحداً عذاباً أبداً 

ره وينقص عياره ، ، كام يذاب ا املقدر هلم لذهب والفضة بالنّار ألجل اخلالص ممّا يكدّ
فهو متضمن لعني اللطف ، كام قيل : وتعذيبكم عذب ، وسخطكم رىض ، وقطعكم 

 وصل ، وجوركم عدل ، انتهى كالم القيرصي . 

فإنْ قلت : هذه األقوال الدالة عىل انقطاع العذاب عن أهل النّار ، ينايف ما ذكرته 
 دوام اآلالم عليهم . سابقاً من 
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ار أبداً ، إذ ال منافاة بني عدم انقطاع العذاب عن أهل النّ ؛  ال نسلم املنافاةقلنا : 

 . انتهى كالم صدر املتأهلني .)١( وبني انقطاعه عن كلّ واحد منهم يف وقت

القرس ال  دالة عىل أنّ  ،األصول احلكمية اعلم أنّ وقال الصدر الشريازي أيضاً : 
فعلم ...، لكل موجود من املوجودات الطبيعية غاية ينتهي إليها وأنّ  ،طبيعة عىل يدوم

العداوة والكراهة  وأنّ  ،)٢(مشتاقة إىل لقائه بالذات ،ها طالبة لذاهتا للحقاألشياء كلّ  أنّ 
ومن كره لقاء  ،أحب اهللا لقاءه بالذات ،فمن أحب لقاء اهللا بالذات ،)٣(طارئة بالعرض

به مدة حتى يربأ فيعذّ  ،كره اهللا لقاءه بالعرض ،رض طار عىل نفسهألجل م ،اهللا بالعرض
 زال أمله وعذابه ، ةيَّ ضِ يعتاد هبذه الكيفية املرَ أو  ،)٤(من مرضه ويعود إىل فطرته األوىل

 .)٥(وحيصل له فطرة أخر ثانية وهي فطرة الكفار اآلئسني من رمحة اهللا ،حلصول اليأس

ىل القول بالوحدة السنخيّة بني األشياء ، ذهاب غري قلت أنا القارص : ممّا ترتّب ع
كام هو رصيح أهل النّار ، عن عذاب زوال البواحد من أهل املعرفة واحلكمة إىل القول 

م سيلتذون بناريّة النار كام يلتذ الصدر الشريازي أعاله ،  بل أكثر من ذلك ، وهو أهنّ
ة ما هو أعظم من ذلك النّار آخر املطاف كام وهو فناء نفس  أهل اجلنّة باجلنّة..، بل ثمّ

ح   .ابن العريب وغريه رصّ

الذي دعاهم إىل هذا القول وحدة السنخيّة بني املوجودات ؛ فاللذة إدراك املالئم 
، كام أنّ األمل إدراك املنايف ؛ ومردّ أمل أهل النّار إدراكهم املنايف لطبيعتهم اإلنسانيّة ؛ 

                                                           
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.٣٤٩: ٥األسفار(ت: حممد خواجوي)   (١)
ل ؛ رضورة نزوع كلّ املوجودات طيّبها وخبيثها إىل اخلري األقىص باجلبلّة   (٢) بيّنا هذا يف الفصل األوّ

 .والغريزة والفطرة ، طوعاً أو كرهاً ، وهذا جممع عليه 
ا هذا من الرضوريّات، يشري إليه قوله تعاىل:   (٣) نَا مَ عْ نَزَ لٍّ وَ نْ غِ مْ مِ هِ ورِ دُ  وغري ذلك. يفِ صُ
وهؤالء أكثر اخللق ، وغرض اهللا تعاىل من عقاهبم هو تطهريهم لدخول اجلنّة ، المتناع دخوهلم   (٤)

ا تنايف  اجلنّة إالّ بزوال خبائثهم ؛ لعدم السنخيّة ، فلو دخلوها وهم عىل هذه احلال ، لتأملوا منها ؛ ألهنّ
 .جهة خبثهم وآثامهم 

 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.٣٤٩: ٥األسفار(ت: حممد خواجوي)   (٥)
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، ال والكامل اإلنسانيّة النور والعلم والعقل واجلامل رضورة أنّ املالئم لطبيعة أصل 

 النّار والقبح واخلبث وما ينايف الكامل ..

فإذا حتولّت طبيعتهم النوريّة إىل ناريّة، بام اجرتحوا من السيئات واآلثام،  سوف 
 تتحد طبيعتامها ، وتتسانخ ذاتامها؛ فينعدم تأثري النار فيام كان من سنخها وطبيعتها..

ثري النّار يف اخلشب ، تأثري املنايف يف املنايف ، لعدم تالئم طبيعة اخلشب مع فتأ
طبيعة النار ؛ لكن إذا حتولّ اخلشب إىل مجر ، أو إىل نار ، فال تأثري للنار يف النّار ؛ الحتاد 

 الطبيعتني متاماً ، وتسانخ الذاتني كامالً .

 قلت : قرص النظر فيه واضح ، من عدة جهات : 

من أين ثبت جزماً ويقيناً احتاد حقيقة الكالم أعاله تامٌ يف نفسه ، لكن  : أوالً 
ار احلاصلة من اخلشب ، النّار مع حقيقة أهل جهنّم ، فيتسانخ الذاتان مطلقاً ، كاحتاد النّ 

م .  مع النار التي أحرقته؟!. فهذا أشبه باملصادرة والتحكّ

، وهي أرشف حيثيات الروح وقواها ،  ثبت عقالً ونقالً ، أنّ عقول البرش ثانياً :
تلك التي أدركوا هبا احلسن والقبح ، واخلري والرش ، والكامل والنقص ، واللذة واألمل ، 
والسعادة والشقاء ، باقية ال تفنى؛ وإالّ لزم فناء األرواح والعقول، وهذا ال يقول به 

 فاضل ناهيك عن عامل.

ي عدة من أصحابنا ، منهم : حممد بن رو الكليني ريض اهللا عنه ، قال : حدثن
حييى العطار ، عن أمحد بن حممد ، عن احلسن بن حمبوب ، عن العالء بن رزين ، عن 

ملا خلق اهللا العقل استنطقه ، ثم قال : « حممد بن مسلم ، عن أيب جعفر عليه السالم قال
ما خلقت خلقاً هو له أقبل فأقبل ، ثمّ قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال: وعزيت وجاليل ، 

وإياك ،  أحبُّ إيلَّ منك ، وال أكملتك إالّ فيمن أحبّ ، أما إينّ إياك آمر وإياك أهنى
 .)١(»وإياك أثيب،  أعاقب

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٤٣٨: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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قلت : إسناده صحيح بإمجاع أساطني الفرقة ، والزم القول باحتاد الطبيعتني 

متعنيّ رشعاً ه ، فناء العقل والروح ، وبطالن، وتسانخ الذاتني من كل جهة  مطلقاً 
 .ممتنعٌ  ةزوال العقل والفطربل افرتاض ، بالنص أعاله 

مْ يفِ قوله تعاىل : يرشد إليه  هُ سَ وا أَنْفُ ُ
رسِ ينَ خَ ذِ ئِكَ الَّ أُولَ ينُهُ فَ ازِ وَ تْ مَ فَّ نْ خَ مَ وَ

نَّمَ  هَ ونَ جَ الِدُ ا...، خَ مً نَّا قَوْ كُ نَا وَ تُ وَ قْ يْنَا شِ لَ بَتْ عَ لَ نَا غَ بَّ وا رَ الُ الِّنيَ ( قَ نَا ١٠٦ضَ جْ رِ نَا أَخْ بَّ ) رَ
ا ظَاملُِونَ ( إِنَّ نَا فَ دْ إِنْ عُ ا فَ نْهَ ونِ ١٠٧مِ لِّمُ الَ تُكَ ا وَ ئُوا فِيهَ سَ الَ اخْ وهو وغريه من  )١( ) قَ

 .واملنايف األمل حيثيّة العقل الذي به يدرك اخلالدون بقاء  اآليات ، رصيحٌ يف

اد التام ، والتسانخ الكامل ، يف الرشع عالوة يدلّ عىل بطالن دعو االحت ثالثاً :
م  عىل العقل ، املسخ الذي عاقب به اهللا تعاىل بني إرسائيل ؛ فلام مسخهم قردة ، ألهنّ

ي واالعتداء سانخوها من حيثيّة العتوّ  ، مل تعدم إدراكاهتم للذة واألمل ؛ فلقد ورد والتعدّ
م بعد املسخ بيوم واح د ، عرفوا أرحامهم حني وردوا عليهم من يف األخبار املعتربة أهنّ

 قرية أخر ، بل بكوا هلم عىل ما أصاهبم، إىل أن ماتوا بعد ثالث .

يْنَا قوله تعاىل : من ذلك و لَ وا عَ َنَّةِ أَنْ أَفِيضُ ابَ اجلْ حَ ابُ النَّارِ أَصْ حَ نَادَ أَصْ وَ
نَ املَْاءِ  مُ اهللا مِ قَكُ زَ َّا رَ وا إِنَّ اهللاَ أَوْ ممِ الُ ينَ  قَ افِرِ كَ ىلَ الْ امَ عَ هُ مَ رَّ رصيحٌ يف وجود رتبة من  )٢(حَ

العقل يف ذات أهل النار، ولو من حيث إدراك األمل واحلرسة واألسف روحاً وبدناً ، 
 املطلقة من كلّ احليثيّات ممنوعة ..التامة فالسنخيّة 

 الزبدة : 

؛  اجلنّة وأهلها ، وكذا بنيالسنخيّة بني النار وبني أهلها ، ال ينكرها منكر 
ة لألخبار املتواترة املاضية  ل دخول ، ناهيك عن قواعد املعقول الرضوريّ ؛ بل يمتنع تعقّ

ة مطلقة من كلّ احليثيات  اخلبيثني النّار من دون سنخيّة ، وإنّام الكالم هل السنخيّة تامّ

                                                           
 . ١٠٨-١٠٤املؤمنون :   (١)
 . ٥٠األعراف :   (٢)
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 حتى العقل واإلدراك ، أم من بعض احليثيّات كالشهوة واحلرص واجلشع والكرب

 والعجب بالنفس ونحو ذلك؟!.

ل باطل عقالً ونقالً ؛ فتعنيّ الثاين .   األوّ

ة عليه يف هذه الدنيا ، أنّ املذنب حتّى الطاغية  ومن األمثلة الوجدانيّة الرضوريّ
 ّ املجرم ، إذا قارف شهوة من الشهوات املنافية للفطرة ، أو ارتكب ظلامً واضحاً ، تتأمل

  ك بكاء بعض اخللفاء حني موهتم عىل ما اقرتفوه ..ذاته كلّام ذكره ، ومن ذل

 عىل قسمني : حسب قواعد العقل وباجلملة : السنخيّة 

ة   .املطلقة األول : السنخيّة التامّ

إىل نار من كلّ جهة، ار إذا استحالوا أهل النّ فنار ؛ إىل كام يف اخلشب إذا استحالَ 
 . ، وال منافتنايف النار ، واألمل إدراك املنايفالنار ال بداهة أنّ ينعدم تأثري النار فيهم ؛ 

 الثاين : السنخيّة الناقصة .

ة واألفعال الرديّة ، حتى أنّه  كام يف اخلنزير الذي هو عني اخلبث والنجاسة واخلسّ
يأكل غائطه إذا جاع ، بل يأكل صاحبه إذا مات جنبه ، لكن هل يلتذ اخلنزير إذا رضبه 

 أحد عقاباً ؟!.

املالئم لوجوده ، مجاع كالّ ؛ ألنّ يف جبلّة اخلنزير وغريزته حيثيّة إدراك قلنا : بإ
  ، وأهل النار كذلك .، وهو عني األمل لوجوده املنايف وهو اللذة ، وكذا حيثيّة 

سنخيّة أهل النّار يف اخلشب املحرتق قبل أن يستحيل إىل نار ، ولنا وكنّا قد مثّ 
 قيناً، روحاً وبدناً ؛ للمنايف ..للنار عىل هذا الفرض توجب األمل ي

ا روحاً ؛  فألنّ أرواح أهل النّار وإن كانت تسانخ زفري جهنّم ، من جهة فأمّ
أنّ غاية أرواح مجيع الكائنات ، اخلبث والرشيّة ، لكن ليس هذا كلّ يشء ؛ رضورة 

، زة الفطرة واجلبلّة والغريالعقل ومن جهة  ،اخلري األقىصالقرب من بها وخبيثها، طيّ 
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ل  ، والنّار لسفليّتها أبعد يشء عن هذا اخلري األقىص ، كام فصلنا ذلك يف الفصل األوّ

 وهذا هو املنايف ، وهو عني األمل .

، والرشيّة لعقل والشهوة ااإلنسان اجلهنميّة جمموع ثالثة قو : نفس وبإجياز ف
قق األمل ، وهو عىل ، بذلك يتحوالثانية ، وهي تنايف األوىل الثالثة وما يسانخ النار 

 .األبدان األخرويّةقسمني معنوي كاحلرسة ، ومادي كاحرتاق 

ا بدناً ، فألنّ البدن  ، فأمل أهل مظهرٌ جلوهرها  ،لنفسمتحدٌ مع ااألخروي وأمّ
ة ار املادي ، يتحقق عندهم بواسطة أبداهنم األخرويّة النّ   .بنحو الفعليّة التامّ

ة املطلقة،، فإنّ القول بالسنخيّ واإلنصاف  غري ممتنع عقالً ، فال مانع من  ة التامّ
باحتاد الطبيعتني وتسانخ الذاتني جهة العقل أن يزيل اهللا تعاىل العذاب عن أهل العذاب 

من الوجود ، لكن جاءت الرشيعة جهنّم هنائيّاً زيل سبحانه ، بل أن يمن كل جهة 
سة فقالت :  فُ عَ املقدّ َفَّ ا الَ خيُ ينَ فِيهَ الِدِ ونَ خَ نْظَرُ مْ يُ الَ هُ ابُ وَ ذَ مُ الْعَ هذا هو ف نْهُ

 .وحيه يف غاية الضالل الدين ، فال يسوغ االعتقاد بغريه ، ومناقضة كتابه و
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هللا بذاته : إدراكه اوابتهاج جلامل والكامل . ابان سابقاً أنّ االبتهاج : إدراك 

 وجالله البحت . ،املحض الرصف ، وكاملهذاته  سبحانه جلامل

من قبيل ، مردّه إىل ابتهاجه بذاته سبحانه ابتهاج اهللا تعاىل بأفعاله بان أنّ وكذا 
ته ،أو رضاه ،أو رسوره، وفرحه بخلقه القدسيني بعباده الكاملني ابتهاجه  أو  ، أو لذّ

 ا؛ فكلّه، املجمع عليها معنىً لفظاً ن األلفاظ املتنازع فيها م، ونحو ذلك هلم عشقه 
ل هذا  ، وال نزاع يفواجلالل إدراك الكامل واجلامل  :بإدراك املالئم ، أوعند اجلميع  ةمؤوّ

 .كام مرّ تفصيله  لفظيٌّ نزاعٌ هو ، وإنّام املعنى إمجاعاً 

 إذا اتّضح هذا ، فهل لالبتهاج ضد؟!.

ه: قلنا :  ممّا ينطوي  ،الغضب ونحو ذلك، وسف األ، والسخط ، و البغضضدّ
ة ما ينايف كامل اهللا سبحانه وتعاىل، امل اجلكامل والمنافاة عىل   ؟!.لكن نتساءل : هل ثمّ

 وبعبارة أخر : هل يدرك اهللا تعاىل ما ينايف كامله ومجاله ووجوده؟!!.

اض املنايف للذات أمجع أهل احلكمة والربهان، ناهيك عن أهل البيان ، أنّ افرت
 اإلهليّة ممتنعٌ ذاتاً ؛ للخلف واجتامع النقيضني ، بيانه بإجياز ..

 اً رصف اً وجودال مناف ملا كان ، وحمضٌ بسيط اهللا سبحانه وتعاىل، وجود رصف
 .، الوجود املحض وعدم املحض الرصيحالنقيضني إال لزم اجتامع ، و اً بسيط اً حمض

ح هذا هبذا املثال الرشيف ؛ فالنبيّ حممد صىل اهللا تعاىل عليه وآله عىل سبيل  لنوضّ
، لكن  قدسيّة يف الكائناترتبة أكمل ، وهذه  ، إمام اخلالئق أمجعنياملثال ، سيّد اخللق 

الكفار ، ينايف  قبلمن واحلزن واألذ الطارء عليه إدراكه لألمل والنقص والقبح هل 
، العليّة ذاته  يف رتبة، يوجب النقص هم له وإيذائفهل عناد الكفار  ؟!ذاته القدسيّةكامل 

ة  ؟!. كال وكال . ونزول عن مقاماته السامويّ

وحيزن ويأسف ، ما تفسري ذلك ، يسخط ويغضب ويكره ما معنى أنّ اهللا : إذن 
 مع أنّ مردّ هذه األمور إىل إدراك املنايف قطعاً وجزماً ويقيناً؟!.
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دراكاً للمنايف دون كالم ، لكنّه إدراكٌ ملا إ تقلنا بإجياز : هذه األمور ، وإن كان

ال أنّه ،)١(عىل ما خلق ، وحبس رمحته عامّ أوجد  فيضه، بمعنى انقطاع  ينايف كامل أفعاله
 .رضورةً أدراكٌ ملا ينايف ذاته ؛ إذ هذا ممتنع 

، مع أنّ ذاته منزهة ويأسف و...يغضب اهللا تعاىل وحيزن وبعبارة أوضح : إنّام 
، وحبس انقطاع الفيض والكامل من يرتتب عىل غضبه ، ؛ ملا  عىل أيّ تقديرعن املنايف 

فاهللا تعاىل جوادٌ كريم ، دائم الفضل ؛ أو بعضهم النازل عىل خلقه ، اجلامل اخلري و
ا أصله الكفر واجلحود والعناد ممّ ، واخلري ، وصدور ما ينايف نزول خريه وجوده وفيضه 

 .اخلري واجلود والفضل والرمحة إفاضة تعاىل من اخللق هو  ؛ إذ غاية اهللايغضبه متاماً  ،

مع صدور ما يستمر جوده وخريه وفضله عىل العاملني ، حتّى  ال ملاذاوقد تقول : 
 األرشار؟!!.من أفعال ينايف كامل أفعاله ويضاد مجال نظامه، 

؛ كامتناع  : هذا ممتنع عقالً ، مستحيلٌ تكويناً احلكامء وأساطني الكالم قلنا بإمجاع 
القدرة باملمتنع ؛ بداهة عدم تعلّق  ؛طبيباً كابن سينا يكون أن ، بام هو محار احلامر تعليم 

حيتمله وعاءٍ و، ، إىل قابلٍ حيمله النازل عىل العباد الفيض واخلري واجلود احتياج رضورة 
    .يف الرشير اً ذات، وهذا ممتنعٌ ، وإالّ كان من السالبة بانتفاء املوضوع ، وظرفٍ يستوعبه 

: ملاذا كان األنبياء واألوصياء عليهم السالم حيزنون بسطاء النّاس ولطاملا تساءل 
اً  ة ، إذا أملّت هبم نازلة دنيويّة جدّ  قياساً بمقاماهتم القدسيّة؟!! ،بيشءهي ليست عاديّ

سُ قوله تعاىل : عىل سبيل املثال ومن ذلك  فُ مْ أَنْ لَتْ لَكُ وَّ الَ بَلْ سَ ا قَ رً مْ أَمْ كُ
ى سَ ِيلٌ عَ ٌ مجَ ربْ َكِيمُ ( اهللا فَصَ لِيمُ احلْ عَ وَ الْ هُ هُ ا إِنَّ ِيعً ِمْ مجَ تِيَنِي هبِ أْ الَ ٨٣أَنْ يَ قَ مْ وَ نْهُ ىلَّ عَ تَوَ ) وَ

ظِيمٌ  وَ كَ هُ نِ فَ ُزْ نَ احلْ يْنَاهُ مِ تْ عَ يَضَّ ابْ فَ وَ ىلَ يُوسُ ا عَ فَ اأَسَ  .)٢( يَ

                                                           
بتالء وامتحان ؛ لقوله حتقيقاً ملا قىض به من عىل العباد من ا ؛اهللا سبحانه وتعاىل هو من أذن بذلك  (١)

الً  تعاىل :  مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ كُ مْ أَيُّ كُ  . لِيَبْلُوَ
 .٨٤يوسف :   (٢)
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، خليفة  صلوات اهللا عليه بيّ الرسول العظيمفهل تظنّ ، أنّ يعقوب ، وهو الن

د أنّه فقد ابنه يوسف صلوات اهللا عليهام عاملني ،اهللا تعاىل عىل ال  يكون هذا حاله ، ملجرّ
 ؟! بئس الظنّ ظنّك لو كنت تظنّ ذلك.كام يفقد األب ابنه

انتهاك حرمة ؛ إذ  فيض اهللا عن النّاسانقطاع خوف مردّ بكاء يعقوب إىل 
 إنزال يف املرتبة األشدّ و، عن اخللق اخلري اإلهلي يعني انقباض ه السالم يوسف علي

عدا قضية احلزن عىل فقدان  ،ابيضت عينا يعقوبألجله هذا الذي ؛ ف عذابه عىل النّاس
اً كان ، هو يف اجلملة واسطة هذا الفيض االبن  .!!، ومردّ ذلك إىل أنّ املعصوم أيّ

العذاب عن قوم يونس صلوات اهللا عليه، رفع  تعاىل اهللاأنّ  األخباروممّا تواتر يف 
؛ فبكاؤهم من سنخ بكاء ، لبكائهم إىل اهللا تعاىل كاد أن يأخذهمو ،مع أنّه قد أظلّهم

 .الفيض ونزل العذابعنهم نقطع ولوال بكاؤهم اليعقوب عليه السالم، 

ا (ومن ذلك قوله تعاىل :  اهَ وَ ودُ بِطَغْ بَتْ ثَمُ ذَّ ا () إِذِ انْ ١١كَ اهَ قَ ثَ أَشْ ) ١٢بَعَ
ا ( يَاهَ قْ سُ ةَ اهللاَِّ وَ ولُ اهللاَِّ نَاقَ سُ ُمْ رَ الَ هلَ قَ مْ ١٣فَ بِهِ نْ ُمْ بِذَ هبُّ مْ رَ يْهِ لَ مَ عَ دَ مْ ا فَدَ وهَ رُ قَ عَ وهُ فَ بُ ذَّ ) فَكَ

ا اهَ وَّ سها اهللا تعاىل ، إذ الناقة  )١(فَسَ ، فلام عقروها ، ىل ثمود عفيض نزول الواسطة قدّ
 .الفيض ، فنزل العذابهم عنانقطع 

اآلية رصحية أنّ قتل الناقة يعني ، غضب اهللا تعاىل ، ومعنى الغضب : إنقطاع و
الناس ، ويف أعىل درجاته ، حلول العذاب ودوامه يف الدارين  نعواخلري الفيض 

مْ ؛ كام يف قوله تعاىل : والعياذ باهللا  نْكُ ا مِ وْ تَدَ ينَ اعْ تُمُ الَّذِ لِمْ دْ عَ قَ لَ ُمْ وَ نَا هلَ لْ قُ بْتِ فَ يفِ السَّ
ئِنيَ  اسِ ةً خَ دَ ونُوا قِرَ  .)٢(كُ

، سلخ اإلنسانيّة أصحاب السبت  انقطاع فيض اخلري عن ذواتمن معاين ف
وا ،  ، فأضحوا قروداً عنهم  .، بمجرد انقطاع القيضبام اعتدوا وتعدّ  ، فاحفظ جيّداً

                                                           
 .١٥-١١الشمس :   (١)
 .٦٥البقرة :   (٢)
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ينَ أُوتُوقال سبحانه أيضاً : ،  َا الَّذِ اأَهيُّ مْ يَ كُ عَ ا ملَِا مَ قً دِّ صَ نَا مُ لْ زَّ نُوا بِامَ نَ كِتَابَ آمِ ا الْ

ا كَ بْتِ وَ ابَ السَّ حَ نَّا أَصْ عَ امَ لَ مْ كَ نَهُ لْعَ ا أَوْ نَ هَ ارِ بَ ىلَ أَدْ ا عَ هَ دَّ نَرُ ا فَ وهً جُ سَ وُ بْلِ أَنْ نَطْمِ نْ قَ نَ مِ
والً  عُ فْ رُ اهللاَِّ مَ  .)١(أَمْ

اإلنسانيّة، ليكون ملكاً رتبة عن جعفر الطيّار رفع يواشتداده كام أنّ دوام الفيض 
 السالم . معليهيف رتبة املالئكة  يطري بجناحني

احلاصل : ابتهاج اهللا بعباده يعني فيام يعني : نزول اخلري والفيض والكامل 
 واجلامل عىل عباده الصاحلني. وهو يتفاوت بقدر صالح العباد .

: انقطاع الفيض واخلري ام يعني ، ويعني فيالغضب واألسف ونحومها  هوضدّ 
 . بتفاوت الناسواجلامل والكامل عن عباده الطاحلني ، وهو يتفاوت 

نَا وقد مجع املعنيني قوله سبحانه وتعاىل :  تَحْ ا لَفَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ  آمَ رَ لَ الْقُ لَوْ أَنَّ أَهْ وَ
بُ  ذَّ لَكِنْ كَ ضِ وَ َرْ األْ ءِ وَ امَ نَ السَّ اتٍ مِ كَ مْ بَرَ يْهِ لَ بُونَ عَ سِ كْ انُوا يَ مْ بِامَ كَ اهُ نَ ذْ أَخَ  .)٢(وا فَ

،  والصاحلني : الذي كان يبكي األنبياء واألوصياء والرسل واملالئكة لزبدة ا
 ، هو هذا األمر ، فعض عليه .والساموات واألرضني 

  

                                                           
 .٤٧النساء :   (١)
 .٩٦األعراف :   (٢)
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 عويصة بكاء فاطمة الشديد عىل النبي 

ان أبيها النبيّ صىل اهللا عليه ومن ذلك بكاء سيّدة نساء العاملني فاطمة ، عىل فقد
وآله ؛ فاألمر من العويصات التي ذهل عنها الكثري ؛ إذ ملاذا تبكي أرواح العاملني هلا 

نَىالفداء ، مع أنّ أباها يف املقام األعىل :  ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ ابَ قَ  يشفع لكلّ اخلالئق؟!!. قَ

، تؤانسها عليها املالئكة  عنها ، وهي سيّدة نساء العاملني ، تتنزلهذا هل خفي 
ارة زوجة أبينا إبراهيم ؛ ولقد قالت املالئكة لسيف األخبار الثابتة كام كان يفعل جربائيل 

رِ اهللاأَ :  نْ أَمْ بِنيَ مِ جَ َتُ اهللا  تَعْ محْ يدٌ رَ ِ ِيدٌ جمَ هُ محَ بَيْتِ إِنَّ لَ الْ مْ أَهْ يْكُ لَ هُ عَ اتُ كَ رَ بَ وفاطمة  .)١(وَ
 » .فاطمة سيّدة نساء العاملني«نبيّ القطعي : أرشف منها؛ لنصّ ال

ا ، مع علمها أهنّ إذن ملاذا كانت تبكي صلوات اهللا عليها ، عدا قضيّة فقدان األب
 ؟!!.مفاتيح اجلنّة والنار ها سيد الكوننييأببيدي  يف املقام األعىل، وأنّ 

انَ اهللاقلنا يف اجلملة : لقوله تعاىل :  ا كَ مَ مْ  وَ ُ هبَ ذِّ ...لِيُعَ مْ أَنْتَ فِيهِ ومردّ كلّ  )٢(وَ
ِنيَ هذه القضيّة إىل أنّ النبيّ كام قال اهللا تعاىل :  املَ َةً لِلْعَ محْ نَاكَ إِالَّ رَ لْ سَ ا أَرْ مَ إذ أنّ  )٣(وَ

، وفقدانه  وارتفاع العذاب واألمان، عني نزول الرمحةيف دار الدنيا، وجود النبيّ 
 .أو نقصٌ يف مراتبه أهل الدنيا ىل الدنيوي ، فقدانٌ لفيض اهللا تعاىل ع

مل يغادر لوط عليه السالم قرية الفاحشة ، وعىل سبيل املثال؛ فلو هذا أصلٌ ؛ و
نَا إِىلَ : املالئكة عليهم السالم  المتنع نزول العذاب عليهم ؛ يرشد إليه قول لْ سِ إِنَّا أُرْ

نيَ ( مِ ْرِ مٍ جمُ وْ َعِنيَ ) إِالَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا ملَُنَجُّ ٥٨قَ مْ أَمجْ   .)٤(وهُ

                                                           
 .٧٢سورة هود:   (١)
 .٣٣األنفال :   (٢)
 .١٠٧األنبياء :   (٣)
 .٦٥سورة احلجر :   (٤)
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لِكَ  وقوله سبحانه :  ِ بِأَهْ أَرسْ لُوا إِلَيْكَ فَ بِّكَ لَنْ يَصِ لُ رَ سُ ا لُوطُ إِنَّا رُ الُوا يَ قَ

دٌ  مْ أَحَ نْكُ تْ مِ تَفِ لْ الَ يَ يْلِ وَ نَ اللَّ طْعٍ مِ  .)١(بِقِ

مْ  وقوله تعاىل:  أَنْتَ فِيهِ ُمْ وَ هبَ ذِّ انَ اهللاُ لِيُعَ ا كَ مَ  رصيحٌ أنّ اهللا تعاىل قىض أالّ  )٢(وَ
اجتمع النقيضان  يعذب الكافرين واجلاحدين واملعصوم بينهم ، بل هو ممتنعٌ عقالً وإالّ 

فال يكون واسطة نقمة ؛ فإذا خرج عنهم حلّت ، ؛ رضورة أنّ املعصوم واسطة رمحة 
 .النقمة عليهم ، كام يف لوط عليه السالم 

حدثنا عبد الصمد، حدثنا محاد، عن ثابت، هـ) قال : ٢٤١أمحد بن حنبل(أخرج 
 عن أنس، أنّ أم أيمن بكت ملا قبض رسول اهللا ، فقيل هلا: ما يبكيك عىل النبي ؟!. 

ام أبكي ولكن إنّ فقالت: إينّ قد علمت أن النبي صىل اهللا عليه وسلم سيموت، 
 . )٣(قلت : إسناده صحيح عىل رشط مسلم ».عىل الوحي الذي رفع عنّا

كلّ ما بلغ كلّ الدين ، والكريم قد معنى ارتفاع الوحي ، أو ليس النبي لكن ما 
 .؟!!األمة إىل يوم القيامةإليه حتتاج 

قال : حدثنا برش بن هالل الصواف البرصي،  هـ)٢٧٩(قلنا : أخرج الرتمذي
قال: حدثنا جعفر بن سليامن الضبعي، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: ملا كان اليوم 

، فلام كان يشء أضاء منها كلّ فيه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم املدينة  الذي دخل
، وما نفضنا عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أظلم منها كل يشءاليوم الذي مات فيه 

 .»حتى أنكرنا قلوبنا ،ا لفي دفنهوإنّ  ،األيدي

 .، ويناسب هذا واملقصود واضح  .)٤(قال الرتمذي : حديث صحيح

                                                           
 .٧٤رة هود: سو  (١)
 .٣٣سورة األنفال :   (٢)
 . مؤسسة الرسالة ، بريوت. ١٣٢١٥، رقم: ٤٣٥: ٢٠مسند أمحد (ت: شعيب األرنؤوط)   (٣)
 . دار الغرب اإلسالمي ، بريوت. ٣٦١٨، رقم: ١٧: ٦سنن الرتمذي (ت: بشار عواد)   (٤)
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 نزول رمحة اهللا أنّ النبيّ سببُ النّص 

 ،عن احلسن بن حمبوب ،عن أبيه ،عيل بن إبراهيمهـ) عن ٣٢٩رو الكليني (
ه ذكر هذه اخلطبة ألمري أو غريه عن أيب عبد اهللا عليه السالم أنّ  ،عن حممد بن النعامن

ال إله  أشهد أنو ..،وليهو احلمد هللا أهل احلمد«قال : املؤمنني عليه السالم يوم اجلمعة 
خضع  ،يف ديموميته متسيطراً و ،الذي كان يف أوليته متقادماً  ،إال اهللا وحده ال رشيك له

صىل  وأشهد أن حممداً  ،ودانوا لدوام أبديته ،اخلالئق لوحدانيته وربوبيته وقديم أزليته
وائتمنه  ،اصطفاه لوحيهو اختاره بعلمه ،اهللا عليه وآله عبده ورسوله وخريته من خلقه

، ومناهج سبيله ،ولضياء معامل دينه ،وانتدبه لعظيم أمره ،وارتضاه خللقه ،هعىل رس
 .)١(»... رمحة للعاملني ،اس أمجعنيأرسله إىل النّ ...، لباب رمحته وسبباً  ،ومفتاح وحيه

 قلت : إسناده صحيح ، ففيه احلسن وهو من أصحاب اإلمجاع .

انَ اهللاله قوله تعاىل :  ، يشهد ، واألخبار فيه قطعيّةمعناه من الرضوريّات ا كَ مَ  وَ
مْ  أَنْتَ فِيهِ ُمْ وَ هبَ ذِّ انَ اهللاُ  لِيُعَ ا كَ مَ ونَ  وَ رُ فِ تَغْ مْ يَسْ هُ ُمْ وَ هبَ ذِّ عَ ا وقوله سبحانه :  مُ مَ وَ

ِنيَ  املَ ةً لِلْعَ َ محْ نَاكَ إِالَّ رَ لْ سَ ة غريمها يف كتاب اهللا تعاىل ، ينطق  أَرْ وجمموع اآليتني ، وثمّ
نّ رفع العذاب ، وهو من مصاديق هطول الرمحة ، متوقّف عىل وجود النبيّ اجلميع أ

د صىل اهللا عليه وآله   عاً .يرشتتكويناً وحممّ

ل يف  ا تكويناً فواضح؛ ألنّه صىلّ اهللا عليه وآله واسطة فيض وإجياد ، كام تفصّ فأمّ
ا رشعاً فألنّ  انَ تعاىل : سبحانه واالستغفار يف قوله كيفيّة فصل السنخيّة ، وأمّ ا كَ مَ وَ

ونَ  اهللاُ رُ فِ تَغْ سْ مْ يَ هُ ُمْ وَ هبَ ذِّ عَ د صىل اهللا عليه وآله ، فيمتنع  مُ متوقّف عىل رشيعة حممّ
ق االستغفار من دون ما جاء به النبيّ  ؛ المتناع معرفة ما يريد اهللا صىل اهللا عليه وآله حتقّ

 إالّ باألنبياء عليهم السالم. 

 

                                                           
 ن .. دار الكتب اإلسالميّة ، طهرا١٧٤: ٨الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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 القيامة ملقتل احلسني يفعويصة وقوف الزهراء 

قال : حدثنا أبو جعفر حممد بن عيل  ريض اهللا عنههـ) ٤١٣(أخرج الشيخ املفيد 
بن موسى ، قال : حدثنا أيب قال : حدثنا عيل بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن 

 «أيب عمري ، عن أبان بن عثامن ، عن أيب عبد اهللا ؛ جعفر بن حممد عليهام السالم قال : 
 : لني واآلخرين يف صعيد واحد ثم أمر منادياً فناد إذا كان يوم القيامة مجع اهللا األوّ
سوا رؤوسكم حتى جتوز فاطمةُ ابنةُ حممدٍ صىل اهللا عليه وآله  غضوا أبصاركم ونكّ
وسلم الرصاطَ ؛ فتغض اخلالئق أبصارهم ، فتأيت فاطمة عليها السالم عىل نجيب من 

عون ألف ملك ، فتقف موقفاً رشيفاً من مواقف القيامة ، ثم نجب اجلنة ، يشيّعها سب
تنزل عن نجيبها فتأخذ قميص احلسني بن عيل عليهام السالم بيدها مضمخاً بدمه ، 

نع به..  وتقول : يا رب هذا قميص ولدي وقد علمتَ ما صُ

..فيأتيها النداء من قبل اهللا عزوجل : يا فاطمة لك عندي الرضا ، فتقول : يا 
انترص يل من قاتله ، فيأمر اهللا تعاىل عنقاً من النّار ، فتخرج من جهنم ، فتلتقط قتلة رب 

احلسني بن عيل عليهام السالم ، كام يلتقط الطريُ احلبَّ ، ثمّ يعود العنق هبم إىل النّار ، 
فيعذبون فيها بأنواع العذاب ، ثمّ تركب فاطمة عليها السالم نجيبها حتى تدخل اجلنّة ، 

ها املالئكة املشيعون هلا ، وذريتها بني يدهيا ، وأولياؤهم من الناس عن يمينها ومع
 .)١(» وشامهلا 

 قلت : إسناده موثق ، بل صحيح ؛ فابن أيب عمري وأبان من أصحاب اإلمجاع
 .ريض اهللا تعاىل عنهم مجيعاً 

، ليس  ال حاجة ملزيد بيان ؛ فلقد اتّضح أنّ مردّ فعل الزهراء صلوات اهللا عليها
ا ثكلت بولدها فقط ، بل ألنّ ولدها واسطة فيض عظيمة يف الوجود ، أنالنا اهللا  ،ألهنّ

 تعاىل شفاعتها وشفاعة ولدها بحقهام عىل اهللا تعاىل .  

                                                           
 . ١٣٠: )املجالس (الشيخ املفيد   (١)
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 بأهلهااألرض لوال املعصوم لساخت 

ار ( هـ) قال : حدثنا حممد بن احلسني، عن أيب داود املسرتق، عن ٢٩٠رو الصفّ
قلت أليب احلسن عليه السالم هل يبقى األرض بغري امام ، فإنّا نروي عن أمحد بن عمر 

 ال يبقى األرض إالّ أن يسخط اهللا عىل العباد؟!. «أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 

 .)١(» ال تبقى، إذن لساخت«قال عليه السالم :  

وثقه الشيخ يف أصحاب  ،، وأمحد بن عمر هو احلاللقلت : إسناده صحيح 
 .، وفيه قدحٌ ال يرضلكاظم عليه السالم ا

عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن ريض اهللا عنه هـ) ٣٢٩رو الكليني (
عن حممد بن الفضيل، عن أيب محزة، قال قلت أليب عبد اهللا عليه السالم:  أتبقى األرض 

 بغري إمام؟!.

 .)٢(»لو بقيت األرض بغري إمام لساخت«قال : 

هذا اإلسناد خمتلف فيه ؛ فمحمد بن الفضيل وثقه مجاعة قلت : صحيح ، و
، وقوله عليه السالم : (لساخت) ، سيام يف الشواهد وضعفه آخرون ، واألقو اعتامده

 .أي : انخسفت وتالشت 

أيب رمحه اهللا، قال: حدثنا هـ) قال : حدثنا ٣٨١أخرجه الصدوق (يشهد له ما 
ن سعد بن سعد األشعري، عن أمحد بن عمر عن عباد بن سليامن، ع ،سعد بن عبد اهللا

 . )٣(احللبي ، عن أيب احلسن الرضا عليه السالم مثله

                                                           
 هـ.١٤٠٤طبع  مطبعة األمحدي ، طهران . .٥٠٨:  (ت: حسن باغي)بصائر الدرجات  (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٧٩: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
 م.١٩٦٦ .. املكتبة احليدريّة ، النجف ١٩٦علل الرشائع (ت: حممد صادق بحر العلوم) :  (٣)
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بن سليامن قلت : صحيح ، وهذا اإلسناد موثق ، رجاله ثقات سو عباد 

أحد أئمة هـ) ٢٥٠(الصيمري ، و، وهو معتمد ، رو عنه األجلّة البرصي الصيمري 
 املعتزلة يف الكالم .

حدثنا جعفربن حممد بن مرسور قال: حدثنا واه الصدوق قال : يشهد له ما ر
، عن احلسن بن عيل الوشا قال: قلت أليب رصياحلسني بن عامر، عن املعىل بن حممد الب

 . )١(احلسن الرضا مثله

كام ، سو املعىل واألظهر اعتباره قلت : صحيح ، وهذا اإلسناد رجاله ثقات 
 ، فأمارت اعتامده غري قليلة .جزم السيّد اخلوئي ريض اهللا عنه 

حدثنا أيب رمحه اهللا قال: حدثنا عبد اهللا بن ه قال : نورو الصدوق ريض اهللا ع
جعفر احلمريي، عن السندي بن حممد، عن العالء بن رزين، عن حممد بن مسلم عن 

 .)٢(»ال تبقى األرض بغري إمام ظاهر أو باطن« أبى جعفر عليه السالم قال:

 حيح دون كالم .قلت : إسناد ص

بضميمة أي : تفنى وتسيخ بأهلها، ...) ال تبقى األرضقوله عليه السالم : (
 ؛ إذ املجموع يورث القطع باملطلوب . الباب جمموع أخبار 

 واسطة ) أي بغري لو بقيت األرض بغري إمام لساختعليه السالم : (الرضا  قول
ألمر يف عامل امللكوت فام فوقه ؛ إذ ال لك اذمن لدن آدم إىل يوم القيامة ، وكفيض وإجياد 

، وقد مرّ يف خطبة أمري املؤمنني ، بحسب كلّ عامل بدّ من الواسطة لقبول الفيض واخلري 
 .»سبباً لباب رمحته«، يف قوله : أنّ واسطة فيض كلّ العوامل نبينا حممد عليه السالم 

عنه قال : حدثنا يف اإلكامل قال : حدثنا أيب ريض اهللا  هـ)٣٨١(ورو الصدوق
سعد بن عبد اهللا ، وعبد اهللا بن جعفر احلمريي قاال : حدثنا إبراهيم بن مهزيار ، عن 

                                                           
 م.١٩٦٦ . املكتبة احليدريّة ، النجف .١٩٧علل الرشائع (ت: حممد صادق بحر العلوم) :  (١)
 م.١٩٦٦ . املكتبة احليدريّة ، النجف .١٩٧علل الرشائع (ت: حممد صادق بحر العلوم) :  (٢)
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أخيه عيل بن مهزيار ، عن حممد بن أيب عمري ، عن سعد بن أيب خلف ، عن احلسن بن 

األرض ال ختلو من أن يكون فيها  إنّ «زياد قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول : 
 . )١(»ذلك اس إالّ وال يصلح النّ  ،ذلك األرض ال يصلحها إالّ  إنّ ..؛ ة عاملحج

قلت : صحيح ، وهذا اإلسناد خمتلف فيه ، واألقو حسنه ؛ فإبراهيم بن 
، وال يسعنا البسط فالطرق كثرية للغاية ، مهزيار معتمد ، واحلسن الصيقل كذلك

 .واألرجح عندي أنّ املعنى متواتر 

) رصيحٌ يف ال يصلحها إالّ ذلك، وال يصلح النّاس إالّ ذلكم : (قوله عليه السال
توقّف صالح الناس وعدم فنائهم ، عىل صالح األرض وعدم فنائها ، عىل أنّ صالح 
األرض متوقّف عىل وجود املعصوم ، فإن خلت األرض عن معصوم، ساخت بأهلها؛ 

 يض ما شئت فعربّ .  رضورة أنّه عليه السالم واسطة إجياد وخري ورمحة ونور وف

اً كان فإنّه يشهد هلذا املعنى الرشيف ، جمموعة من األخبار هي األخر كثرية  وأيّ
اً ، هاك بعضها ..  جدّ

 

  

                                                           
 هـ.١٤٠٥. مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم. طبع ٣٠٣إكامل الدين(ت: عيل غفاري) :  (١)
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 ورمحةالنّص أنّ املعصوم واسطة فيض 

قال السيد اخلوئي ريض اهللا عنه : ال شبهة يف واليتهم عليهم السالم عىل 
، وهبم الوجود ،  واسطة يف االجيادخبار؛ لكوهنم املخلوق بأمجعهم ، كام يظهر من األ

، إذ لوالهم ملا خلق النّاس كلّهم ، وإنّام خلقوا ألجلهم ، وهبم  )١(وهم السبب يف اخللق
فهذه  والية التكوينية ملا دون اخلالق ؛، بل هلم ال وهم الواسطة يف اإلفاضةوجودهم ، 

، وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إىل  جياديةإوالية الوالية نحو والية اهللا تعاىل عىل اخللق 
 .)٢(والية اهللا تعاىل عىل اخللق

احلكيم هي العارف ؛ إذ غاية هذا موجز غايات أهل احلكمة العارفني قلت : 
 .النتيجة أعاله 

ملكاً أو نبيّاً أو وصيّاً هو واسطة فيض ، سو أنّ  ،ويلزم التنبيه أنّ كلّ معصوم
داً وأهل بيته هم أرش  .ف الوسائط صلوات اهللا عليهم أمجعنيحممّ

 قال : حدثنا أيب رمحه اهللا ريض اهللا تعاىل عنه هـ) ٣٨١الصدوق(الشيخ ورو
قال: حدثنا سعد بن عبد اهللا، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسني بن سعيد، عن 

سالم جعفر عليه ال ر اليامين، عن أيب الطفيل، عن أيبمحاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عم
األئمة من ولدك، هبم تسقى « قال: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ألمري املؤمنني :

أمتي الغيث، وهبم يستجاب دعائهم، وهبم يرصف اهللا عنهم البالء، وهبم تنزل الرمحة 
ة من «ثمّ قال: » من السامء، وهذا أوهلم ، وأومأ إىل احلسن، ثمّ أومأ بيده إىل احلسني األئمّ

 . )٣(»ولده

 .إسناده صحيح ، واملعنى متواتر قلت : 

                                                           
 .أي: علّة إعداديّة ، وقد بيّنا معناها يف مقدمة هذا الكتاب فراجع (١)

 . مكتبة الداوري ، قم. الطبعة األوىل.٢٨٠: ٣مصباح الفقاهة(ت: جواد قيومي)   (٢)
 . املكتبة احليدريّة ، النجف .٢٠٨:  ١ علل الرشائع (ت: حممد صادق بحر العلوم) (٣)
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أيب رمحه اهللا، قال: حدثنا سعد بن عبد هـ) قال حدثنا ٣٨١أخرج الصدوق(و

اهللا، قال: حدثنا أمحد بن حممد ابن عيسى، عن احلسني بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، 
 إنّ «يقول: عن أبان بن عثامن، عن حممد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم 

فهم عني اهللا  ؛من رمحته لرمحته ةٌ ورمح ،خلقهم من نوره ،من رمحته هللا عز وجل خلقاً 
ولسانه الناطق يف خلقه بإذنه، وأمناؤه عىل ما أنزل من عذر أو  ،الناظرة، وأذنه السامعة

فبهم يمحو السيئات، وهبم يدفع الضيم، وهبم ينزل الرمحة، وهبم حييي نذر أو حجة، 
قلت: جعلت  ».، وهبم يبتيل خلقه، وهبم يقيض يف خلقه قضيتهوهبم يميت حياً ، ميتاً 

 .)١(»األوصياء«: عليه السالم قال !.فداك من هؤالء؟

 .، واملعنى متواتر صحيح  هقلت : إسناد

عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد ، عن القاسم عن  هـ)٣٢٩(ورو الكليني
عن احلسني بن ثوير قال : كنت أنا ويونس بن بن حييى ، عن جده احلسن بن راشد ، 

قال يف ظبيان واملفضل بن عمر وأبو سلمة الرساج جلوساً عند أيب عبد اهللا عليه السالم 
صىل اهللا عليك يا أبا عبد اهللا تعيد ذلك ثالثاً ...، إنّ أبا «زيارة احلسني عليه السالم : 

،  واألرضون السبع،  الساموات السبعبكت عليه عبد اهللا احلسني عليه السالم ملا قىض ، 
وما فيهن ، وما بينهن ، ومن ينقلب يف اجلنة والنار من خلق ربنا ، وما ير ، وما ال 

من أراد اهللا بدأ بكم، بكم يبني اهللا الكذب، وبكم يباعد اهللا الزمان الكلب، ير ،...
وبكم يفك الذل من وبكم فتح اهللا، وبكم خيتم اهللا، وبكم يمحو ما يشاء، وبكم يثبت، 

وبكم تنبت األرض أشجارها، وبكم مؤمن يطلب هبا،  رقابنا ، وبكم يدرك اهللا ترة كلّ 
خترج األشجار أثامرها، وبكم تنزل السامء قطرها ورزقها، وبكم يكشف اهللا الكرب، 

 .)٢(...»وبكم ينزل اهللا الغيث

 قلت : صحيح ، وهذا اإلسناد معترب حسن.

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم.١٦٧التوحيد (ت: هاشم الطهراين):   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٥٧٥: ٤الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
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بن أيب عبد اهللا، عن حممد بن إسامعيل، عن احلسني بن  وأخرج الكليني عن حممد

احلسن، عن بكر بن صالح، عن احلسن بن سعيد، عن اهليثم بن عبد اهللا، عن مروان بن 
إنّ اهللا خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا « صباح قال: قال أبو عبد اهللا عليه السالم :

لقه، ويده املبسوطة عىل فأحسن صورنا، وجعلنا عينه يف عباده، ولسانه الناطق يف خ
عباده بالرأفة والرمحة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه يف سامئه 
وأرضه، بنا أثمرت األشجار، وأينعت الثامر، وجرت األهنار، وبنا ينزل غيث السامء، 

 .)١( »وينبت عشب األرض، وبعبادتنا عبد اهللا، ولوال نحن ما عبد اهللا

 ، وهذا اإلسناد ضعيف .قلت : صحيح

ريض اهللا عنه أيضاً : وقد استدل عليه بدليل العقل ، بدعو السيد اخلوئي وقال 
م  من مجلة املنعمني ، وشكر املنعم واجب ، فإطاعتهم واجبة ، لكوهنا عليهم السالم أهنّ

 من مجلة الشكر الواجب.

؛ عِ : ال شبهة يف كوهنم عليهم السالم من(=السيّد اخلوئي) أقول   لكوهنم واسطة امً
، وأنّ شكرهم واجب ، وأنّ إنعامهم من  يف االجياد واإلفاضة ، بل من أقو املنعمني
نعام اهللا تعاىل ، ولكن هذا الوجوب ليس إمجلة إنعام اهللا ، وإن كان ضعيفة بالنسبة إىل 

وجوباً رشعياً، بل وجوب عقيل ، بمعنى أنّ العقل يدرك حسن ذلك وقبح تركه...، 
 .  )٢(، وأخذها من املنعَمني بصيغة املفعوليستتبع منع النعمةيته أنّه غا

غايته أنّه يستتبع منع النعمة، وأخذها من املنعَمني قوله ريض اهللا تعاىل عنه : (
) أي أنّ العقل حيكم بسلب النعمة عن العباد إذا مل يشكر العباد بصيغة املفعول

 .عليهم  هونعماهللا واسطة نزول خري املعصومني؛ كوهنم 

ننبّه أنّ شكر املعصومني ، ووجوب طاعتهم ومتابعتهم يف كلّ يشء ، قلت: 
عند السيّد اخلوئي وغريه من أساطني أصحابنا ريض باألدلة القطعيّة ثابتٌ رشعاً وعقالً 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٤٤: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . مكتبة الداوري ، قم. الطبعة األوىل.٢٨٢: ٣مصباح الفقاهة(ت: جواد قيومي)   (٢)
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إنّام مقصود السيّد اخلوئي أعاله ، هل أنّ دليل شكر املنعم ، وهو أحد ، واهللا عنهم 

 حة ، يوجب طاعة املعصوم عليه السالم رشعاً؟!!األدلة املطرو

شكر املنعم دليالً قضيّة كون تولكي تقف عىل املغز فإنّ بعض العلامء ، نفى أن 
عىل وجوب طاعة اهللا تعاىل رشعاً ، وإنّام ألدلة قطعيّة أخر ، أمهها دليل دفع الرضر ، 

 ة النقل قرآنا وسنّة . واملعصوم كذلك ، ناهيك عن أدلّ 

أنّ سلب النعمة وزواهلا عن ، ن ربام يرد عىل السيّد اخلوئي ريض اهللا عنه لك
ئِنْ  ؛ لقوله تعاىل : جيب دفعه عقالً ورشعاً  ، رضرٌ العباد  لَ مْ وَ نَّكُ يدَ َزِ مْ ألَ تُ رْ كَ ئِنْ شَ لَ

يدٌ  دِ شَ ايبِ لَ ذَ مْ إِنَّ عَ تُ رْ فَ  .بسط وال يسعنا الأو أنّ مردّ هذا الدليل إىل دفع الرضر،  كَ

م بإمجال ، هاك قضيّة احلسني وكربالء   ..نموذجاً تفصيليّاً إذا اتّضح ما تقدّ
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 قتل احلسني ملعويصة بكاء الكائنات 

 األول : بكاء املالئكة .

عن أمحد بن حممد ، عن حممد بن احلسن ، عن حممد بن هـ) ٣٢٩(رو الكليني 
ة ، عن حممد بن محران قال:  عيسى بن عبيد ، عن عيل بن أسباط ، عن سيف بن عمري

ملا كان من أمر احلسني عليه السالم ما كان ، ضجت «قال أبو عبد اهللا عليه السالم : 
 ؟!.)١(»يفعل هذا باحلسني صفيك وابن نبيك :املالئكة إىل اهللا بالبكاء ، وقالت

 قلت : متواتر لفظاً أو معنىً ، وهذا اإلسناد صحيح .

 ض .الثاين : بكاء السامء واألر

ريض اهللا عنه قال : حدثني حممد بن جعفر، عن هـ) ٣٦٧(أخرج ابن قولويه 
حممد بن احلسني، عن وهيب بن حفص النحاس، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا عليه 

 .)٢(»إنّ احلسني عليه السالم بكى لقتله السامء واألرض وامحرتا«السالم، قال:  

 قلت: متواتر ، وهذا اإلسناد صحيح.

هـ) قال : أخربنا أبو زكريا العنربي، ثنا حممد ٤٠٥احلاكم النيسابوري ( وأخرج
بن عبد السالم، ثنا إسحاق، أنبأ جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن 

ضُ ابن عباس ، يف قوله عز وجل :  َرْ األْ ءُ وَ امَ مُ السَّ يْهِ لَ تْ عَ امَ بَكَ  ؟!.)٣(فَ

 » .أربعني صباحاً بفقد املؤمن «قال ابن عبّاس : 

 .)٤(قال احلاكم : صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، ووافقه الذهبي فقال: صحيح

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٣٨: ١يل غفاري) الكايف (ت: ع  (١)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم .١٨١كامل الزيارات (ت: جواد القيّومي) : (٢) 
 .٢٩سورة الدخان :   (٣)
 . دار الكتب العلمية ، بريوت.٣٦٧٩. رقم: ٤٨٧: ٢مستدرك احلاكم(ت: مصطفى عطا)   (٤)
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 الثالث : انكساف الشمس .

أخرجه الطرباين والبيهقي وأيب نعيم وغريهم واللفظ لألول، وكلّ ألفاظهم 
يب واحدة قال: حدثنا قيس بن أيب قيس البخاري، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن هليعة، عن أ

ملا قتل احلسني بن عيل ريض اهللا عنه انكسفت الشمس كسفة؛ حتى بدت «قبيل، قال: 
 .)١(»الكواكب نصف النهار...

 .)٢(قال اإلمام اهليثمي:رواه الطرباين وإسناده حسن

 الرابع : استحالة األشياء .

حدثنا زكريا بن حييى الساجي، ثنا إسامعيل بن أخرج اإلمام الطرباين قال: 
ملا قتل احلسني ريض اهللا عنه انتهب «سدي، ثنا ذويد اجلعفي، عن أبيه، قال: موسى ال

ـا طبخت إذا هي دم، فأكفؤوها  . )٣( »جزور من عسكره، فلمّ

 . )٤(قال اإلمام اهليثمي: رواه الطرباين ورجاله ثقات

 اخلامس : استحالة تربة الشام إىل دم .

املعجم الكبري قال: حدثنا عيل بن أخرج اإلمام السني الكبري الطرباين يف كتابه 
عبد العزيز، ثنا إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي، أنا هشيم، ثنا أبو معرش، عن حممد بن عبد 
اهللا بن سعيد بن العاص، عن الزهري، قال: قال يل عبد امللك بن مروان: أي واحد أنت 

 إن أخربتني أي عالمة كانت يوم قتل احلسني بن عيل؟!. 

فقال عبد ».  ترفع حصاة ببيت املقدس إالّ وجد حتتها دم عبيطمل«قال: قلت: 

                                                           
 .مكتبة ابن تيمية، القاهرة. ٢٨٣٧. رقم: ١١٣: ٣لسلفي) معجم الطرباين الكبري(ت: محدي ا (١)

 . ١٩٧:  ٩جممع الزوائد   (٢)
 . مكتبة ابن تيمية، القاهرة. ٢٨٦٤. رقم: ١٢١: ٣معجم الطرباين الكبري(ت: محدي السلفي)   (٣)
  . ١٩٦:  ٩جممع الزوائد   (٤)
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 .)١(امللك: إينّ وإيّاك يف هذا احلديث لقرينان

 .)٢(قال اإلمام السني الكبري اهليثمي: رواه الطرباين، ورجاله ثقات

 قلت: إسناده صحيح.

ثنا  وأخرجه اإلمام الطرباين يف الكبري أيضاً قال: حدثنا زكريا بن حييى الساجي،
ما «حممد بن املثنى، حدثنا الضحاك بن خملد، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب، قال: 

 .)٣(»رفع بالشام حجر يوم قتل احلسني بن عيلّ إالّ عن دم، ريض اهللا عنه

 .)٤(قال اإلمام اهليثمي: رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح

ني عمر بن حممد بن أخرجه ابن سعد قال: قال: أخربنا حممد بن عمر قال: حدث
 عمر بن عيل ، عن أبيه قال: أرسل عبد امللك إىل ابن رأس اجلالوت.

 فقال: هل كان يف قتل احلسني عالمة؟!. 

 .)٥(»ما كشف يومئذ حجر إالّ وجد حتته دم عبيط«فقال ابن رأس اجلالوت: 

   قلت: إسناده معترب، رجاله موثقون، عمر مستور احلال، ال بأس به يف االعتبار.

 السادس : نوح اجلن عىل احلسني عليه السالم .

أخرج الطرباين قال: حدثنا عيل بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن املنهال، ثنا محاد بن 
سمعت اجلن تنوح «سلمة، عن عامر بن أيب عامر، عن أم سلمة ريض اهللا عنها قالت: 

 .)٦(»عىل احلسني بن عيل ريض اهللا عنه
                                                           

 مكتبة ابن تيمية، القاهرة.. ٢٨٥٦، رقم: ١١٩: ٣معجم الطرباين الكبري(ت:محدي السلفي)  (١)
 . مكتبة القديس القاهرة.١٥١٥٩، رقم: ١٩٦: ٩جممع الزوائد   (٢)
 . مكتبة ابن تيمية، القاهرة.٢٨٣٥، رقم: ١١٣: ٣معجم الطرباين الكبري(ت:محدي السلفي)  (٣)
 . مكتبة القديس القاهرة.١٥١٦٠، رقم: ١٩٦: ٩جممع الزوائد   (٤)
 .مكتبة الصديق،الطائف.٤٠٦: ١حممد صامل السلمي)  متمم طبقات ابن سعد(ت: (٥)

 . مكتبة ابن تيمية القاهرة.٢٨٦٢، رقم: ١٢١: ٣املعجم الكبري(ت: محدي السلفي)  (٦)
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 .)١(اين ورجاله رجال الصحيحقال اهليثمي : رواه الطرب

وقد علّق إمام السلفيني ابن كثري عىل خرب أمّ سلمة بقوله جازماً : وقد رو محاد 
ا سمعت اجلن تنوح عىل احلسني بن  بن سلمة عن عامر بن أيب عامرة عن أمّ سلمة أهنّ

 . )٢(عيل، وهذا صحيح
ثنا إبراهيم بن حد، وأخرج الطرباين أيضاً يف معجمه الكبريقال: حدثنا عبد اهللا

سمعت اجلن تنوح عىل «ثنا محاد بن سلمة، عن عامر، عن ميمونة، قالت: حداحلجاج، 
 .)٣(»احلسني

 .)٤(وقال اهليثمي : رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح

  

                                                           
 .١٩٩:  ٩جممع الزوائد   (١)
 . ٢٥٩:  ٦البداية والنهاية البن كثري   (٢)
 تيمية القاهرة. . مكتبة ابن٢٨٦٨، رقم: ١٢١: ٣املعجم الكبري(ت: محدي السلفي)  (٣)
 . ١٩٩:  ٩جممع الزوائد   (٤)
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 بيان معنى البكاء يف ضوء السنخيّة واالبتهاج

السالم، وما معنى بكاء نتساءل : ملاذا تضجّ املالئكة ، ما شأهنم باحلسني عليهم 
 املالئكة وبقيّة األشياء عىل احلسني عليه؟!!.

قلنا : اجلواب مطوي يف قانون السنخيّة واالشرتاك املعنوي يف الوجود ؛ فكام أنّ 
ة األنبياء واألوصياء عليهم السالم ، خملوقون من نور اهللا تعاىل ؛  أهل البيت ، وعامّ

مت النصوص  نْ م مَ فاملالئكة يف طوهلم كذلك ، ويف طوهل دوهنام من املؤمنني ، وقد تقدّ
 الظاهرة يف ذلك نصاً وإشارة .

وال خيفى أنّ االشرتاك املعنوي يعني عليّة وجود النور األرشف ، وهم أهل 
البيت عليهم السالم ، لوجود من دوهنم من املالئكة عليهم السالم بنحو العلّة 

ة   قىض اهللا تعاىل . عىل ما، أي : واسطة إجياد ، اإلعداديّ

يّة أهل البيت عليهم السالم الئكة ، يدور يف فلك علّ فوجود املوباجلملة : 
، وهم أهل العلّة  ما ينايف وجودحدوثاً وبقاءً ؛ فإذا عرض  ،ما دوهنمهم ووجود لوجود

؛ فينقطع بالرضورة سيرتشح عىل وجود املالئكة املنايف البيت عليهم السالم ؛ فإنّ هذا 
 علته .وجود ، بداهة أنّ كامل وجود املعلول هو عني أو ينقبض  فيضعنها ال

ه أو  ومن األمثلة الوجدانيّة عىل هذا ، اهنيار الطفل الصغري متاماً إذا عرض ألمّ
أبويه سوء عظيم ، ليقينه الفطري أنّ وجوده أو كامل وجوده يتالشى من دوهنام ، فمرد 

 .كام بيّنا يف بكاء يعقوب وفاطمة عليهام السالم، ضجيج املالئكة وبكائها إىل هذه النقطة

البكاء : االختالل احلاصل يف الذات ، نتيجة عروض ما ينايف كامهلا من فحقيقة 
 اآلالم ، وما يناقض وجودها من األعدام ، وما يضادّ خريها من حجب الرش. 

وقد مىض أنّ الوجود خري ، والعدم رشّ ، والعدم أعمّ من عدم الذات وعدم 
قتل احلسني ف،  يف دار الدنياهي واسطة إجياد وفيض كامهلا ، وما نحن فيه عدم ذات 

، ترتّب عليه عدم كامل ، وانقطاع فيض ، وانقباض إعدامٌ هلذه الواسطة عليه السالم 
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س ، كان خري ، وانتقاص مجال ، وانحباس جالل  ؛ رضورة أنّ احلسني يوم مقتله املقدّ

 ..، مالئكة وغريهم عوامل يف الواسطة فيض الكائنات 

فبكاء املالئكة والسامء واألرض وغريها ملقتل احلسني عليه السالم : انقباض يف 
ملقتل احلسني عليه السالم ليها عالنازل ذواهتا القدسيّة ، ناتج عن انقباض الفيض 

ة ، وكذا من دوهنم من املؤمنني ، هذا من هذه اجلهة .  خاصة واملعصومون عامّ

ة لتدبري العامل عىل ما قىض اهللا تعاىل ومن جهة ك ، كوهنم ون املالئكة علالً إعداديّ
؛ فإنّ اخلري النازل عىل يف السلسلة الطوليّة ، ملا دوهنم عليهم السالم وسائط فيض أيضاً 

 ة إجياده عىل ما اتضح أعاله ..أهل الدنيا حمكوم باالنقباض واالنحباس ؛ النعدام علّ 

وْ قال تعاىل :  لَ ءِ وَ امَ نَ السَّ اتٍ مِ كَ رَ مْ بَ يْهِ لَ نَا عَ تَحْ فَ ا لَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ  آمَ رَ قُ لَ الْ أَنَّ أَهْ
بُونَ  سِ انُوا يَكْ مْ بِامَ كَ نَاهُ ذْ أَخَ وا فَ بُ ذَّ كِنْ كَ لَ ضِ وَ َرْ األْ مْ إِنَّهُ وقال تعاىل :  وَ بَّكُ وا رَ رُ فِ تَغْ اسْ

يْكُ  لَ ءَ عَ امَ لِ السَّ سِ رْ ا ، يُ ارً فَّ انَ غَ ا (كَ ارً رَ دْ مْ ١١مْ مِ كُ لْ لَ ْعَ جيَ نِنيَ وَ بَ الٍ وَ وَ مْ بِأَمْ كُ دْ دِ مْ يُ ) وَ
ا َارً مْ أَهنْ كُ لْ لَ ْعَ جيَ نَّاتٍ وَ  جَ

ة تكوينيّة متعلّقة باخلري النازل  الزبدة : لبكاء املالئكة والكائنات ، آثار وجوديّ
ة يف العواملسعة وضيقاً عىل أهل األرض   الثالثة، كاآليت :  ، عىل أنّ له مراتب وجوديّ
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 مراتب البكاء ومعناه يف العوامل الثالثة

 . األول : البكاء الدنيوي

فهو يف الدنيا اختاللٌ يف النفس والروح ، ناتج عن انقباض يف الكامل ، أي : 
عروض ما ينايف كامهلا من اآلالم والنقائص ، وآثاره ختتلف بحسب املوجودات الدنيويّة 

الدنيا ، وبكاء السامء لزال ان احلزن والدموع ، وبكاء اجلبال الز؛ فمظهر بكاء اإلنس
الفيضان ، وبكاء األرض األعاصري ، وبكاء املاء حبس الغيث ، وبكاء اهلواء االمحرار و

اً والتزاماً وإشارة وفشو األمراض نقصان الزرع ، ...، كام ورد يف األخبار القطعيّة نصّ
 ..ومقامنا يضيق عنها 

 بكاء امللكويت. الثاين : ال

من حيث أرواح أهل ذاك العامل يف نظام البكاء يف عامل امللكوت ، اختالل طارء 
؛ كمالئكة السامء الرابعة إىل األوىل ، وهم املوكلون بتدبري واسطة خري وفيض هنمكو

عامل الدنيا ، فسبب بكائهم ناتج عن انكامش الفيض النازل عليهم من عامل النور 
ام البرش ؛ ويرتتب عليه تكويناً انكامش اخلري النازل منهم عىل أهل والعرش بسبب آث

حبس الغيث واملطر والزرع واخلري والعافية ، كمن األشياء ، أو ما دوهنم الدنيا 
، إنّه ...، هذا هو بكاؤهم عليهم السالم اهلداية والعلموالسكينة واألمن واألمان و

 .م بواسطتهم انقطاع نزول اخلري عىل من دوهننتيجة أمل 

قص من تمع التنبيه أنّ هذا االنقطاع ال يقدح يف مقاماهتم القدسيّة ، وال ين
؛ النقطاع اخلري النازل عىل غريهم بواسطتهم  حيزن املالئكةوإنّام  النوريّة،درجاهتم 

ة إذا أدرك ما ينايف كامل  فإدراكهم ملا ينايف كامل ما دوهنم حيزهنم ، وكذلك ربّ العزّ
نظري ، وهذا ال يقدح يف كامل الذات املحض ؛ وصالح حاهلم ال وجودهم خلقه ومج

، لكنّه القدسيّة لوط  ةنزول العذاب عىل قوم لوط عليه السالم ؛ فهذا ال يقدح يف درج
 .ته الرشيفةواسط، النقطاع الفيض النازل عليهم بكام حتزن األم عىل ولدها حيزنه 
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ة العليّة ، أو أي واسطة فيض وإجياد من وباجلملة : قدسيّة لوط ورتبته النوريّ 

، سواء انقطع الفيض عن املعصومني أنبياء وأوصياء ومالئكة ، هي هي عىل التقديرين 
بالواسطة األعىل منه لوط مثالً ، غاية األمر أنّ ضعف اتصال بقيّة الناس العاصني أم ال 

خيّة بني املعصوم وبني انقطاع الفيض عىل من دونه ، حيزنه وال يبهجه ؛ للسنمن جهة ، 
: السبب اإلعدادي إلجياد اهللا من دون من دونه من املخلوقات ؛ فمعنى واسطة الفيض 

كاألب بالنسبة إىل أوالده ؛ إذ األب واسطة فلوط بالنسبة إليهم من املخلوقات ، لوط 
اخلق ، واألمر هو مع اخلالق سبحانه ؛ فقد مرت األخبار الثابتة أنّ فيض وإجياد ألوالده 

 .عيال اهللا سبحانه 

وقد تقول: كيف يكون واسطة إجياد، وقد دعى عليهم لوط عليه السالم 
 فأخذهم اهللا بام كسبوا؟!.

 بقيّة اخللق دوهنم ، نظري الورم يف البدن . عىلوالرمحة قلنا : ليحفظ نزول الفيض 

 الثالث : البكاء اجلربويت .

ا بكاء أهل النور والقدس يف عامل  يف اجلربوت ، فهو اختالل طارء ر واألموأمّ
؛ كسادة املالئكة  ، من حيث كوهنم واسطة فيض أرشفأرواح ذاك العامل القديسنظام 

، واملحو واالثبات يف األربعة ، ومن مظاهر هذا البكاء ، اهتزاز العرش والكريس 
له تعاىل : كام يف قو، بسبب بعض اآلثام كام ورد يف األخبار القطعيّة التقدير والقضاء ، 

نَّا َةٍ مِ محْ هُ بِرَ عَ نُوا مَ ينَ آمَ ذِ الَّ يْبًا وَ عَ يْنَا شُ نَا نَجَّ رُ اءَ أَمْ ملََّا جَ ةُ  وَ يْحَ وا الصَّ لَمُ ينَ ظَ ذِ تِ الَّ ذَ أَخَ وَ
نيَ  اثِمِ مْ جَ هِ ارِ وا يفِ دِيَ بَحُ أَصْ  .فَ

التقدير املشيئة و وهو أشدّ من سابقه امللكويت ؛ إذ كلّ ما يف امللكوت مرتتب عىل
؛ لقربه من املفيض األول األرشف اإلعداديّة ترتب املعلول عىل علتّه واملحو واالثبات، 

عامل امللكوت بنقصان اخلري اخلري النازل عىل سبحانه ، يرتتبّ عليه تكويناً انكامش 
 .فيام بيّنا  ، من حيث كونه واسطة لنزول اخلري عىل الدنياوالفيض والفضل والرمحة 
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، املؤثرة يف عامل امللكوت واجلربوت القدس العرش ومظاهر بكاء أهل ومن أشدّ 

التدبري ، املؤثر بدوره العذاب و، وغضب مالئكة يف عامل امللكوت ، اشتداد زفري جهنّم 
وفشو األمراض ونقصان  والفيضانزال لتبكي اجلبال والبحار بالزل، يف عامل الدنيا 

 .وغري ذلك  الزرع ، واخرتام اآلجال ، وموت الفجأة

، كام يف الدنيويّة الزبدة : يتحقق البكاء الدنيوي خالل األجسام واألبدان 
اإلنسان والزالزل ، ويف امللكوت كاستعار نار جهنم ، ويف عامل اجلربوت انقباض العلم 

 ، وال يسعنا البسط .، وهو معنى اهتزاز العرشاللدين والروح القدس والرمحة 

سة عليه السالم ، فإذا اتّضح هذا ولو بإمج ته املقدّ ال ، نقول : قد مرّ أنّ النبيّ وذريّ
وسائط فيض ربّ العاملني لكلّ الكائنات ، حجر وشجر وحيوان وإنسان وجن 

سة ومالئكة ، فإعدام هذه الذوات  أو واحدة منها بالقتل ، أو اإلساءة إليها بانتهاك املقدّ
 يف هذه الدار .والكامل والنور الفيض واخلري واجلامل نزول حرماهتا ، إعدام ل

هاك هذا املثال من القرآن الكريم يف بيان انقباض الفيض وآثاره الوجوديّة ؛ 
فلقد كان آدم عليه السالم يف عامل امللكوت ، واسطة فيض ملن دونه من اخلالئق ، 

كُ وإبليس من هؤالء اخلالئق ؛ قال سبحانه :  ا لَكَ أَالَّ تَ لِيسُ مَ اإِبْ الَ يَ عَ قَ ونَ مَ
ينَ ( دِ اجِ نُونٍ (٣٢السَّ سْ إٍ مَ َ نْ محَ الٍ مِ لْصَ نْ صَ تَهُ مِ لَقْ ٍ خَ دَ لِبَرشَ جُ َسْ نْ ألِ ْ أَكُ الَ ملَ الَ ٣٣) قَ ) قَ

يمٌ  جِ إِنَّكَ رَ ا فَ نْهَ جْ مِ رُ اخْ ينِ ٣٤( فَ مِ الدِّ وْ نَةَ إِىلَ يَ لَيْكَ اللَّعْ إِنَّ عَ وهو رصيحٌ أنّ من  )١() وَ
 الرجيم .اخلسيس اسطة الفيض ، اخلروج عن عامل النعيم إىل العامل آثار انتهاك حرمة و

  

                                                           
 . ٣٤سورة احلجر :   (١)
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م إمكانيّة استبدال واسطة الفيض!!  توهّ

؛ فاهللا ، حتى ال ينقطع فيضه عىل عباده : فليستبدل اهللا تعاىل الواسطة  يقالقد 
 تعاىل قادرٌ عىل كلّ يشء؟!!

ذ ال توجد واسطة كواسطة أهل قلنا : قدرة اهللا تعاىل ال تتعلق باملمتنع يف ذاته ، إ
؛ يدل عىل هذا يف ونعيمه ورضاه ومجاله خريه ونوره البيت الستنزال فيض اهللا تعاىل و

األخبار القطعيّة أنّ جربائيل وهو سيّد املالئكة صلوات اهللا عليهم ، مل يستطع أن جياوز 
وْ سدرة املنتهى يف السامء السابعة يوم املعراج ، فكيف رتبة  نَىقَابَ قَ ِ أَوْ أَدْ نيْ ؟!. سَ

 هذا ممتنعٌ ذاتاً ال يكون ..

احلسني عليه السالم وقاطبة أهل البيت عليهم السالم األربعة عرش ، كام ثبت يف 
أخبار األنوار الصحيحة ، كانوا أنواراً حول العرش قبل أن خيلق اهللا تعاىل اخللق أمجعني 

 فمن دوهنم عليهم السالم ..، أي : قبل جربائيل وإرسافيل وميكائيل وعزرائيل 

إنّ «فقد مىض صحيح أيب محزة قال : سمعت عيل بن احلسني عليه السالم يقول : 
اهللا خلق حممداً وعلياً وأحد عرش من ولده، من نور عظمته، فأقامهم أشباحاً يف ضياء 

، يسبحون اهللا ويقدسونه، وهم األئمة من ولد رسول اهللا قبل خلق اخللقنوره، يعبدونه 
 .)١(»ىل اهللا عليه وآلهص

الزبدة : إنّام بكت املالئكة واجلبال والسامء واألرض والبحار والطيور واحليوان 
، وعلّة قتل احلسني عليه السالم ، ألنّه عليه السالم كامل وجودها ملواحلجر واملدر 

 ، ومقتله علّة انكامش الفيض عنها ، ولقد كاد أن ينقطع الفيضدوامها ، وسبب هبجتها 
فتهلك الدنيا برمتها ، لوال أنّ هذه املوجودات بكت احلسني عليه السالم ، عالوة عىل 
من بكاه من أهل األرض ؛ فلوال ذلك ألفنى اهللا الدنيا ، كام فصلنا هذا يف رسالتنا : 

 .عليه السالم  غضب اهللا ملقتل احلسني

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم . ١٦٧التوحيد (ت: هاشم الطهراين) :   (١)
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النبيّ خريٌ منهام وقد تقول : أليس عيلٌّ صلوات اهللا عليه ، خرياً من احلسني ، و

 صلوات اهللا عليهم مجيعاً ؛ فلامذا مل تبك الكائنات عليهام كام بكت عليه؟!. 

نّ علّة بكاء األشياء يف هذه املرتبة األعىل ، ليس ملجرد قلنا عىل نحو اإلشارة : إ
قتل احلسني عليه السالم ، وإالّ فأمري املؤمنني عيل قتل قبله ، وهو خري من احلسني 

س عليهام  اً وإمجاعاً ورضورة ، وإنّام ألنّ مقتله املقدّ أكرب اجرتاء عىل مقام السالم ، نصّ
أنّه سيّد  روحي فداه يف تاريخ بني اإلنسان ؛ إذ أخربهموالفيض الرباين القدس اإلهلي 

، ، وأنّ وجوده خريٌ هلم شباب أهل اجلنّة ، ليس يف رشق األرض وغرهبا ابن نبيّ غريه 
مع عياله إىل أيّ وأن يدعوه يذهب وال سلطان،  ،وال فتنة ،ال يريد قتال كام أخربهم أنّه

 أرض بعيدة ، لكنّهم أبوا إالّ قتله ، كام أبى أهل ثمود إالّ عقر الناقة ..

س  مصيبة ال تقارن هبا مصيبة يف الساموات السبع واألرضني السبع فمقتله املقدّ
م أهل بيته النجباء  ؛ إذ ليس يف تاريخ بني البرش أنّ عظيامً كأيب عبد اهللا احلسني قدّ

يه عينبأمّ شهدهم الطاهرين ، واحداً تلو اآلخر ، لياملطهرين ، وأصحابه الكرماء 
مقطعي األوصال والرؤوس ، ليتقطّع قلبه  ،عطاشى عراة ،مرملني بدمائهمني املقدست

س قطعاً ،  وأخواته ورضيعه  ومن خلفه نساؤه وبناتههذا ، ..ملقتل كلّ واحدٍ منهم املقدّ
، يتقلبون ما بني أنياب العطش ، ورماح املوت ، ونبال اهلالك ، واحرتاق اخليام ، من 

ري قومٍ أطهرهم ابن زنا ، وأرشفهم خنزير  ير سكّ ، وإن نسيتُ فال أنسى ، ونقيّهم رشّ
سبي زينب والرضيع ، وما أدراك ما سبي زينب والرضيع ؛ ال واهللا ال أنسى ، فال يوم 

 مك أبا عبد اهللا ، وال حول وال قوة إالّ باهللا العيل العظيم .كيو
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 النّص عىل بكاء مجلة الكائنات عىل احلسني

ريض اهللا عنه بإسناد صحيح، عن أيب بصري، هـ) ٣٦٧(ابن قولويه مىض ما رواه 
إنّ احلسني عليه السالم بكى لقتله السامء واألرض «عن أيب عبد اهللا عليه السالم، قال:  

 .)١(»امحرتاو

 عن حممد بن احلسني ، عن حممد بن سنان ، عن أبان هـ) ٣٢٩(الكليني ورو
عن عبد امللك قال: سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من 

 شهر املحرم؟!.

تاسوعاء يوم حورص فيه احلسني عليه السالم وأصحابه «فقال عليه السالم : 
ء ، واجتمع عليه خيل أهل الشام ، وأناخوا عليه ، وفرح ابن ريض اهللا عنهم بكربال

 واستضعفوا فيه احلسني صلوات اهللا عليهمرجانة وعمر بن سعد بتوافر اخليل وكثرهتا ، 
وأصحابه ريض اهللا عنهم ، وأيقنوا أن ال يأيت احلسني عليه السالم نارص ، وال يمده أهل 

 » .بأيب املستضعف الغريبالعراق ، 

ا يوم عاشوراء ، فيوم أصيب فيه احلسني عليه السالم «عليه السالم :  ثم قال وأمّ
؛ أفصوم يكون يف ذلك اليوم ، كالّ  وأصحابه رصعى حوله عراةرصيعاً بني أصحابه ، 

ورب البيت احلرام ، ما هو يوم صوم ، وما هو إالّ يوم حزن ومصيبة دخلت عىل أهل 
ويوم فرح ورسور البن مرجانة وآل زياد وأهل  السامء وأهل األرض ، ومجيع املؤمنني ،

،  وذلك يوم بكت عليه مجيع بقاع األرض، وعىل ذرياهتم ،  غضب اهللا عليهمالشام ، 
خال بقعة الشام ، فمن صامه ، أو تربك به ، حرشه اهللا مع آل زياد ، ممسوخ القلب ، 

قاً يف قلبه إىل يوم يلقاه ، مسخوط عليه ، ومن ادخر إىل منزله ذخرية ، أعقبه اهللا تعاىل نفا
 .)٢(» وانتزع الربكة عنه

 قلت : صحيح ، وهذا اإلسناد قويّ معترب .

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم .١٨١كامل الزيارات (ت: جواد القيّومي) : (١) 
 الميّة ، طهران .. دار الكتب اإلس١٤٧: ٤الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
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عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد ، عن القاسم بن حييى ، ورو الكليني عن 

عن جده احلسن بن راشد ، عن احلسني بن ثوير قال : كنت أنا ويونس بن ظبيان 
الرساج جلوساً عند أيب عبد اهللا عليه السالم ، وكان  واملفضل بن عمر وأبو سلمة

املتكلم منّا يونس ، وكان أكربنا سناً فقال له : جعلت فداك إينّ أحرض جملس هؤالء 
 القوم ، يعني ولد العباس فام أقول؟!.

إذا حرضت فذكرتنا ، فقل اللهم أرنا الرخاء والرسور ، «فقال عليه السالم : 
فقلت : جعلت فداك إينّ كثرياً ما أذكر احلسني عليه السالم ». يدفإنّك تأيت عىل ما تر

 فأي يشء أقول؟!.

صىل اهللا عليك يا أبا عبد اهللا تعيد ذلك ثالثاً ؛ فإن السالم يصل «فقال : قل : 
، بكت إنّ أبا عبد اهللا احلسني عليه السالم ملا قىض «ثم قال : » إليه من قريب ومن بعيد

، واألرضون السبع ، وما فيهن ، وما بينهن ، ومن ينقلب يف اجلنة عليه الساموات السبع 
 .)١(»ار من خلق ربنا ، وما ير ، وما ال يروالنّ 

 قلت : إسناده معترب حسن .

اً يف ذلك، ما رواه  ريض اهللا عنه هـ) ٣٦٧(ابن قولويه ومن النصوص الكثرية جدّ
ي خايل حممد بن احلسني بن أيب قال : حدثني حممد بن جعفر القريش الرزاز، قال: حدثن

اخلطاب، عن حممد بن اسامعيل بن بزيع، عن أيب أسامعيل الرساج، عن حييى بن معمر 
بكت االنس واجلن والطري : «العطار، عن أيب بصري، عن أيب جعفر عليه السالم، قال

 .)٢(والوحش عىل احلسني بن عيل عليهام السالم حتى ذرفت دموعها

 سناد معترب .قلت : صحيح وهذا اإل

هـ) بسنده الصحيح عن العبّاس بن معروف ، وكذلك ٣٨١وأخرج الصدوق (
ابن قولويه واللفظ له قال : حدثني أيب رمحه اهللا ، عن سعد بن عبد اهللا ، عن أمحد بن 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٥٧٥: ٤الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم .١٨١كامل الزيارات (ت: جواد القيّومي) : (٢) 
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حممد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن محاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اهللا ، 

: «  عليه السالمباملدينة : أين قبور الشهداء ، فقال  عليه السالم قال : قلت أليب عبد اهللا
أليس أفضل الشهداء عندكم ، والذي نفيس بيده، إنّ حوله أربعة آالف ملك شعثاً غرباً 

 . )١(»يبكونه إىل يوم القيامة

 قلت : رواته ثقات من دون كالم ، بل أجلّة عيون .

هللا ومجاعة مشاخيي ، عن سعد بن عبد اهللا ، كام قد أخرج قائالً : حدثني أيب رمحه ا
عن أمحد بن حممد بن عيسى ، عن احلسني بن سعيد ، عن محاد بن عيسى ، عن ربعي بن 

مالكم ال تأتونه « قال :  عليه السالم عبد اهللا ، عن الفضيل بن يسار ، عن أيب عبد اهللا 
 . )٢(» د قربه إىل يوم القيامةفإنّ أربعة آالف ملك يبكون عن عليه السالميعني قرب احلسني 

 قلت : اإلسناد صحيح يف رتبة السابق .

ومجاعة مشاخيي ، عن سعد بن عبد اهللا  رمحه اهللاكام قد أخرج قال : وحدثني أيب 
 .  )٣(، عن عيل بن اسامعيل ، عن محاد بن عيسى به مثله

امعيل بن قلت : رجاله ثقات ، وعيلّ ، فيام جزم النجايش يف رجاله ، هو ابن إس
 . )٤(شعيب ، وأنّه : من وجوه متكلمي أصحابنا 

كام قد أخرج قال : حدثني أيب رمحه اهللا ، عن سعد بن عبد اهللا ، عن احلسن بن 
عيل بن عبد اهللا بن املغرية ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أيب محزة الثاميل ، عن 

أربعة  عليه السالمهللا وكّل بقرب احلسني إنّ ا« قال : عليه السالم أيب عبد اهللا الصادق  
، فإذا زالت الشمس  يبكونه من طلوع الفجر إىل زوال الشمس ،آالف ملك، شعث غرب

                                                           
 .٩٧، ثواب األعامل (الصدوق) :   ٢١٧كامل الزيارات (ابن قولويه) :   (١)
 . ١٧١:كامل الزيارات (ابن قولويه)   (٢)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم .١٨١كامل الزيارات (ت: جواد القيّومي) : (٣) 
 .  ١١٥/  ٢٥١رجال النجايش :   (٤)



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٤١٠

 
هبط أربعة آالف ملك، وصعد أربعة آالف ملك ، فلم يزل يبكونه حتى يطلع 

 . )١(»الفجر

ة ، واألخبار يف هذا متواترقلت : إسناده صحيح ، رجاله ثقات من دون ريب 
 .قطعيّة الصدور بإمجاع ، فال حاجة لرسدها بأمجعها 

  

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم .١٨١كامل الزيارات (ت: جواد القيّومي) : (١) 
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 أسباب البكاء عىل فقدان واسطة الفيض

بيّنا معنى البكاء ، وهيهنا نشري إىل أمرٍ مهم ، وهو أنّ بكاء الكائنات عىل احلسني 
ة ، وعليه السالم  ة عىل خاصّ ا قد كنّ وقد ، ربعة أسباب ؛ ألفقدان واسطة الفيض عامّ

 :، فهاك جمموع األسباب  فقطأو اثنني إىل واحد نا هيهأملحنا 

ل : انقطاع الفيض .  السبب األوّ

اهللا ول قومنه فاطمة صلوات اهللا عليها، بكت  انقطاعه ؛ وألجلهالبكاء فسبب 
إِ : يف بني إرسائيل تعاىل  ا فَ ً بِطُوا مِرصْ ٌ اهْ ريْ وَ خَ ي هُ نَى بِالَّذِ وَ أَدْ ي هُ ونَ الَّذِ لُ تَبْدِ تَسْ نَّ أَ

تُمْ  لْ أَ ا سَ مْ مَ كُ نَةُ لَ كَ املَْسْ لَّةُ وَ مُ الذِّ يْهِ لَ بَتْ عَ ِ رضُ بٍ  وَ وا بِغَضَ اءُ بَ نَ اهللا وَ انُ  مِ ُمْ كَ لِكَ بِأَهنَّ وا ذَ
اتِ اهللا ونَ بِآيَ رُ فُ كْ ونَ  يَ تَدُ عْ انُوا يَ كَ ا وَ وْ صَ لِكَ بِامَ عَ َقِّ ذَ ِ احلْ ريْ تُلُونَ النَّبِيِّنيَ بِغَ قْ يَ  .)١(وَ

، الذي أوجده اهللا تعاىل األعىل نظام اخلري الرد عىل اهللا تعاىل ، ينايف ظاهرٌ أنّ وهو 
 .والرمحة ، فهذا أول أسباب البكاء هللا تعاىل الفيض واخلري هو عني انقطاع و، 

 .املقطوع الفيض استدرار الثاين : السبب 

أنّه أبرز مظاهر  ، أوالبكاء بمثابة التوبة الكفيلة باستدرار رمحة اهللا تعاىل فهذا 
؛ إذ قد أمجع مفرسو التوبة ؛ كام فعل قوم يونس فتاب اهللا عليهم ورفع العذاب عنهم 

م ضجوا إىل اهللا تعاىل بالبكاء فتاب اهللا عليهم  عن التائب صدر ، سيام لو الفريقني أهنّ
فيام يعني أعامالً صاحلة ؛ فإنّ املالئكة تبتهج أيّام ابتهاج ؛ وقد عرفت أنّ االبتهاج يعني 

 ..وهطول الرمحة صدور الفيض ونزول اخلري 

عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد ، ريض اهللا عنه، هـ) ٣٢٩الكليني ( رو
عن صفوان ، عن أيب محزة، عن أيب جعفر عليه السالم قال: قال رسول اهللا صىل اهللا 

أعانه بيشء ممّا يقوته من من كسا أحداً من فقراء املسلمني ثوباً من عري، أو «عليه وآله : 

                                                           
 . ٦١البقرة:   (١)
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معيشته،  وكّل اهللا عز وجل به سبعني ألف ملك من املالئكة، يستغفرون لكلّ ذنب 

 .)١(»عمله، إىل أن ينفخ يف الصور

 .قلت : إسناده صحيح 

ا أفضل األعامل ، فمن ذلك ما ، واألخبار يف هذا متواترة سيام أخبار الرسور وأهنّ
) ريض اهللا عنه، عن أيب جعفر عليه السالم بإسناد هـ٣٢٩مىض ممّا أخرجه  الكليني(

إنّ أحب األعامل إىل اهللا عز وجل ، إدخال الرسور عىل «صحيح قال سمعته يقول : 
 . وقد انجىل أنّ االبتهاج هو الرسور .)٢(»املؤمن ، شبعة مسلم أو قضاء دينه

  السبب الثالث: زيادة الدرجات .

ئكة مثالً، بكوهنا واسطة نزول اخلري غاية ال ريب أنّ ابتهاج املالقد تقول : 
ا مبتهجة بأرسار املشيئة اإلهليّة والقدرة اللدنيّة ، لكن  هل للمالئكة عظيمة ؛ فيكفي أهنّ

 مثالً غاية؟!!

قلنا : ال ينبغي الريب يف ذلك ؛ إذ كلّ خري يصدر عنها إىل ما دوهنا من 
نُوا ق مثل قوله تعاىل : املخلوقات ، يمتنع عادةً أن يكون بال جزاء ، الطال ينَ آمَ ذِ الَّ

مْ  هُ ورَ مْ أُجُ يهِ فِّ يُوَ َاتِ فَ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ لِهِ وَ نْ فَضْ مْ مِ هُ يدُ زِ يَ  .وَ

رو الكليني ، عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص 
معت أبا عبد وابن حمبوب مجيعاً ، عن املفضل بن صالح ، عن حممد بن مروان قال : س

إنّ اهللا عز وجل ملا أمر املالئكة أن يسجدوا آلدم عليه السالم ، « اهللا عليه السالم يقول :
كَ وا عليه فـ: ردّ  دِ مْ بِّحُ بِحَ نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ مَ كُ الدِّ فِ يَسْ ا وَ دُ فِيهَ سِ فْ نْ يُ ا مَ لُ فِيهَ عَ ْ وا أَجتَ الُ قَ

الَ  سُ لَكَ قَ دِّ نُقَ ونَ : اهللا تبارك وتعاىل  وَ لَمُ عْ ا الَ تَ لَمُ مَ فغضب عليهم ثمّ  إِينِّ أَعْ
 َ اح ، وهو البيت املعمور ، ومكثوا يطوفون به سألوه التوبة ، فأمرهم أن يطوفوا بالرضُّ

، وريض  ثمّ تاب عليهم من بعد ذلكسبع سنني ويستغفرون اهللا عز وجل ممّا قالوا ، 
                                                           

 ة ، طهران .. دار الكتب اإلسالميّ ٢٠٥: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ١٨٨:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
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لبيت احلرام حذو الرضاح ؛ توبة ملن عنهم ، فهذا كان أصل الطواف ، ثمّ جعل اهللا ا

 .)١(فقال صدقت». أذنب من بني آدم وطهوراً هلم

إسناد معتربٌ حسنٌ ، رجاله ثقات . صحيح مستفيض بكثرة الطرق، وهذا قلت : 
 . وثقه غري واحد من األساطنياملفضل بن صالح األسدي مضعّف ، 

 واخلرب ظاهرٌ يف جمموع األسباب الثالثة أعاله.

 للسنخيّة . ؛الرابع : العشقالسبب 

سابق ، حاصل ما قلناه بإجياز الفصل الملطلب اتضحت يف اهذا عويصات أغلب 
اً جبليّاً : إنّ السنخيّة تعني عشق املتسانخني علّة ومعلوالً عشقاً تكوينيّاً  ؛ وجوديّ

ه فالرضيع  ؛ إذ  عليهمنها اخلري هلطول  سببٌ علّة وجوده ، و ا؛ ألهنّ تكويناً يبتهج بأمّ
اً  السنخيّة تعني فيام تعني استحالة وجود املعلول من دون علّة تشرتك معه اشرتاكاً معنويّ

 .وجوباً بالتبع العلّة فإنّه يطرأ عىل املعلول نظام يطرأ عىل يف الفيض ؛ فأيّ اختالل 

به علل الرشائع اكتهـ) يف ٣٨١شيخ مشاخينا الصدوق ( هأخرجوقد مىض ما 
عن عيل بن احلسني عليه السالم قال : إنّ اهللا عز وجل :خلق النبيني من بإسناده املعترب، 

طينة عليني وأبداهنم ، وخلق قلوب املؤمنني من تلك الطينة ، وخلق أبداهنم من دون 
ذلك ، وخلق الكافرين من طينة سجني وقلوهبم وأبداهنم ، فخلط بني الطينتني ، فمن 

كافر املؤمن ، ومن هاهنا يصيب املؤمن السيئة ، هذا الذي يلد املؤمن الكافر ، ويلد ال
ِنُّ إىل ما خلقوا منهويصيب الكافر احلسنة ،  ِنُّ ،  فقلوب املؤمنني حتَ وقلوب الكافرين حتَ

 .)٢( إىل ما خلقوا منه

، وهذا اإلسناد صحيح ؛ فحامد من أصحاب اإلمجاع.  قلت: حديث متواتر معنىً

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة، طهران.١٨٨: ٤الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . املكتبة احليدريّة ، النجف .٨٢علل الرشائع (ت: حممد صادق بحر العلوم) :  (٢)
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ـ) يف الفصول : واألحاديث يف ذلك ه١١٠٤( ريض اهللا تعاىل عنهقال احلر 

 .)١(قد جتاوزت حد التواتر(=الطينة) كثرية جداً، 

، من أهل اخلري الصاحلني  ،وإذن فمردّ ابتهاج املالئكة باالستغفار ملن دوهنم
وإىل ما ينافيه ، كرههم ملن ال يسانخهم من األرشار الطاحلني ، إىل وحدة السنخ ، و

 وشبيه اليشء منجذبٌ إليه .

اً  والكالم هو الكالم يف بقيّة الكائنات ؛ فحتى احلىص واجلذع ، يعلامن فطريّ
داً صىل اهللا عليه وآله واسطة  اً أنّ حممّ بليّاً غريزيّ فيض األوىل يف الوجود ؛ لذلك كان الجِ

، كام هو يف املسجد ، حيث كان يتكىء عليه عنه جملسه ل النبي اجلذع يأن حزناً ملا حوّ 
 فريقني من معاجزه صلوات اهللا تعاىل عليه .متواتر عند ال

  

                                                           
 . مطبعة نكني ، قم . ٤١٩الفصول املهمة (ت: حممد قائيني) :  (١)
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 يعدل صالة سبعني ألف ملكاحلسني ثواب زائر 

عن أبيه ، عن سعد ، عن أمحد بن حممد ، عن أبيه ، هـ) ٣٦٨(أخرج ابن قولويه 
وكّل اهللا «قال :  عليه السالمعن سيف بن عمرية ، عن بكر بن حممد ، عن أيب عبد اهللا 

سبعني ألف ملك ، شعثاً غرباً يبكونه إىل يوم القيامة يصلّون  معليه السالبقرب احلسني 
عنده ، الصالة الواحدة من صالهتم تعدل ألف صالة من صالة اآلدميني ، يكون ثواب 

 .) ١(» صالهتم وأجر ذلك ملن زار قربه

وجوه الطائفة ، وثقات امللّة ، وأجالء الفرقة ؛ فهو ته رو؛ إسناده صحيح أقول : 
 .دون أدنى تأمّل صحيح من 

ا متنه الرشيف فمامّ يعلن عن ثوابٍ يذهل العقول والقلوب ؛ وال بدّ من  أمّ
القول بأنّ يف مثله آية أخر عظيمة عىل أنّ دين اهللا تعاىل ال يصاب بالعقول ، وال ينال 

 .باألوهام ، وال يعرف بالقصور اإلنساين 

ة اآلنفة أخرجه بقوله : حدثني طريقاً ثانياً للروايريض اهللا عنه البن قولويه و
احلسن بن عبد اهللا بن حممد بن عيسى ، عن أبيه ، عن احلسن بن حمبوب ، عن أيب املغرا ، 

وكل اهللا بقرب احلسني بن «قال : سمعته يقول :  عليه السالمعن عنبسة ، عن أيب عبد اهللا 
دهم تعدل ألف عيل سبعني ألف ملك يعبدون اهللا عنده ، الصالة الواحدة من صالة أح

 عليهام السالمصالة من صالة اآلدميني ، يكون ثوابُ صالهتم لزوار قرب احلسني بن عيل 
 . )٢(» ، وعىل قاتله لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني أبد اآلبدين

عنبسة مشرتك بني ابن بجاد الثقة وبني ابن قلت : إسناده صحيح عىل األظهر..؛ 
يرض ، فيمكن تصحيحها باحلسن بن حمبوب الذي أمجعت مصعب املجهول احلال ، وال 

ى  العصابة عىل تصحيح ما يصحّ عنه ، لكنّه متوقّف عىل حسن حال والد احلسن ، املسمّ

                                                           
 .  ٢٣٥كامل الزيارات (ابن قولويه) :  (١)
 .  ٢٣٥كامل الزيارات (ابن قولويه) : (٢)
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 : بنان ؛ إذ الطريق إىل ابن حمبوب متوقّف عليه ، واألقو وثاقته ملجموعة قرائن بل أدلّة

 ..، ال يسعها ضيق مقامنا 

ة أمر ؛ ) بيّنا املبكونه إىل يوم القيامةيقوله عليه السالم : ( قصود منه ، لكن ثمّ
 فلامذا يبكيه املالئكة إىل يوم القيامة فقط؟!!.

كاملالئكة عند الطاهرين الدنيوي قلنا : يف هذا إيامءٌ رشيفٌ إىل أنّ البكاء 
 سببٌ لعدم انقطاع الفيض عىل موجودات عامل الدنيا ، قبل يوم القيامة ،واملعصومني ، 

كام فعل أصحاب يونس عليه السالم ، فأفاض عليهم رمحته ورفع العذاب عنهم ؛ 
خصوص عامل سببٌ لعدم انقطاع الفيض يف الطاهرين والتائبني يف دار الدنيا ، فبكاء 
إالّ عند الطغاة من  هذه اجلهة ؛ فال بكاء يوم القيامة دون غريه من العوامل الدنيا 

اً اجلاحدين، وليته ينف املجرمني  .عهم ؛ رضورة انقطاع الفيض عنهم انقطاعاً أبديّ

ة بكاء الطاهرين والتائبني  ضناإن افرتو سببه ليس يوم القيامة فام بعدها ، فثمّ
 . كام يف خرب الرضاح اآلنف امللكوت ، وزيادته يف  هوامإنّام د، وانقطاع الفيض 

ا ازدياد الفيض يوم القيامة ، فهذا متوقف عىل أسباب أخ ر ، أمهها ذكر اهللا وأمّ
هيِمْ  تعاىل من دون تكليف ؛ كقول أهل اجلنّة :  ْدِ َاتِ هيَ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ إِنَّ الَّ

يمِ ( نَّاتِ النَّعِ َارُ يفِ جَ َهنْ مُ األْ تِهِ ْ نْ حتَ ي مِ رِ ْ ِمْ جتَ هنِ مْ بِإِيامَ ُ هبُّ مَّ ٩رَ انَكَ اللَّهُ بْحَ ا سُ مْ فِيهَ اهُ وَ ) دَعْ
ِنيَ وَ  املَ عَ بِّ الْ دُ هللاِ رَ َمْ مْ أَنِ احلْ اهُ وَ عْ رُ دَ آخِ مٌ وَ الَ ا سَ مْ فِيهَ ِيَّتُهُ وليس هذا تكليف ، وإنّام  حتَ

 هو استزادة فيض، ال يتم إالّ بذكر اهللا تعاىل من دون تكليف .
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م   املالئكة  قرب احلسنيعويصة زيارة توهّ

عويص يف يشء..؛ فمن ذلك ما أنّ هذا ليس من ال، انجىل وبان بام حررناه 
قال : حدثني حممد بن موسى بن املتوكل قال : حدثني عبد  هـ)٣٨١(الصدوق هأخرج

اهللا بن جعفر احلمريي ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ، عن احلسن بن حمبوب ، عن داود 
ئكة ما خلق اهللا خلقاً أكثر من املال«الرقي قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول : 

، وأنّه ينزل من السامء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت ليلتهم ، حتى إذا 
طلع الفجر ، انرصفوا إىل قرب النبي صىلّ اهللا عليه وآله فسلموا عليه ، ثم يأتون قرب أمري 
املؤمنني عليه السالم فيسلمون عليه ، ثم يأتون قرب احلسن فيسلمون عليه ، ثم يأتون قرب 

فيسلمون عليه ، ثم يعرجون إىل السامء قبل أن تطلع الشمس ، ثم تنزل مالئكة احلسني 
النهار سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت احلرام هنارهم ، حتى إذا دنت الشمس 
للغروب انرصفوا إىل قرب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ، فيسلمون عليه ، ثم يأتون قرب 

أتون قرب احلسن فيسلمون عليه ، ثم يأتون قرب احلسني أمري املؤمنني فيسلمون عليه ، ثم ي
 . )١(»فيسلمون عليه ، ثم يعودون إىل السامء قبل أن تغرب الشمس

، والشيخ )٢(أقول : رجاله ثقات، وداود الرقي خمتلف فيه؛ وثقه املفيد يف اإلرشاد
فه النجايش لرواية ال)٣(الطويس يف رجاله ر عنهام. لكن ضعّ غالة عنه ، ومشهور من تأخّ

عن احلسن بن  ،، ولداود أصل رواه كلّه ابن أيب عمري)٤(فيام ربام يظهر من عبارته الرشيفة
حمبوب عنه، وكالمها من أصحاب اإلمجاع، وعليه فال يلتفت لتضعيف النجايش يف مثل 

ه احتامل أنّه حدسٌ منه ريض اهللا عنه ، املورد؛ لق  فال تغفل عن مثله .وّ

الئكة ، وهم من عامل امللكوت واجلربوت، يف زيارة قرب نتساءل : ما غاية امل
 احلسني عليه السالم يف عامل الدنيا الفانية؟!!.

                                                           
 مطبعة أمري ، قم . الطبعة الثانية. . ٩٦:  (ت: حممد اخلرسان)ثواب األعامل (١)
 . ٢٤٨:  ٢اإلرشاد (املفيد)  (٢)
 . ٣٣٦رجال الطويس :  (٣)
 . ٤١٠ / ١٥٦رجال النجايش :  (٤)
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عىل زيارة  (اخلري=الرمحة= العلم)لتوقّف نزول الفيض :-أوضحنافيام –قلنا 

، احلسني عليه السالم ؛ رضورة أنّ احلسني عليه السالم واسطة فيض وخري ونور 
  ..م عليهم السالم عليهم وعىل من دوهن

ما خلق اهللا خلقاً أكثر من املالئكة ، وأنّه ينزل الرتتيب يف قوله عليه السالم : (و
من السامء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت ليلتهم ، حتى إذا طلع الفجر ، 

 عليه انرصفوا إىل قرب النبي صىلّ اهللا عليه وآله فسلموا عليه ، ثم يأتون قرب أمري املؤمنني
...) السالم فيسلمون عليه ، ثم يأتون قرب احلسن فيسلمون عليه ، ثم يأتون قرب احلسني

 ظاهرٌ يف أمور : 

ل : أنّ احلسني عليه السالم واسطة فيض  للمالئكة ؛ رضورة أنّ إضافيّة األوّ
 الواسطة األوىل نبيّنا حممد صىل اهللا عليه وآله فعيلّ فاحلسن عليهم السالم.

للواسطة إعداديّة الواسطة السابقة علّة  إذ ؛ما قلناه من اإلرشاك املعنوي  الثاين :
 .عىل املوجوداتوالرمحة اخلري ، يف انبساط فمن دوهنا  ةلالحقا

) حدوثاً = الرمحة(اخلري يف الفيض ؛ فمبدأ الفيض الثالث : اإلرشاك املعنوي
إنّام  ،الطويل  ومني عىل الرتتيبوبقاءً هو اهللا تعاىل ، وما عند النبي فمن دونه من املعص

ة وشعاع شمسه هو ظلّ اخلري اإلهلي   .األحديّ

وباجلملة : املالئكة تزور احلسني عليه السالم ؛ ألنّه واسطة فيض هلم وملا دوهنم 
 ، ال يتحقق االبتهاج بكامل أفعال اهللا تعاىل ، ومجال إجياده يف خملوقاته ، إالّ بذلك . 
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 عليهم السالم اء لقرب احلسنيعويصة زيارة األنبي

عن العدة ، عن سهل وأمحد بن حممد ، عن احلسن بن  هـ)٣٢٩(أخرج الكليني
ملوضع قرب احلسني عليه السالم « حمبوب ، عن إسحاق بن عامر قال : سمعته يقول : 

حرمة معلومة من عرفها واستجار هبا أجري ، قلت : صف يل موضعها ؟. قال : امسح 
ليوم مخسة وعرشين ذراعاً من قدامه ، ومخسة وعرشين ذراعاً عند من موضع قربه ا

رأسه ، ومخسة وعرشين ذراعاً من ناحية رجليه ، ومخسة وعرشين ذراعاً من خلفه ؛ 
وموضع قربه من يوم دفن روضة من رياض اجلنة ، ومنه معراج يعرج منه بأعامل زواره 

وهم يسألون اهللا أن يأذن هلم يف  وليس من ملك وال نبي يف الساموات إالّ إىل السامء ، 
 .)١( »زيارة قرب احلسني عليه السالم ؛ ففوج ينزل وفوج يعرج

؛ لالمجاع ن حمبوب ابصحح رجاله ثقات ، وهو موثّق بإسحاق ، وقد يقلت : 
بضعفه ؛  -الضعيف-ىل تصحيح ما يصحّ عنه ، كام ال ترضّ رواية سهل عىل القول ع

 .عنيد بن حممد املردد بن األشعري والربقي ، وكالمها ثقة لكونه توبع هنا برواية أمح

قال : حدثني أيب ومجاعة من مشاخيي رمحهم  هـ)٣٦٨(وقد أخرج ابن قولويه 
د ، عن احلسن بن عيلّ الوشاء ، عن إسحاق  به اهللا عن سعد بن عبد اهللا عن أمحد بن حممّ

 . . وإسناده صحيح أو موثّق عىل اصطالح املتأخرين )٢(مثله 

كام قد أخرج ابن قولويه أيضاً قال : حدثني احلسن بن عبد اهللا ، عن أبيه ، عن 
عليه احلسن بن حمبوب ، عن إسحاق بن عامر ، قال : سمعت أبا عبد اهللا الصادق 

ليس نبي يف الساموات االّ ويسألون اهللا تعاىل ان يأذن هلم يف زيارة «يقول :   السالم
 . )٣(»ينزل وفوج يصعداحلسني عليه السالم ؛ ففوج 

                                                           
 مؤسسة النرش اإلسالمي، قم.،  ٢٢٢) :ت: جواد القيوميكامل الزيارات (  (١)

 .  ٤٧:  ٦وقد أخرجه الشيخ الطويس يف التهذيب 
 مؤسسة النرش اإلسالمي، قم.،  ٢٢٢) :ت: جواد القيوميكامل الزيارات (  (٢)

 .  ٤٧:  ٦وقد أخرجه الشيخ الطويس يف التهذيب 
 .  ٢٢٠كامل الزيارات :  (٣)
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، ووالد احلسن هو بنان ، وقد استظهرنا حسن حاله قبل قلت : إسناد موثّق 

ر .  قليل ، فتذكّ

كام قد أخرج ابن قولويه قال : حدثني حممد بن عبد اهللا احلمريي ، عن أبيه ، عن 
 هارون بن مسلم ، عن عبد الرمحان بن األشعث ، عن عبد اهللا بن محاد األنصاري ، عن

 .)١(ابن سنان ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم نحوه 

يف ما حررناه بمجموع وباجلملة : يمتنع تفسري هذه األخبار الرشيفة ، إالّ 
أنّ احلسني السنخيّة وأصالة الوجود واالشرتاك املعنوي وواسطة الفيض ؛ ملا اتّضح 

ه وأبيه وأخيه صلوات اهللا عليهم ،  اسطة فيض لكلّ ما وصلوات اهللا عليه ، بعد جدّ
 .دونه من الكائنات يف سلم الوجود الطويل يف العوامل الثالثة 

فمردّ زيارة املالئكة واألنبياء للحسني عليهم السالم األسباب األربعة اآلنفة ، 
عليهم من عليهم السالم هبطول اخلري والفيض واملالئكة نبياء وموجزها : ابتهاج األ

 ..أوالً ، هذا الوسائط األرشف 

عىل ما دوهنم من اخلالئق ؛ إذ األنبياء وثانياً : ابتهاجهم هبطول الفيض منهم 
، ومن ذلك شفاعة األنبياء وسائط فيض أيضاً فيام ينبغي أن يكون معلوماً رضورة 

 .ألممهم شدة وضعفاً ، حسب ما يفاض عليهم من الوسائط األرشف

فلام أزيلت حلّ العذاب  بل ناقة صالح عليه السالم كانت واسطة فيض وإجياد ،
األنبياء واملالئكة عليهم أفضل أهل البيت ووانقطع اخلري وهلك النّاس ؛ فكيف ب

 الصالة والسالم؟!.

 

 

 

 

                                                           
 .  ٢٢٠كامل الزيارات :  (١)
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ار قرب احلسني  عليه السالم ابتهاج النبي وأهل البيت بزوّ

عن أبيه قال : حدثني سعد بن عبد اهللا ، عن يعقوب  هـ)٣٨١(رو الصدوق
د بن أيب عمري ، عن معاوية بن وهب ، قال : استأذنت عىل أيب عبد  بن يزيد ، عن حممّ

فقيل يل : ادخل فدخلت ، فوجدته يف مصالّه يف بيتِه ، فجلستُ حتى  اهللا الصادق 
ي ربَّه وهو يقولُ :  ناجِ نَا بالكرامةِ ، « قىض صالتَه ، فسمعتُه وهو يُ صّ نْ خَ اللهمَّ يا مَ

نَ  صّ فاعةِ ، وخَ نَا بالشّ دَ عَ وَ لْمَ ما بقي ، وجعل وَ لْمَ ما مىض وعِ ا بالوصيّةِ ، وأعطانا عِ
ارِ قربِ أيب عبدِ اهللاِ احلسنيِ أفئدةً من النّاسِ هتوي إلينا ،  ،  اغفرْ يلِ ، وإلخواين ، ولزوّ

تِنَا ،  لَ كَ يف صِ جاءً ملَِا عندَ نَا ، ورَ م ؛ رغبةً يف بـرِّ وا أبْداهنَ صُ خَ م ، وأشْ الذينَ انفقوا أمواهلَ
نا ؛ أرادوا  ورسوراً أدْخلُوه عىل نبيِّك نا ، وغيْظاً أدخلُوه عىل عدوِّ رِ ، وإجابةً منهم ألَمْ

لِف عىل  م بالليلِ والنّهارِ ، واخْ هُ لَؤْ وانَك فكافئهم عنّا بالرضوان ، واكْ ضْ بذلكَ رِ
م رشَّ كلِّ  هِ م ، واكفِ وا بأحسن اخلَلَفْ ، واصحبْهُ لِّفُ جبارٍ  أهاليهم وأوالدهم الذين خُ

م أفضلَ  عنيدٍ ، وكلِّ ضعيفٍ من خلقِكَ وشديدٍ ، ورشَّ شياطنيِ اإلنسِ واجلنِّ ، واعطِهِ
م .  ونا به عىل أبنائِهم وأهاليهم وقراباهتِ رُ م ، وما آثَ بتِهم عن أوطاهنِ رْ نْكَ يف غُ لُوا مِ ما أمَّ

م ذلك عن الشخوصِ  هُ هم ، فلم ينهَ إلينا ؛ خالفاً  اللهمّ إنّ أعداءنا عابوا عليهم بخروجِ
َا الشمسُ ، وارحمْ تلكَ اخلدودَ  هتْ نا . فارحم تلكَ الوجوهِ التي غريَّ فَ الَ نْ خَ منهم عىل مَ
َ التي  نيُ التي تتقلّبُ عىل حفرةِ أيب عبدِ اهللاِ احلسنيِ عليه السالم ، وارحم تلكَ األعْ

تْ واح عَ زَ ها رمحةً لنا ، وارحم تلكَ القلوبَ التي جَ تْ دموعُ رَ رتقتْ لنا، وارحم تلكَ جَ
الرصخةَ التي كانت لنا . اللهمّ إينّ استودعكَ تلكَ األبدانَ وتلكَ األنفسَ ، حتى 

 ».تروهيم من احلوضِ يومَ العطشِ 

يدعو وهو ساجد هبذا الدعاء ، فلامّ  عليه السالمقال ابن وهب : فام زال الصادق 
منْكَ كانَ ملَِنْ ال يعرفُ اهللاَ  انرصف قلت : جعلت فداك لو أنّ هذا الدعاء الذي سمعت

اً ، واهللاِ لقد متنيتُ أينّ كنتْ زرتُه ومل أحجْ  دَ عز وجل لظننتُ أنّ النّارَ ال تطعمُ منهُ شيئاً أبَ
عُ ذلك«، فقال يل :  َ تَدَ

!. يا معاويةُ وملِ كَ من زيارتِه؟ِ نْهُ فام الذي يمنعُ ؟!. » ما أقربَكَ مِ
رِ  ْ أدْ نْ يدعو : « أنّ األمرَ يبلغُ هذا كلَّه ، فقال  قلت : جعلتُ فداك ملَ يا معاويةُ ، مَ

ضِ  ُمْ يف األرْ َّنْ يدعو هلَ هِ يف السامءِ أكثرُ ممِ ارِ وّ ، ال تدعه خلوفٍ من أحد ؛ فمن تركه  لِزُ
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ه كان بيده ، أما حتبّ أن ير اهللاُ شخصك  خلوف رأ من احلرسة ما يتمنّى أنّ قربَ

ول اهللا صىل اهللا عليه وآله؟!. أما حتب أن تكون غداً ممن وسوادك ممّن يدعو له رس
؟!. أما حتب أن تكون غداً ممّن خيرج من الدنيا وليس عليه ذنب يتبع  تصافحه املالئكة

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله  يصافح رسول اهللابه؟!. أما حتب أن تكون غداً فيمن 

يضاً من طريقني ؛ دون كالم ، وقد أخرجه الكليني أقلت : إسناده صحيح 
ل : عن حممد بن حييى وغريه ، عن حممد بن أمحد ، وحممد بن احلسني مجيعاً ، عن  األوّ
ان) البرصي ، عن معاوية بن وهب . والثاين : عن  موسى بن عمر ، عن غسان (=حسّ
عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن معاوية بن 

 .)٢(و قريباً منهوهب مثله أ

ورواه ابن قولويه بسنده عن موسى بن عمر ، عن حسان البرصي ، عن معاوية 
. كام قد رواه من طريق ثانٍ قال : وحدثني حممد بن عبد اهللا بن جعفر  )٣(بن وهب

احلمريي ، عن أبيه ، عن عيل بن حممد بن سامل ، عن عبد اهللا بن محاد البرصي ، عن عبد 
. كام قد رواه ثالثاً حتديثاً عن : أبيه  )٤(ان األصم ، عن معاوية بن وهباهللا بن عبد الرمح

وعيل بن احلسني ومجاعة مشاخينا ، عن أمحد بن إدريس وحممد بن حييى مجيعاً ، عن 
عن ابن أيب  عليه السالمالعمركي بن عيل البوفكي ، عن حييى خادم أيب جعفر الثاين 

 .)٥(عمري ، عن معاوية بن وهب

كالم ، بل هو  صل : فاحلديث صحيح مستفيض ال شبهة يف ذلك والواحلا
متواتر معنى إمجاالً أو تفصيالً ؛ لكثرة األحاديث املعتربة الرصحية يف أنّه ما من أحد من 

ار قرب عليهم السالم املالئكة واألنبياء ، بل عموم أهل السامء  إالّ ما انفكّ يدعو لزوّ
ء ، وأسمى مراتب اخلري ، وأقدس مقامات الفضيلة ، بأكرب اجلزا عليه السالماحلسني 

                                                           
ة طرق . ٢٣٠قم . وانظر كامل الزيارات :  -. مطبعة أمري  ٩٤ثواب األعامل :   (١)  . من عدّ
 .٥٨٢:  ٤الكايف   (٢)
ان البرصي.  ٢٢٩كامل الزيارات (ابن قولويه) :   (٣)  . أقول : كذا والصحيح : غسّ
 .  ٢٢٩كامل الزيارات (ابن قولويه) :   (٤)
 .  ٢٣١كامل الزيارات (ابن قولويه) :   (٥)
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وأعىل درجات الرشف ، وال شكّ وال ريب يف أنّ هذا احلديث وما ينطوي عليه من 

ة ؛ إذ هو يضمّ  فيام لو -معانٍ جليلة ، من كنوز املعارف السامويّة ، وأرسار العلوم النبويّ
ليات اخلطّ اإلسالميّ أبجديّات نظام املعرفة احلسينيّ وأهد -طالعناه بدقّة افه ، وأوّ

 الصحيح وأغراضه ، ومنهج الدفاع العقائدي عن الدين وآليّاته ..

ة سؤال :   وثمّ

عرفنا أنّ بكاء األنبياء واملالئكة عىل احلسني عليه السالم ، بل ابتهاجهم به عليه 
بقاءً السالم، كام ثبت يف أخبار والته القطعيّة ؛ لكونه واسطة فيض هلم ، وجوداً و

واستزادةً ، لكن كيف نفرسّ ابتهاج النبيّ وعيلّ واحلسن وفاطمة واحلسني وبقيّة 
ين من الرجس صلوات اهللا عليهم بزوار قرب احلسني عليه السالم ؟!!.  املطهرّ

النبيّ وأهل البيت عليهم السالم حينّون لشيعتهم قلنا بكلمة واحدة : للسنخيّة ؛ ف
م خلقوا  وعموم حمبيهم ؛ فاضل من واألقدس ، نورهم ظالل من ، روحاً وبدناً، ألهنّ

ة بل أكثر من ذلك ، ،  يف فصل السنخيّة وحتريرهكام مرّ بيانه األرشف ، طينتهم  فثمّ
من جهة كوهنم علالً إعداديّة وبقيّة املخلوقات ، أهل البيت ولو ضعيفة بني سنخيّة 

نَاكَ إِ طالق : إل، حتى الكفار  لجميعل لْ سَ ا أَرْ مَ ِنيَ وَ املَ َةً لِلْعَ محْ املعصوم فال يبتهج  الَّ رَ
كَ ، إالّ من باب آخر الدواء الكيّ ، قال تعاىل : (ار بدخول أحدٌ النّ  سُ فْ بْ نَ هَ الَ تَذْ فَ
اتٍ  َ رسَ مْ حَ يْهِ لَ  .)عَ
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 ابتهاج املالئكة بإنزال الفيض عىل زوار احلسني 

م ؛ كصحيحة معاوية  يدلّ عىل ذلك جمموعة من األخبار الصحيحة ؛ منها ما تقدّ
ه يف السامءِ : « عليه السالم بن وهب قال : قال اإلمام الصادق ارِ وّ نْ يدعو لزُ يا معاوية ، مَ

ض َّنْ يدعو هلم يف األرْ  . ورجاله ثقات باالتفاق فيام عرفت .)١(»أكثرُ ممِ

ار احلسني ويستغفر هلم ، ليس فقط املالئكة ، ب ل وإطالقه ظاهر أنّ من يدعو لزوّ
يعم كلّ أهل السامء ، أنبياء ومرسلني ، شهداء وصاحلني ، والدعاء أعمّ من االستغفار ؛ 
ا مطلق الدعاء فيتناول ما  فاالستغفار هو : الدعاء ملحو السيّئات باخلصوص ، أمّ

ة الربكات ، عالوة عىل حمو السيّئات  .يستنزل احلسنات وعامّ

احلسني عليه السالم مستجاب  وينبغي أن يعلم أنّ دعاء أهل امللكوت لزوار
ار احلسني عليه السالم ، أيّ يشءٍ  قطعاً ، وكلّ زائر حسب نيّته ودرجته ، ولو علم زوّ

 .... ، ملاتوا فرحاً وابتهاجاً فيهم استجاب اهللا تعاىل للمالئكة 

وأخرج ابن قولويه قال : حدثني أيب رمحه اهللا ، عن سعد بن عبد اهللا ، عن حممد 
عن احلسن بن حمبوب ، عن صباح احلذاء ، عن حممد بن مروان ، عن أيب  بن احلسني ،

ولو كل سنة ، فإنّ كل  عليه السالمزوروا احلسني «، قال : سمعته يقول :  عبد اهللا 
من أتاه عارفاً بحقه غري جاحد ، مل يكن له عوض غري اجلنة ، ورزق رزقاً واسعاً ، وأتاه 

بقرب احلسني بن عيل أربعة آالف ملك كلهم يبكونه ،  وكّلاهللا بفرج عاجل ؛ إنّ اهللا 
مرض عادوه ، وإن مات شهدوا جنازته باالستغفار له  ويشيعون من زاره إىل أهله ، فإنْ 

 .)٢(» والرتحم عليه

ة أشخاص ؛ واإلشرتاك  د بن مروان املشرتك بني عدّ أقول : رواته ثقات إالّ حممّ
الطبقة ، مها : البرصي ، والذهيل ، وكالمها عىل التحقيق منحرص بني اثنني باعتبار 

،  )٣(فيام جزم الشيخ يف رجاله عليه السالمإماميّ فيام يظهر ، بل من أصحاب الصادق 

                                                           
ة طرق . ٢٣٠قم . وانظر كامل الزيارات :  -. مطبعة أمري  ٩٤ثواب األعامل :   (١)  . من عدّ
 . ١٧٥كامل الزيارات :   (٢)
 . ٣٣٢/  ٣٠١. و:  ٣٣٣/  ٣٠١رجال الطويس :   (٣)
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ادمها ، وله وجه ، وكيف كان فاخلرب صحيح عندنا ؛ ففيه احلسن بن حمبوب  وقد قيل باحتّ

 ، وهو من أصحاب اإلمجاع .

احلسني بن عيل أربعة آالف ملك كلهم يبكونه ، وكّل بقرب قوله عليه السالم : (
ويشيعون من زاره إىل أهله ، فإن مرض عادوه ، وإن مات شهدوا جنازته باالستغفار له 

يف ) رصيحٌ يف األسباب الثالثة املستنزلة للفيض ، املديمة لوجوده والرتحم عليه
 .الدنيا واآلخرة الدارين ، 

من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد ، عن  وقد رواه الكليني مسنداً قال : عدة
احلسني بن سعيد ، عن القاسم بن حممد ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن هارون بن 

ل اهللا بقرب احلسني عليه «خارجة قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول :  وكّ
قه فمن زراه عارفاً بحالسالم أربعة آالف ملك شعث غرب يبكونه إىل يوم القيامة ؛ 

شيعوه حتى يبلغوه مأمنه ، وإنْ مرض عادوه غدوة وعشية ، وإن مات شهدوا جنازته 
 .)١(» واستغفروا له إىل يوم القيامة

د وإسحاق بن إبراهيم ، والقاسم هو قلت : رجاله ثقات إالّ القاسم بن حممّ
نه ، له كتاب رواه ع )٢(فيام جزم الشيخ يف رجاله يف أصحاب الكاظم ،اجلوهري الواقفي

، مل يطعن فيه أحد من  )٣(احلسني بن سعيد ، وطريق الشيخ إليه صحيح يف الفهرست
بن القدماء وال املتأخرين بغري الوقف ، بل قد رو عنه أجلّة اإلماميّة من مثل احلسني 

 .ريض اهللا عنهم وغريه سعيد 

ا إسحاق بن إبراهيم فال يبعد أن يكون احلضييض الذي جزم العالمة بقبوله ،  أمّ
بل وكيالً له فيام جزم الوحيد يف عليه السالم وإسحاق هذا كان خادماً للرضا 

 . )٤(التعليقة

                                                           
 . ٨٧ثواب األعامل (الصدوق) :   (١)
 . ١/  ٣٥٨رجال الطويس :   (٢)
 . ٥٧٥/  ١٥٧الفهرست (الطويس) :   (٣)
 .١٩٧،  ٢١٠،  ٢٧٣تعليقة الوحيد البهبهاين :   (٤)
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ة بل جودة ، وهناك  واحلاصل فهام ؛ أي القاسم وإسحاق ، ال خيلوان من قوّ

 تفصيل ال حيتمله املقام .

يشهد له ما أخرجه الصدوق قال : حدثني حممد بن احلسن ، قال حدثنا حممد بن 
ن الصفار ، عن أمحد بن حممد ، عن عيل بن احلكم ، قال : حدثنا عيل بن أيب محزة ، احلس

وكل اهللا بقرب احلسني عليه السالم « عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 
سبعني ألف ملك ، يصلون عليه عدد كل يوم ، شعث غرب ، ويدعون ملن زاره ويقولون 

 .)١(» سني افعل هبم افعل هبميا ربنا هؤالء زوار احل: 

ا أبو  أرشنا لهرجاله ثقات إالّ عيل بن أيب محزة البطائني وفيه تفصيل قلت :  ، وأمّ
بصري ، فهو عىل التحقيق يرتدد عند اإلطالق بني ثقتني ال غري ؛ مها : حييى بن أيب 

طالق لغريمها ، القاسم ، وليث بن البخرتي ؛ إذ مل تثبت هذه الكنية ثبوتاً علميّاً عند اإل
 ، وغريه يف غريه ... )٢(كام جزم كثري من األعالم كالسيّد اخلوئي يف معجمه

وكيف كان يشهد ملا نحن فيه كثرة الطرق منها : ما أخرجه ابن قولويه من طريق 
حسن آخر قال : وحدثني حممد بن جعفر الرزاز ، عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب 

عليه حنان بن سدير ، عن مالك اجلهني ، عن أيب عبد اهللا  ، عن صفوان بن حييى ، عن
، إنّ اهللا وكّل باحلسني عليه السالم أربعة آالف ملك، يبكونه«، قال :  السالم

 . )٣(»ويدعون اهللا هلم ،ويستغفرون لزواره

رواته ثقات إالّ مالك اجلهني ؛ وهو إمامي حسن ممدوح من أصحاب قلت : 
. بل مثل العالّمة والشهيد (٤)ذكر ذلك املجليس يف الوجيزةكام  عليه السالمالصادق 

ة حديثه يف بعض املوارد كام يف املختلف والدروس . (٥)قدس اهللا نفسيهام جزما بصحّ

                                                           
 . ٥٨١:  ٤الكايف (الكليني )   (١)
 . ٥١:  ٢٢معجم رجال احلديث   (٢)
 . ١٧٦كامل الزيارات :   (٣)

 . ٤٥٨/  ٣٠٢. وانظر رجال الطويس :  ١٥٠٢/  ٢٨٦الوجيزة (املجليس) :   )٤(
 . ٣٤٥:  ٢، الدروس الرشعيّة (الشهيد)  ٥٧:  ٩خمتلف الشيعة (العالمة)    )٥(
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وعليه فالسند حسن معترب دون ريب . بل صحيح ألنّه من رواية صفوان املجمع عىل 

 تصحيح ما يصحّ عنه .

: حدثني أبو القاسم جعفر بن حممد بن  ومن طريق آخر أخرج ابن قولويه قال
إبراهيم العلوي ، عن عبيد اهللا بن هنيك ، عن حممد بن أيب عمري ، عن سلمة صاحب 

إنّ «يقول :  عليه السالمالسابري ، عن أيب الصباح الكناين ، قال : سمعت أبا عبد اهللا 
وإنّ عنده أربعة ، إىل جانبكم قرباً ما أتاه مكروب االّ نفّس اهللا كربته وقىض حاجته 

آالف ملك منذ قبض ، شعثاً غرباً يبكونه إىل يوم القيامة ، فمن زاره شيعوه إىل مأمنه ، 
بعوا جنازته  .  (١)» ومن مرض عادوه ، ومن مات اتّ

راً كام يف ما نحن فيه ، وقد يأيت يف بعض  أقول : عبيد اهللا بن هنيك قد يأيت مصغّ
اً (=عبد اهللا) وال ض ري ؛ فهام واحد ، وهو ثقة باالتفاق ، والرواية صحيحة الطرق مكربّ

حة بابن أيب عمري الذي ال يرسل إالّ عن ثقة عالوة عىل أنّه من أصحاب  ،أو مصحّ
 اإلمجاع .

وأخرج الصدوق رضوان اهللا تعاىل عليه قال : حدثني أيب رمحه اهللا قال : حدثنا 
حلسني ، عن حممد بن إسامعيل بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي ، قال : حدثنا حممد بن ا

بزيع ، عن أيب إسامعيل الرساج ، عن حييى بن معمر العطار ، عن أيب بصري ، عن أيب 
أربعة آالف ملك ، شعث غرب يبكون احلسني عليه السالم إىل «جعفر عليه السالم قال : 

 يمرض إالّ أن تقوم الساعة ، فال يأتيه أحد إالّ استقبلوه ، وال يرجع إالّ شيعوه ، وال
 .)٢(»عادوه ، وال يموت إالّ شهدوه

مل أقف عىل حاله ، وال يرضّ ، فمتن احلديث حييى ،  أقول : رجاله ثقات إالّ 
م  بشهادة جمموع أخبار الباب ؛ فكثرة الطرق اآلنفة ، مضافاً إىل ما ، بل صحيح بام تقدّ

دور ؛ فاحلديث أعىل إيراده خشية التطويل ، توجب االستفاضة واالطمئنان بالص تركنا
 رتبة من الصحيح بيقني .

                                                           
 . ٣١٢كامل الزيارات (ابن قولويه) :  )١(

 . ٨٨ثواب األعامل (الصدوق) :   (٢)
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من كنوز القدس الساموي ؛ فهو نصّ يف أنّ زائر  -لعمرُ اهللا-واحلديث هذا 

اً من املالئكة ؛ فأربعة آالف  ة جدّ كام   ملكاً عليهم السالماحلسني حيظى بعناية خاصّ
ن زاره شيعوه إىل شعثاً غرباً يبكونه إىل يوم القيامة ، فم« : جزمت صحيحة أيب الصباح

فصيح واحلديث نصّ رصيح » مأمنه ، ومن مرض عادوه ، ومن مات اتّبعوا جنازته
 ؛ فلييتنافس املتنافسون..مليح

ن مل يستطع مبارشة القرب الرشيف يف الزيارة ؛ لبعد  لكن سأل بعض املؤمنني عمّ
ر الوصول ؛ فهل تتناوله الربكات اآلنفة ، با ة وطول املسافة وتعذّ ة الشقّ عتبارها خاصّ

 بمن بارش زيارة القرب الرشيف؟!.

ن من األخبار اآلنفة هو مبارشة القرب الرشيف بالزيارة والدعاء  قلنا : القدر املتيقّ
ة يف ذلك  ة ، واحلجّ ر الوصول وبعد الشقّ ، لكن ال يبعد شموهلا ملن مل يبارش مع تعذّ

اره ، ناهيك عن رصحية يف استغفار املالئكال الصحيحةإطالق بعض األخبار  ة ملطلق زوّ
ار.  بعض األخبار الصحيحة اآلمرة بزيارة احلسني عن بعد من أعىل الدّ

زبدة األخبار، أنّ فعل املالئكة هذا بزوار احلسني عليه السالم ، ابتهاجٌ هبم ؛ 
ار احلسني عليه السالم واملالئكة من سنخ أهل البيت  للسنخيّة ؛ رضورة أنّ كالً من زوّ

 .؛ إذ اتضح أنّ السنخيّة تعني فيام تعني واسطة فيض وإجياد الم عليهم الس
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 اهللا يف عرشه أنّ زائر احلسني يزور عويصة

أخرج ابن قولويه قال : حدثني حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي ، عن أبيه ، 
عن يعقوب بن يزيد األنباري ، عن حممد بن أيب عمري ، عن زيد الشحام ، عن أيب عبد 

كان كمن  ،من زار قرب احلسني بن عيل عليهام السالم عارفاً بحقه«قال :  عليه السالم اهللا
 .)١(»زار اهللا يف عرشه

ة الطائفة وجهابذة الفرقة ، وهم أجلّ من التوثيق ،  -كام تر-أقول : الرواة  أئمّ
ام . وز يارة اهللا وزيد فيام يعرف أهل اخلربة هو ابن يونس ، العني الثقة ، أبو أسامة الشحّ

ل : كناية عن كثرة الثواب واإلجالل  سبحانه وتعاىل يف عرشه عىل حدّ قول الشهيد األوّ
ة ملكه  س ذكره إىل سامئه ، وأدناه من عرشه ، وأراه من خاصّ ؛ بمثابة من رفعه اهللا تقدّ

 .)٢(ما يكون به توكيد كرامته

من املثوبة واألجر  عليه السالم وقال الشيخ الطويس يف معنى ذلك : أنّ لزائره 
العظيم والتبجيل يف يوم القيامة ، كمن رفعه اهللا إىل سامئه وأدناه من عرشه ، الذي حيمله 
ة  املالئكة ، وأراه من خاصة مالئكته ما يكون به توكيد كرامته ، وليس عىل ما تظنّه العامّ

 . (٣)من مقتىض التشبيه

ليس بتشبيه ؛ ألنّ املالئكة ذا ه: قال  ريض اهللا عنهالشيخ الصدوق قلت : وردّها 
كام يقول الناس : » نزور اهللا يف عرشه«تزور العرش وتلوذ به وتطوف حوله وتقول : 

 .(٤)نحج بيت اهللا ونزور اهللا ، ال أنّ اهللا تعاىل موصوف بمكان

ه يف قوله أقول : مقصوده س رسّ : ليس بتشبيه . أنّ عرش اهللا كناية عن عظمة  قدّ
ام عىل هذا اهللا سبحانه وتعا ىل ؛ عظمة اجلالل واجلامل والكامل ، ومعنى صحيحة الشحّ

                                                           
 . ٢٧٠كامل الزيارات (ابن قولويه) :   (١)
ل)   (٢)  . ١٠:  ٢الدروس (الشهيد األوّ

 . ١:  ٢هتذيب األحكام  )٣(
 . ٢٩٠:  ١خبار (الصدوق) عيون األ )٤(
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سة ، السالم  عليهأنّ زائر احلسني  اً من هذه العظمة املقدّ ه يكون قريباً جدّ العارف بحقّ

ل به النبي األكرم  س عىل عموم  صىل اهللا عليه وآلهوهذا بالضبط ما فُضّ يف معراجه املقدّ
زائر احلسني كذا العظمة املطلقة قاب قوسني أو أدنى ، وبني آدم ؛ فلقد كان من هذه 

وقولنا: عىل ولكلّ رتبته ودرجته عىل ما أوضحنا سابقاً ، لكن عىل الترشيف ، 
الترشيف؛ النفراد النبي وأهل بيته يف مقام التسبيح حول العرش ، كام ثبت يف األخبار 

 .الصحيحة ، بل القطعيّة 

بعبارة هيهنا سابقة ، وهو صحيح ، ولنا أن نصوغه هذا ما قلناه يف بعض كتبنا ال
، وهو عامل العرش ، عامل النازل عىل الناس واخلري أخر تناسب املقام ؛ إذ مبدأ الفيض 

 .لفضل والرمحة ااخلري وعني ذي هو شيئة الالتقدير وامل، وهو عامل األمر 

عليه يارته احلسني وزمقتل ل أنّ أهمّ أغراض البكاء عىل وقد أبلج هذا الفص
 ،احلسني عليه السالمقرب اخلالئق ؛ فلزائر ري املقطوع عن هو استدرار هذا اخلالسالم ، 

 ؛ إذ العرش اهتز وبكى ملقتل احلسني .العرشاخلري من الفيض واستدرار تأثري يف 

يسانخ  )=عارفاً بحقّهعن معرفة ويقني أنّه واسطة فيض (وبكاء زوار احلسني 
؛ إذ ال ينبغي والرمحة والرضا اخلري جلهة ؛ فيفيض عن العرش بكاء العرش من هذه ا

بني العرش، الذي هو نور اهللا ، وعني اخلري اإلهلي يف مرتبة الريب أنّ هناك سنخيّة 
أنوارهم ظالل من  ةخملوقأرواحهم الفعل ، وبني حمبّي احلسني عليه السالم ؛ إذ 

، وال حول العرش قبل خلق اخللق  يّة ، حيث كانوا أنواراً يسبحون اهللا تعاىلالعرش
) مرتبة جتيلّ وشهود وحضور وفناء ، وانقطاع عارفاً بحقّهيسعنا البسط ، ولكن معنى (

ره البسطاء   . ألهل السامء ، وليس كام يتصوّ
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 زبدة الفصل

 .: عدم انقطاع الفيض اإلهلي  -يعني فيام يعني-االبتهاج 

ما شئت فعربّ ، يعني فيام يعني :  والغضب األهلي ، السخط ، الكره ، األسف
 انقطاع الفيض عن اخللق . 

واالنقطاع حيصل بكلّ ذنب ، كام أنّ الفيض يدوم بكلّ طاعة هللا تعاىل ، وإذا 
، وجوداً وعدماً اختلطت الطاعات باملعايص ؛ فإنّ الفيض يرتدد بني االنقطاع والدوام 

ةً وضعفاً   .، شدّ

ا يفِ  قوله تعاىل : الفيض كامالً ، كام يففقد يكون  يهً جِ مَ وَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ يحُ عِ املَْسِ
بِنيَ  رَّ نَ املُْقَ مِ ةِ وَ رَ خِ اآلْ يَا وَ نْ  .(١) الدُّ

اً كام قد يكون  ايبِ ، كام يف قوله تعاىل : االنقطاع تامّ ذَ انَ عَ يْفَ كَ كَ ادٌ فَ بَتْ عَ ذَّ كَ
رِ ( ذُ نُ حيًا١٨وَ مْ رِ يْهِ لَ نَا عَ لْ سَ رٍّ ( ) إِنَّا أَرْ تَمِ سْ سٍ مُ مِ نَحْ وْ ا يفِ يَ ً رصَ ْ عُ النَّاسَ ١٩رصَ نْزِ ) تَ

) عِرٍ نْقَ لٍ مُ ازُ نَخْ جَ ُمْ أَعْ أَهنَّ رِ ٢٠كَ ذُ نُ ايبِ وَ ذَ انَ عَ يْفَ كَ كَ  .(٢) )فَ

ة وضعفاً ؛  وقد يكون مردداً بني الشدة والضعف، حسب معايص العباد شدّ
يِّئَ كقوله تعاىل :  لُوا السَّ مِ ينَ عَ ذِ الَّ ا وَ هَ دِ عْ نْ بَ بَّكَ مِ نُوا إِنَّ رَ آمَ ا وَ هَ دِ عْ نْ بَ وا مِ ابُ مَّ تَ اتِ ثُ

يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ غَ  .(٣)  لَ

ومن أهمّ األمور التي تستنزل فيض اهللا تعاىل وخريه ، معرفة وسائط الفيض من 
األنبياء واملرسلني واملعصومني ، وانتهاك حرمة أحدهم ، يعني انقطاع الفيض ، وأبو 

 احلسني عليه السالم خري مثال ، ولوال أنّ له حمبني يبكونه ويزورون قربه عبد اهللا
.، كام ساخت ثمود بقتل الناقة ، وال نطيل الرشيف، لساخت األرض بأهلها 

                                                           
 .٤٥سورة آل عمران :  )١(
 .١٩سورة القمر :  )٢(
 .١٥٣سورة األعراف :  )٣(
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 جياداإلغاية املعرفة أنّ يف األصول القطعيّة 

نَ ا قوله سبحانه وتعاىل: من األصول القطعيّة يف هذ نْ مِ كُ بِّكَ وَ دِ رَ مْ بِّحْ بِحَ سَ فَ
ينَ ( دِ اجِ تَّى ٩٨السَّ بَّكَ حَ بُدْ رَ اعْ يَقِنيُ ) وَ تِيَكَ الْ أْ . وهو رصيحٌ أنّ الغاية من اإلجياد )١(يَ

هي العلم واليقني ، لكن ليس كلّ علم ويقني ، إنّه فيام سيتّضح : خصوص املعرفة 
 ، وقد مىض أنّ االبتهاج : إدراك الكامل واجلامل واجلالل .واإلدراك والشهود

نَ ومن األصول القطعيّة أيضاً قوله تعاىل:  مِ اتٍ وَ وَ امَ بْعَ سَ لَقَ سَ ي خَ اهللا الَّذِ
نَّ  يْنَهُ رُ بَ َمْ لُ األْ تَنَزَّ نَّ يَ ثْلَهُ ضِ مِ َرْ وااألْ لَمُ أَنَّ ا لِتَعْ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ اطَ أَنَّ اهللا عَ هللا قَدْ أَحَ

لْامً  ءٍ عِ ْ لِّ يشَ وسيأيت أنّ كلّ معرفة غاية األقىص هي العلم ، الوهو رصيحٌ أن . )٢(بِكُ
 .، لكن ما املقصود بالعلم واليقني هيهنا؟!!، وال عكس علم وإدراك وشهود هي 

ضِ  عاىل:قلنا: قوله ت َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ وتَ السَّ لَكُ يمَ مَ اهِ رَ ي إِبْ لِيَ نُرِ نَ وَ ونَ مِ كُ
أنّ أيضاً سيتّضح يف األخبار امللكوت واليقني هيهنا يعني : رؤية أنّ رصيحٌ  )٣(املُْوقِنِنيَ 

يّ  وإدراكاً  ،ةً حضوريّ  ، ومعرفةً  اً شهوديّ  علامً يعني يقني ذا اله يقني مطلق ال، ال  اً لدنّ
 لكن ما هي أعىل مراتب اليقني ورؤية امللكوت؟!!!.، علم الو

نَا مطوي يف : ، أو رؤية امللكوت ، راتب إدراك املخلوق للكامل أعىل مقلنا :  دَ
ىلَّ ( تَدَ نَى (٨فَ ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ ابَ قَ انَ قَ كَ ى (٩) فَ حَ ا أَوْ هِ مَ بْدِ ى إِىلَ عَ حَ أَوْ بَ ١٠) فَ ذَ ا كَ ) مَ

َأ ا رَ ادُ مَ ؤَ ؛ ت ؤية امللكوورإدراك الكامل اليقني؛ أي: وهو رصيحٌ يف أعىل مراتب  الْفُ
 ..، إنّه : إدراك الكامل ومعرفته فهذه هي الغاية من االجياد ، للخالق واملخلوق

ا بالنسبة للمخلوق فواضح ؛ إذ أنّ إدراك املخلوق للجامل والكامل  إدراكاً ، أمّ
اً ، هبجة  إِذْ ..، ومن ذلك قوله تعاىل : ، لذةٌ ونعيمورسورٌ وسعادة ، ابتهاجٌ وحضوريّ وَ

اهِ  الَ إِبْرَ الَ قَ بِي قَ لْ ئِنَّ قَ لَكِنْ لِيَطْمَ الَ بَىلَ وَ نْ قَ مِ ؤْ ْ تُ ملَ الَ أَوَ تَى قَ يِ املَْوْ ْ يْفَ حتُ ينِ كَ بِّ أَرِ يمُ رَ

                                                           
 .٩٩احلجر :   (١)
 .١٢سورة الطالق :   (٢)
 .٧٥:  األنعامسورة   (٣)
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 ِ نَ الطَّريْ ةً مِ عَ بَ ذْ أَرْ خُ اطمئنان القلب ، وهو : عليه السالم إالّ إبراهيم ال يريد ف فَ

اً  إدراكاً ،  اجلاللاجلامل والكامل وإدراك  اً شحضوريّ  .عني االبتهاجذا ، وهملكوتيّاً هوديّ

ا  ل-سبحانه اخلالق ابتهاج أمّ عىل مراتب ثالث ف -عىل ما مىض يف الفصل األوّ
  نوجزها كاآليت :

 . ابتهاجه سبحانه بذاتهاألوىل : 

، قبل الفعل  يف مرتبة الذاتوهو إدراك كامل ذاته املحض ، ومجاهلا البحت ، 
، وابتهاج ، قبل أن يكون أباً فعالً قدرته عىل أن يكون أباً ابتهاج الرجل بكواإلجياد ، 

 .... وهكذا املهندس قبل أن يبني البناء، وقبل نظمها املتنبي بقدرته عىل نظم قصيدة 

 . هفعلسبحانه ب هابتهاجالثاين : 

عىل إدراك كامل املرتتب ، واإلجياد املحض يف مرتبة الفعل  هكامل ذاتوهو إدراك 
 بة الذات ، ترتب املعلول عىل العلّة .يف مرت هذات

مثاله يف العرفيّات ابتهاج الرجل بولده بعد انجابه ، املرتتب عىل ابتهاجه 
ابتهاج املتنبي بقصيدته املنظومة خارجاً ، املرتتب منه قدرته عىل انجابه ، ورجولته وب

 .قبل أن ينظمها عىل ابتهاجه بقدرته عىل نظم قصيدته 

، ، وجالل سلطانه ىل يبهجه أن يظهر كامل ذاته ، ومجال قدرته اهللا سبحانه وتعا
، ؛ رضورة أن ترمجة قدرة الذات عىل اإلجياد يف أفعاله خارجاً عىل ما يشاء ويريد 

 هبجة وابتهاج .، خارجاً باإلجياد الفعيل 

االبتهاج من وقد يقال : ما الغرض من هذا مع أنّ االبتهاج بالذات أرشف 
 ؟!!علّة عىل املعلول، رشف الالفعلب

إىل ابتهاج اهللا تعاىل بأفعاله مردّ ؛ فمراراً ط عن هذا الفصل األول اقلنا : أم
بقدرته  هابتهاج املتنبي بقصيدته اخلارجيّة ، ترمجة حقيقيّة البتهاجأنّ إذا ، ابتهاجه بذاته 

 عىل نظم تلك القصيدة .
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أكرب ، خارجاً جياد حتقق اإلمع ، جياد عىل اإلاالبتهاج بقدرة الذات :  وباجلملة

رضورة ؛  اً معلومهذا ، ينبغي أن يكون إجيادمن دون أكثرُ خرياً من االبتهاج بالذات و
،  خارجاً  هقيدون حتقلك من ذأعظم من كونه قادراً عىل  فعالً ، فابتهاج الرجل بكونه أباً 

مجة شجاعته قدرة أمري املؤمنني عيلّ عىل الشجاعة ، وتربمجموع املسلمني وابتهاج 
 . ذلكاالبتهاج بذاته الشجاعة من دون ، أكرب من خارجاً يف بدر وخيرب 

وال ينبغي الريب أنّ ابتهاج اهللا سبحانه بمجموع قدرته عىل اإلجياد ، وعىل ترمجة 
إجياد ، لكن عىل االختيار ال  من االبتهاج بالذات من دونذلك خارجاً ، أشدّ 

  هذا الكتاب .لفصل األول من ا، كام أوضحنا ذلك يف  االضطرار

 .املخلوق بابتهاج الثالث : االبتهاج 

تعاىل بابتهاج خملوقاته به ، كابتهاج األم بابتهاج وليدها سبحانه وابتهاج اهللا وهو 
علمه ، وكابتهاج األب بابتهاج الناس بولده اس بالنّ العامل بابتهاج كابتهاج و،  اهب

 .هجرته املقدسة إليهم ه يف ابتهاج أهل املدينة ب، وكابتهاج النبيّ بالصالح اخلريّ 

وباجلملة : االبتهاج هو : إدراك ومعرفة الكامل ، يف مرتبتي الذات والفعل ، 
املرتتبة عىل أفعاله إىل ابتهاج اهللا ب ،أفعال اهللا للخالق واملخلوق ، ومرد ابتهاج املخلوق ب

كابتهاج الشجاع بابتهاج وصيدته ، ذاته ؛ كابتهاج املتنبي بابتهاج الناس بقابتهاجه ب
 الناس بشجاعته .
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 رؤية امللكوت: يعني اليقني  أنّ  نصٌّ 

بِّ قوله تعاىل :  قال تعاىل :  يمُ رَ اهِ رَ الَ إِبْ إِذْ قَ تَىوَ يِ املَْوْ ْ يْفَ حتُ ينِ كَ ْ  أَرِ ملَ الَ أَوَ قَ
كِنْ  لَ الَ بَىلَ وَ نْ قَ مِ ؤْ لْبِيتُ ئِنَّ قَ الَ فَخُ  لِيَطْمَ ِ قَ نَ الطَّريْ ةً مِ عَ بَ ىلَ  ذْ أَرْ لْ عَ عَ مَّ اجْ يْكَ ثُ نَّ إِلَ هُ ْ فَرصُ

كِيمٌ  يزٌ حَ زِ لَمْ أَنَّ اهللاََّ عَ اعْ يًا وَ عْ تِينَكَ سَ أْ نَّ يَ هُ عُ مَّ ادْ ا ثُ ءً زْ نَّ جُ نْهُ بَلٍ مِ لِّ جَ  .)١(كُ

عن أمحد بن حممد بن عيسى وعيل بن إبراهيم ، حممد بن حييى أخرج الكليني عن 
عن أيب عبد اهللا عليه ، عن أيب بصري ، عن أيب أيوب اخلزاز ، بن أيب عمري اعن ، أبيه  عن

التفت فرأ ، ملا رأ إبراهيم عليه السالم ملكوت الساموات واألرض «: السالم قال 
حتى رأ ثالثة فدعا ، ثم رأ آخر فدعا عليه فامت ، فدعا عليه فامت ، يزين  رجالً 

عىل  عُ دْ فال تَ ، دعوتك جمابة  يا إبراهيم إنّ : اهللا عز ذكره إليه  فأوحى، عليهم فامتوا 
يعبدين ال  عبداً :  خلقت خلقي عىل ثالثة أصناف إينّ ، فإين لو شئت مل أخلقهم ؛ عبادي 

فأخرج من ، غريي  عبدَ  وعبداً ، يعبد غريي فلن يفوتني  وعبداً ، يرشك يب شيئا فأثيبه 
ونصفها يف ، نصفها يف املاء ،  جيفة عىل ساحل البحر التفت فرأ ثمّ . صلبه من يعبدين 

فيأكل ، بعضها عىل بعض  ترجع فيشدّ  ثمّ ، جتيء سباع البحر فتأكل ما يف املاء ، الرب 
فيأكل بعضها ، بعضها عىل بعض  فيشدّ ، وجتي ء سباع الرب فتأكل منها ،  بعضها بعضاً 

يِ  : رأ وقال ا فعند ذلك تعجب إبراهيم عليه السالم ممّ ،  بعضاً  ْ يْفَ حتُ ينِ كَ بِّ أَرِ رَ
تَى الَ بَىلَ : قال  كيف خترج ما تناسل التي أكل بعضها بعضاً : قال  املَْوْ نْ قَ مِ ؤْ ْ تُ ملَ أَوَ

بِي لْ ئِنَّ قَ لَكِنْ لِيَطْمَ ةً : قال  هاكام رأيت األشياء كلّ ، حتى أر هذا : يعني وَ عَ بَ ذْ أَرْ خُ فَ
 ِ نَ الطَّريْ ْ  مِ ا فَرصُ ءً زْ نَّ جُ نْهُ بَلٍ مِ لِّ جَ ىلَ كُ لْ عَ عَ نَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْ فقطعهن واخلطهن كام  هُ

فخلط ثم جعل عىل كل ،  التي أكل بعضها بعضاً ، اختلطت هذه اجليفة يف هذه السباع 
يًاجبل منهن جزءا  عْ أْتِينَكَ سَ نَّ يَ هُ عُ مَّ ادْ  .)٢( وكانت اجلبال عرشة ،فلام دعاهن أجبنه ثُ

 قلت : إسناده صحيح .

                                                           
 .٢٦٠سورة البقرة :   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران.٣٠٥: ٨الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
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لْبِي:  الصادق عليه السالمقول  ئِنَّ قَ لَكِنْ لِيَطْمَ كام ، يعني حتى أر هذا :  وَ

اتِ وله تعاىل : فيه قاألصل  . هارأيت األشياء كلّ  وَ امَ وتَ السَّ لَكُ يمَ مَ اهِ رَ ي إِبْ لِكَ نُرِ ذَ كَ وَ
نَ املُْوقِنِنيَ  ونَ مِ لِيَكُ ضِ وَ َرْ األْ  . وَ

 رصيحٌ يف أمور : مع بيان الصادق عليه السالم أعاله ، ، اآليتني وجمموع 

ل:  بِي  :غاية إبراهيم مناألوّ لْ ئِنَّ قَ ؛ ملجموع قوله تعاىل الرؤية امللكوتيّة  لِيَطْمَ
تَى :  يِ املَْوْ ْ يْفَ حتُ ينِ كَ بِّ أَرِ يمُ رَ اهِ رَ وتَ وقوله سبحانه:  إِبْ لَكُ يمَ مَ اهِ ي إِبْرَ  .نُرِ

فاآلية األوىل : االطمئنان القلبي يعني اليقني ، جمموع اآليتني رصيحٌ أنّ اين : الث
لْبِي  ئِنَّ قَ يمَ  والثانية :  لِيَطْمَ اهِ ي إِبْرَ نَ املُْوقِنِنيَ ...، نُرِ ونَ مِ  لكن ليس كلّ  لِيَكُ

 الناهض برؤية امللكوت.يقني ، وإنّام خصوص امللكويت 

راهيم عىل إدراك بعض امللكوت ، بل اإلحاطة بكلّ الثالث : ال تقترص غاية إب
ضِ امللكوت ؛ الطالق اآلية :  َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ وتَ السَّ لَكُ يمَ مَ اهِ رَ ي إِبْ ولقول  نُرِ

 .»هاكام رأيت األشياء كلّ ، حتى أر هذا «الصادق عليه السالم  : 

لْبِيالرابع :  ئِنَّ قَ ، ومعرفة شهوديّة ؛ لدنيّاً علامً ، و حضورياً  يقيناً أي  لِيَطْمَ
 .بحواس عامل الناسوت (=الدنيا)عامل امللكوت امتناع إدراك (معرفة=رؤية) رضورة 

اخلامس : االطمئنان االبراهيمي ، أو الرؤية امللكوتيّة أعاله ما شئت فعربّ ، هو 
ىلَّ (الغاية األقىص من اإلجياد ، أرشف مراتبه قوله تعاىل :  تَدَ نَا فَ كَ ٨دَ ِ ) فَ نيْ سَ وْ انَ قَابَ قَ

نَى ( ى (٩أَوْ أَدْ حَ ا أَوْ هِ مَ بْدِ ى إِىلَ عَ حَ أَوْ أَ )١٠) فَ ا رَ ادُ مَ ؤَ بَ الْفُ ذَ ا كَ  .مَ

أَ وباجلملة : جمموع قوله تعىل :  ا رَ ادُ مَ ؤَ بَ الْفُ ذَ ا كَ بِي و:  مَ لْ ئِنَّ قَ  لِيَطْمَ
اتِ وَ  و:  وَ امَ وتَ السَّ لَكُ يمَ مَ اهِ رَ ي إِبْ نَ املُْوقِنِنيَ نُرِ ونَ مِ لِيَكُ ضِ وَ َرْ بَّكَ  و:  األْ بُدْ رَ اعْ وَ

تَّى  يَقِنيُ حَ تِيَكَ الْ أْ مع بيان قول الصادق عليه السالم رصيحٌ أنّ الغاية هي املعرفة  يَ
 احلضوريّة ، أو الرؤية امللكوتيّة، أو اإلدراك اللدين، أو اليقني القديس ما شئت فعرب .
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 هي األفضل واألحب إىل اهللاة نصٌّ أنّ املعرف

عن أمحد بن ، حدثني حممد بن حييى : قال حممد بن يعقوب الكليني رمحه اهللا 
سألت أبا عبد : قال ، عن معاوية بن وهب ، عن احلسن بن حمبوب ، حممد بن عيسى 

، ذلك إىل اهللا عز وجل  وأحبّ ، م اهللا عليه السالم عن أفضل ما يتقرب به العباد إىل رهبّ 
 ؟!.ا هوم

أال تر ،  أفضل من هذه الصالة، ما أعلم شيئا بعد املعرفة «عليه السالم : فقال 
ا  : العبد الصالح عيسى ابن مريم عليه السالم قال  نّ أ اةِ مَ كَ الزَّ ةِ وَ الَ اينِ بِالصَّ صَ أَوْ وَ

يًّا تُ حَ مْ  .)١(دُ

 لّة . قلت : إسناده صحيح بإمجاع ، رواته عيون الطائفة ، وأساطني امل

 : ؛ ففي املعرفة وآثارها أمورمليح جامعُ مانعٌ واخلرب رصيحٌ فصيحٌ ، 

 .أوالً : املعرفة هي األحبّ واألفضل عند اهللا تعاىل من كلّ يشء 

؛ ملا فيها من ثانياً : املعرفة أفضل القربات إىل اهللا تعاىل ، بل املعرفة عني القرب 
ه عن احلجب  ن التنزّ عارف كإبراهيم عليه السالم ، ير كلّ عامل ؛ رضورة أنّ املتيقّ

 امللكوت ، وهو عني القرب .

ثالثاً : املعرفة اللدنيّة ، بضميمة ما تقدم ويأيت ، أرشف واسطة بني اخلالق 
للمعرفة درجات  الّ بمعرفة ، وسيأيت البيان أنّ واملخلوق ، بل يمتنع أن تنال معرفة اهللا إ

 افة.عىل اإلضمن األدنى إىل األعىل ، 

 الكليني عن عيل، عن أبيه ، عن عيل بن حممد القاساين، عن القاسم بن ورو
حممد(=كاسوال) ، عن سليامن بن داود املنقري، عن عبد الرزاق بن مهام ، عن معمر بن 

بن احلسني عليه السالم  راشد، عن الزهري حممد بن مسلم بن شهاب قال: سئل عيلّ 
 ل؟!.أيّ األعامل أفضل عند اهللا عز وج

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٢٦٤: ٣يف (ت: عيل غفاري) الكا  (١)
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ما من عمل بعد معرفة اهللا جل وعز ، ومعرفة رسوله صىل : « فقال عليه السالم

 .)١( ...»اهللا عليه وآله ، أفضل من بغض الدنيا

ة أهل السنّة يف احلديث ، معترب قلت : إسناده قويّ  ؛ فعبد الرزاق فمن فوقه ، أئمّ
ية فضائل أهل البيت أكثروا يف رواوجهابذهتم يف األخبار ، ثقات كبار بإمجاعهم ، 

، أخرج هلم أصحابنا ريض اهللا صحيحة عىل رشط الشيخني البخاري ومسلم  أسانيدب
، ومن دوهنم موثقون إالّ كاسوال ، وهو من أصحاب الكتب ومشايخ اإلجازة ، عنهم 

 مل يطعن بيشء .

اً ...) ما من عمل بعد معرفة اهللا جل وعزقوله عليه السالم : ( أنّ ظاهرٌ جدّ
 ..من اإلجياد هي غاية اهللا تعاىل واليقني واإلدراك رفة املع

مع التنبيه أنّ إطالق العمل عىل املعرفة من باب السببيّة ؛ رضورة أنّ السعي 
ل األعامل هو سعي  عملٌ ، لتحصيل املعرفة  من األعامل ؛ فال معرفة إالّ بعمل ، وأوّ

 .ملعرفة خالقه بام آتاه اهللا تعاىل من الفطرة املخلوق 

والفطرة علم لدينّ مودع يف ذات اإلنسان باجلعل التكويني ، به أو هبا يعرف 
 املخلوق أنّ له خالقاً ، وأنّ هذا كاملٌ وذاك نقصٌ ، وهذا خريٌ وذاك رشٌ ..

، وأن هذا خري وهي معرفة اخلالق ، مع التنبيه أيضاً أنّ املعرفة تبتدء من األدنى 
 ،  .فام بعده  كرؤية أبينا إبراهيم عليه السالم امللكوتإىل املعرفة األقىص ، وذاك رشٌ

وباجلملة : باملعرفة األدنى ، وهي الفطرة ، حتقق املعرفة األعىل ، التي هي الغاية 
 األقىص من اإلجياد ، فاحفظ . 

عن أمحد بن ، حممد بن حييى عن ريض اهللا تعاىل عنه يف الكايف ، رو الكليني 
: قال ، عن حسني الصيقل ، عن ابن مسكان ، سنان  عن حممد بن، حممد بن عيسى 

 وال معرفة إالّ ، بمعرفة  إالّ  ال يقبل اهللا عمالً «: سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٣٠: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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اإليامن  نّ أال ، أومن مل يعمل فال معرفة له ، ته املعرفة عىل العمل فمن عرف دلّ ، بعمل 

 .)١(»بعضه من بعض

اله ثقات ، وحممد بن سنان ثقة عىل األظهر ، واحلسني قلت : إسناده معترب ، رج
ح مجاعة من أهل النقد .  بن زياد الصيقل معترب معتمد فيام رصّ

من ) أي املعرفة األوىل ته املعرفة عىل العملفمن عرف دلّ قوله عليه السالم : (
طريق الفطرة ، وهي غري كافية لنيل املعرفة األقىص إالّ بعمل ، أي : بالطاعات 

 واجتناب املحرمات الواردة عن طريق الرساالت ..

ح يف  هذا املجموع من املعرفة األوىل والطاعات ، سبيل نيل املعرفة فيام سنوضّ
 هذا الفصل جليّاً الحقاً ..

 

 
 

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٤٤: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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 هي املعرفة العباد من خلق أنّ الغاية نصٌ 

األصول بشهادة  أسانيدها ؛تكلّم يف ، قطعيّة املضمون وإن ه أنّ األخبار اآلتية ننبّ 
 .، سيام ورودها يف الكتب املعتربة، فال تغفل عن هذا وغريها املاضية القرآنيّة القطعيّة 

: حدثنا أيب ريض اهللا عنه قال يف هذا رمحه اهللا  هـ)٣٨١الصدوق (الشيخ  أخرج
قال: حدثنا أمحد بن إدريس ، عن احلسني بن عبيد اهللا ، عن احلسن بن عيل بن أيب عثامن 

اهللا  عبد بن ابراهيم) عن أيب قه عيلّ بن عطا (وثّ د الكريم بن عبد اهللا ، عن سلمة ن عب، ع
ا النّاس إنّ «عليه السالم قال:  خرج احلسني بن عيل عليهام السالم عىل أصحابه فقال: أهيّ

ستغنوا ، ا، فإذا عبدوه  عرفوه عبدوه، فإذا  ما خلق العباد إالّ ليعرفوهاهللا جل ذكره ، 
 ».ه عن عبادة من سواهبعبادت

 ؟!، فام معرفة اهللافقال له رجل: يا ابن رسول اهللا بأيب أنت وأمّي  

معرفة أهل كلّ زمان إمامهم الذي جيب «قال الصادق عليه الصالة والسالم : 
 . )١( »عليهم طاعته

احلسن بن ، بقرائن القبول سناد معترب صحيح بشهادة القرآن ، وهذا اإلقلت : 
فه أصحابنا ، لكن رو عنه احلسني بن عببسجادة امللقب عيل  بن سهل د اهللا يضعّ

، وعبد ، والسعدي صحيح الكتب حال استقامته ، جزم بذلك النجايش السعدي 
 ..فلينظر ،الكريم مل أقف عىل حاله

هـ) قال : حدثنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ٣٨١أخرج الصدوق (و
بن احلسن الصفار، عن سهل بن زياد، عن حممد بن  ريض اهللا عنه، قال: حدثنا حممد

إسامعيل بن بزيغ، عن حممد بن زيد، قال: جئت إىل الرضا عليه السالم أسأله عن 
احلمد هللا فاطر األشياء إنشاءً ، ومبتدعها ابتداء بقدرته وحكمته، «التوحيد، فأميل عيل: 

                                                           
 م.١٩٦٦طبع :  النجف . . املكتبة احليدريّة ،٩: ١علل الرشائع (ت: حممد صادق بحرالعلوم)    (١)
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خلق ما شاء كيف شاء،  ال من يشء فيبطل االخرتاع، وال لعلّة فال يصح االبتداع ،

 .)١( ...»إلظهار حكمته وحقيقة ربوبيتهمتوحداً بذلك؛  

 .)٢(ورواه الكليني عن حممد بن احلسن الصفار به قريبٌ منه 

قلت : إسناده قويّ معترب . وحممد بن زيد ، هو الرزامي خادم الرضا عليه 
 .، واألمر يف سهلٍ سهلٌ السالم ، ترجم له النجايش دون طعن

) رصيحٌ أنّ غاية اهللا تعاىل إلظهار حكمته وحقيقة ربوبيتهه عليه السالم : (قول
 . معرفتهمن اإلجياد إظهار قدرته وعلمه وحكمته وسلطانه...، وبكلمة واحدة : 

خرب حممد بن عامرة، عن الصادق عليه السالم أنّ اهللا تعاىل خلق اخللق يف وسيأيت 
 ». إلظهار قدرته: «

وقول الرضا عليه ) ما خلق العباد إالّ ليعرفوهلسالم : (عليه ا احلسني قول
إلظهار : (اآليت ) وقول الصادق عليه السالم إلظهار حكمته وحقيقة ربوبيتهالسالم : (

آنفاً يف ، فيام نبهنا القرائن القطعيّة ، قرآناً وسنّة  اممّا تشهد هل) وغريها من األخبار قدرته
بَّكَ  قوله تعاىل : بُدْ رَ اعْ أْتِيَكَ الْيَقِنيُ  وَ تَّى يَ بْعَ  وقوله تعاىل : حَ لَقَ سَ ي خَ اهللا الَّذِ

نَّ  يْنَهُ رُ بَ َمْ لُ األْ تَنَزَّ نَّ يَ ثْلَهُ ضِ مِ َرْ نَ األْ مِ اتٍ وَ وَ امَ واسَ لَمُ أَنَّ  لِتَعْ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ أَنَّ اهللا عَ
لْامً  ءٍ عِ ْ لِّ يشَ اطَ بِكُ دْ أَحَ  .، ال العكس  أنّ كلّ معرفة علم. وسيأيت اهللا قَ

إظهار قدرته من خلق الساموات واألرضني وما بينهام ؛  تعاىل الزبدة: غرض اهللا
لْامً  : واعلمللعباد، لي ءٍ عِ ْ لِّ يشَ اطَ بِكُ دْ أَحَ أَنَّ اهللا قَ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ ي أ أَنَّ اهللا عَ

اً  ،وعلمهليبتهجوا بقدرته  ، وليبتهج هو وانيّاً فيام سنبنيّ الحقاً رضجنتيّاً حضوريّ
ه ثانياً ، ومرد كلّ هذا إىل ابتهاجه بذاته فعله وبسبحانه بفعله أوالً ، وبابتهاجهم ب

 .؛ رضورة أنّ االبتهاج بمجموع الذات وما يفيض عنها ، أكثر خرياً ... سبحانه

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم .٩٩التوحيد(ت: هاشم الطهراين) :   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران.١٠٥: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
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، القدرة و واحلياةالعلم : وامللفت أنّ اآلية الرشيفة أعاله مجعت صفات الذات

ا احلياة ف ا العلم والقدرة فبنص اآلية ، وأمّ ؛ المتناع االقتضاءبالتي هي عني الذات ؛ فأمّ
ل العلم والقدرة من دون وجود ذات حيّة .  تعقّ

الزبدة : اآلية تشري إىل أنّ االقرتاب من إدراك كامل الذات األحديّة ، من خالل 
هجة والرسور ، حسبك لتعي هذا قوله صفات الذات ، التي هي عني الذات ، عني الب

ىلَّ ( تعاىل :  تَدَ نَا فَ نَى (٨دَ ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ ابَ قَ انَ قَ كَ ى (٩) فَ حَ ا أَوْ هِ مَ بْدِ ى إِىلَ عَ حَ أَوْ ) ١٠) فَ
َأ ا رَ ادُ مَ ؤَ بَ الْفُ ذَ ا كَ  ما نريد قوله يف املقام . فهذه اآليات مجعت كلّ  مَ

ق معرفة فة أهل كلّ زمان إمامهممعرقول الصادق عليه السالم : ( ) المتناع حتقّ
؛ لعجز لعقل عن معرفة ما يريد سبحانه من اهللا تعاىل املطلوبة إالّ عن طريق اهللا تعاىل 

 ة املقربني كواملالئاملعصومني من األنبياء واملرسلني ب منحرصٌ ، وهو  دون وحي ونبي
اهللا بغري اهللا ، أو وبغري وسيلة  ، فمن ادعى أنّه يعرفأمجعني صلوات اهللا تعاىل عليهم 

 فقد أحال عىل حمال. سبحانه ،اهللا نصبها 

عن احلسن ، عن أمحد بن حممد عن حممد بن حييى ، ريض اهللا عنه ، رو الكليني 
سمعت أبا جعفر عليه السالم : عن جابر قال ، عن عمرو بن أيب املقدام ، بن حمبوب 

، وعرف إمامه منا أهل البيت ، من عرف اهللا  ام يعرف اهللا عز وجل ويعبدهإنّ « :يقول
ام يعرف ويعبد غري اهللا فإنّ ، ومن ال يعرف اهللا عز وجل وال يعرف اإلمام منا أهل البيت 

 .)١( »هكذا واهللا ضالالً ، 

 حيح عىل األظهر .صقلت : متواتر معنى ، بل معلوم رضورةً ، وهذا اإلسناد 

ة لكن عدا هذا ف اهللا الغني القادر الذي أحاط بكلّ يشء مشكل ؛ إذ ما حاجة ثمّ
وأيّ معرفة تقصد اآلية ، وكذلك ما حاجة العباد ليعرفوه ، ،  علامً ، أن تعرفه خملوقاته

 اعتباريّة؟!أم تكوينيّة اآلثار وهل ، املعرفة من آثارهذه وما الذي يرتتب عىل 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٨١: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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نوان حتت ع ،يف هذا الفصلمزيد بيان سيأتيك ، و مراراً هذا ذكرنا جواب 

، وإنّام عقدنا هذا الفصل ؛ لدفع اللبس احلاصل يف األلفاظ ، وغريه  مراتب املعرفة
ه إىل نزاع لفظي ، وقد أرشنا هلذا يف  ولبيان أنّ كثرياً من نزاع العلامء فيام نحن فيه ، مردّ

ل   ..كثرياً وغريه الفصل األوّ
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 ورمحة ونعيمكامل ورشف النّص أنّ املعرفة 

ثِريٍ قال تعاىل :  ىلَ كَ نَا عَ لَ ي فَضَّ دُ هللاَِِّ الَّذِ مْ االَ احلَْ قَ امً وَ لْ نَ عِ يْامَ لَ سُ ودَ وَ اوُ يْنَا دَ دْ آتَ لَقَ وَ
نِنيَ  مِ بَادِهِ املُْؤْ نْ عِ لُ املُْبِنيُ  ...،مِ ضْ وَ الْفَ ا هلَُ ذَ وهو نصٌ رصيحٌ أنّ اهللا تعاىل فضلّ  .)١(إِنَّ هَ

نْ اىل يف اخلرض عليه السالم : وقال تع بعض خلقه عىل بعض بالعلم . َةً مِ محْ يْنَاهُ رَ آتَ
امً  لْ نَّا عِ نْ لَدُ نَاهُ مِ لَّمْ عَ ا وَ نَ نْدِ  ..)٢(عِ

ضِ وجمموع قوله سبحانه :  َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ وتَ السَّ لَكُ يمَ مَ اهِ رَ ي إِبْ لِكَ نُرِ ذَ كَ وَ
نَ املُْوقِنِنيَ  ونَ مِ لِيَكُ يمُ و:  وَ اهِ الَ إِبْرَ إِذْ قَ نْ وَ مِ ْ تُؤْ ملَ الَ أَوَ تَى قَ يِ املَْوْ ْ يْفَ حتُ ينِ كَ بِّ أَرِ رَ

بِي لْ ئِنَّ قَ لَكِنْ لِيَطْمَ الَ بَىلَ وَ  .. قَ

أْتِيَكَ الْيَقِنيُ  وجمموع قوله تعاىل :  تَّى يَ بَّكَ حَ بُدْ رَ اعْ ىلَّ  ) وقوله :  وَ تَدَ نَا فَ ثُمَّ دَ
ِ أَوْ أَدْنَى ٨( نيْ سَ وْ ابَ قَ انَ قَ كَ ى (٩() فَ حَ ا أَوْ هِ مَ بْدِ ى إِىلَ عَ حَ أَوْ ا ١٠) فَ ادُ مَ ؤَ بَ الْفُ ذَ ا كَ ) مَ

 َأ  وآيات القرآن ال حتىص يف هذا ..رصيحٌ يف املطلوب ،  رَ

عن احلسني بن حممد وحممد بن  هـ)٣٢٩(الكلينيرو ويف األخبار القطعيّة ، 
أبيه ، عن مجيل بن  حييى ، عن حممد بن سامل بن أيب سلمة، عن أمحد بن الريان، عن

عز  فضل معرفة اهللالو يعلم النّاس ما يف «دراج، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 
وجل، ما مدوا أعينهم إىل ما متع اهللا به األعداء من زهرة احلياة الدنيا ونعيمها ، وكانت 

ا هبا وتلذذوجل وعز،  ولنعموا بمعرفة اهللاونه بأرجلهم، ؤهم أقل عندهم ممّا يطدنيا
معرفة اهللا عز وجل آنس من كلّ إنّ  ؛..من مل يزل يف روضات اجلنان مع أولياء اهللاتلذذ 

وصاحب من كلّ وحدة، ونور من كلّ ظلمة، وقوة من كلّ ضعف، وشفاء من ، وحشة
 ».كلّ سقم

وقد كان قبلكم قوم يقتلون، وحيرقون، وينرشون «ثمّ قال عليه السالم : 
من ، األرض برحبها، فام يردّهم عامّ هم عليه يشء ممّا هم فيه باملناشري، وتضيق عليهم 

                                                           
 .١٥سورة النمل :   (١)
 .٦٥: سورة الكهف   (٢)
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غري ترة وتروا من فعل ذلك هبم وال أذ، بل ما نقموا منهم إالّ أن يؤمنوا باهللا العزيز 

 .)١(»احلميد؛ فاسألوا ربكم درجاهتم، واصربوا عىل نوائب دهركم تدركوا سعيهم

أمحد بن الريان ، وحيتمل هول بجمسناد صحيح بشهادة القرآن ، وهذا اإلقلت : 
 .؛ فلينظر جيّداً أنّه حممد بن الريان الصلت الثقة ؛ فإنّه يف نفس الطبقة 

) رصيحٌ يف وتلذذوا هباجل وعز،  ولنعموا بمعرفة اهللاقوله عليه السالم : (
 ة هي إدراك وابتهاج ولذة ونعيم .املطلوب وأنّ املعرف

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٢٤٨: ٨الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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 هريض اهللا عنلامزندراين تام لبيان 

ما مدوا أعينهم ، (لو يعلم الناس ما يف فضل معرفة اهللا تعاىل  قوله عليه السالم :
، الواغلني يف زهرات الدنيا  عىل أنّ  دلّ زهرة احلياة الدنيا)  إىل ما متع اهللا به األعداء من

 .وعن اآلخرة غافلون ،فهم عنه تعاىل، لربط قلوهبم هبا  ؛هم أعداء اهللا تعاىلكلّ 

أصل املعرفة حاصلة للناس  بقرينة أنّ ؛ معرفته الكاملة : رفته تعاىل واملراد بمع
ومن حصلت هلم تلك ...، ون أعينهم إىل الزهراتدّ آأكثرهم م مع أنّ ، ما شذ  الّ إكلهم 

وحاالت ، وتفضالت ربانية ، وتقربات إهلية ، كانت له مقامات روحانية ، املعرفة 
 وإىل النار وهم فيها مصطرخون، فيها متنعمون  ينظرون به إىل أهل اجلنة وهم، نورانية 

فتهون يف نظرهم الدنيا وما فيها وكانت الدنيا عندهم أقل مما يطأونه من الرتاب ، 
(وتلذذوا هبا تلذذ من مل يزل  الرتفه: من التنعم وهو ،  ) النعمولنعموا بمعرفة اهللا تعاىل(

وصياء والصلحاء والوجه يف املشبه به من األنبياء واأليف روضات احلنان مع أولياء اهللا) 
التلذذ الروحاين أقوي وأكمل من التلذذ  ألنّ ؛  أشهر وإن كان يف املشبه أقو وأوفر

 نس من كلّ آمعرفة اهللا عز وجل  (إنّ  اجلسامين والنسبة بينهام كالنسبة بني الروح والبدن
 ... .وحشة. انتهى) 

 : ائدها بذكر بعض فو، وفيه ترغيب يف حتصيل املعرفة 

، من الوحشة  ءال يستوحش العارف بيش، ا أنيس عند كل وحشة األوىل : أهنّ 
 .اهلم واخلوف واخللوة: وأسباهبا وهي 

إذ العارف مع اهللا ومع الرسول واألوصياء ؛ وحدة  ا صاحب عند كلّ الثانية: أهنّ 
بل هو ، دة واعتزال الناس حفال تؤثر فيه الو، وما كان معه من العارف ، والعلامء 

 .مستوحش منهم

احلجب املانعة من : وهي ، ظلمة نفسانية  ا نور هيتد به عند كلّ الثالثة: أهنّ  
كاجلهاالت واملهويات النفسانية والشيطانية  ؛الوصول إىل احلق وسلوك سبيله

 والشبهات املؤدية إىل الكفر والضاللة. 
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لقوته ؛ لضعف يف قلبه إذ العارف ال يدخل ا؛ ضعف  ا قوة عند كلّ الرابعة: أهنّ 

 .لقوته يف األقوال؛ وال يف نطقه ، لقوته يف األعامل ؛ وال يف بدنه ، يف املعارف 

إذ ال يتطرق إليه األمراض ؛ ا شفاء عند كل سقم نفساين وبدين أهنّ : اخلامسة  
 .)١(القلبية والبدنية مثل العقائد الفاسدة واألخالق الذميمة واألعامل القبيحة

 كالم تام غاية التامم . قلت : وهو

 
 

  

                                                           
، الطبعة ، إحياء الرتاث العريب ، بريوت ٣٤٢ :  ١٢رشح أصول الكايف (ت: عيل عاشور)   (١)

 .م ٢٠٠٠األوىل، سنة: 
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 نّص أنّ اهللا خلق اخللق لرمحته ورضوانه

مِ قال سبحانه وتعاىل :  الَ ارِ السَّ و إِىلَ دَ عُ و اهللاُ . وقال سبحانه : )١(اهللاُ يَدْ عُ دْ يَ
ةِ  رَ فِ املَْغْ نَّةِ وَ نِهِ  إِىلَ اجلَْ دَ اهللا ، وقال تعاىل :  )٢(بِإِذْ عَ املُْ  وَ نِنيَ وَ مِ نْ املُْؤْ ي مِ رِ ْ نَّاتٍ جتَ نَاتِ جَ مِ ؤْ

نَّاتِ  يِّبَةً يفِ جَ اكِنَ طَ سَ مَ ا وَ ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ َهنْ ا األْ تِهَ ْ نَ اهللا حتَ انٌ مِ وَ ضْ رِ نٍ وَ دْ وَ  عَ لِكَ هُ ُ ذَ ربَ أَكْ
ظِيمُ  زُ الْعَ وْ   .)٣(الْفَ

بَّكَ حَ  أعاله ، وبني قوله تعاىل : ات أدنى مقارنة بني اآلي بُدْ رَ اعْ أْتِيَكَ وَ تَّى يَ
ممتنعٌ إالّ ألهل اليقني ، والنعيم عن عامل الرضوان  ناهيكينتج أنّ دار السالم  الْيَقِنيُ 

ة النوريّة امللكويت ، واإلدراك الشهودي ، واملعرفة  النصوص ، مجموع ؛ فاحلضوريّ
 رصيحٌ يف ذلك. ظاهرٌ ، بل األصول القطعيّة القرآنيّة املاضية ، بضميمة 

عن عيل بن حممد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن حمبوب ،  هـ)٣٢٩(كلينيرو ال
عن هشام بن سامل ، عن عامر الساباطي قال : سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن قول 

نِ اهللا عز وجل :  مَ انَ اهللاأَفَ وَ ضْ بَعَ رِ بِئْسَ  اتَّ نَّمُ وَ هَ اهُ جَ أْوَ مَ نَ اهللاَِّ وَ طٍ مِ خَ اءَ بِسَ نْ بَ مَ كَ
ريُ (املَْ 

لُونَ ١٦٢صِ مَ عْ ريٌ بِامَ يَ
اهللا بَصِ نْدَ اهللا وَ اتٌ عِ جَ رَ مْ دَ  ؟!.) هُ

ر الذين اتبعوا رضوان اهللا ، هم األئمة ، وهم واهللا يا عامّ  فقال عليه السالم :
انادرجات للمؤمنني ، وبواليتهم  ، يضاعف اهللا هلم أعامهلم ، ويرفع اهللا هلم  ومعرفتهم إيّ

 .)٤(»الدرجات العىل

 األقو .ثقة عىل قلت : إسناده صحيح ، وسهل 

ظاهرٌ أنّ غرضه سبحانه من ويرفع اهللا هلم الدرجات العىل) قوله عليه السالم : (
 ..ام يفيض عليهم من مجال علوم القدس، وكامل قدرة اللدناخللق أن يبتهجوا بإجياد 

                                                           
 . ٢٢يونس : سورة   (١)
 .٢٢١سورة البقرة :   (٢)
 .٧٢سورة التوبة :   (٣)
 دار الكتب اإلسالمية ،طهران ..٤٣٠: ١ (ت: عيل غفاري) الكايف  (٤)
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بن اسحاق  هـ) قال : حدثنا حممد بن إبراهيم٣٨١يشهد له ما أخرجه الصدوق (

الطالقاين ريض اهللا عنه قال: حدثنا عبدالعزيز بن حييى اجللودي (ثقة)، قال: حدثنا 
حممد بن زكريا اجلوهري ، قال: حدثنا جعفر بن حممد بن عامرة ، عن أبيه قال: سألت 

 مل خلق اهللا اخللق؟!. :الصادق جعفر بن حممد عليه السالم فقلت له

مل خيلق خلقه عبثاً ، ومل يرتكهم سد ، بل خلقهم  إنّ اهللا تبارك وتعاىل« فقال: 
، وما خلقهم ليجلب فيستوجبوا بذلك رضوانهإلظهار قدرته ، وليكلّفهم طاعته ، 

 .)١( » بل خلقهم لينفعهم ، ويوصلهم إىل نعيم األبدمنهم منفعة، وال ليدفع هبم مرضة، 

جعفر وأبوه مل ؛ ف جمهول املضمون قطعيّ بشهادة القرآن آنفاً ، وإسنادهقلت : 
أحتقق حاليهام ، وحممد بن زكريا اجلوهري هو : البرصي الغاليب ، من وجوه أصحابنا، 

اً   .صول القطعية ، املاضية واآلتية فاخلرب غري مرتوك تشهد له األكان وأيّ

حدثنا أبو احلسن حممد بن القاسم املفرس وله شاهد أخرجه الصدوق قال : 
بوهيام أعن سيّار ، بن حممد بن  نا يوسف بن حممد بن زياد وعيلحدث :قال، رىض اهللا عنه 

عن أبيه الرضا عيل ،  عن أبيه حممد بن عيل، عن أبيه عيل بن حممد ،  عن احلسن بن عيل، 
،  عن أبيه حممد بن عيل، عن أبيه جعفر بن حممد ، عن أبيه موسى بن جعفر ، بن موسى 

 قال أمري املؤمنني: عليه السالم قال   بن عيلعن أبيه احلسني، عن أبيه عيل بن احلسني 
  : عليه السالم يف قول اهللا عز وجل  تَوَ ا ثُمَّ اسْ ِيعً ضِ مجَ َرْ ا يفِ األْ مْ مَ قَ لَكُ لَ ي خَ وَ الَّذِ هُ

لِيمٌ  ءٍ عَ ْ لِّ يشَ وَ بِكُ هُ اتٍ وَ وَ امَ بْعَ سَ نَّ سَ اهُ وَّ ءِ فَسَ امَ  ؟!.  إِىلَ السَّ

وَ عليه السالم : قال  ا هُ ِيعً ضِ مجَ َرْ ا يفِ األْ مْ مَ قَ لَكُ لَ ي خَ ، لتعتربوا  الَّذِ
 .)٢( »، وتتوقوا به من عذاب نريانه... ىل رضوانهولتتوصلوا به إ

معترب ، بعض رجاله غري موثقني ، قويٌّ سناد مضمونه قطعيّ ، وهذا اإلقلت : 
 .غري مطعون فيهمهم إماميّة لكنّ 

                                                           
 م.١٩٦٩: . املكتبة احليدريّة ، النجف ، سنة الطبع ٩:   ١علل الرشائع(ت: صادق بحر العلوم)   (١)
 م.١٩٨٤األعميل ، بريوت ، طبع سنة  . ١٥: ٢عيون أخبار الرضا(ت: حسني األعلمي)   (٢)
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يتوصل عباده إىل وهو الغني القادر مطلقاً ، ل والسؤال : ما حاجة اهللا تعاىل ،

 الرضوان ونعيم األبد ، ما غرضه من ذلك؟!!.

، أفعاله التي هي عني  مجال خملوقاتهأفعاله ، وقلنا كثرياً : لكي يبتهج سبحانه ب
 ؟!.خارجاً قدرته وعلمه وحكمته ومظهر 

ة سؤال آخر: إذ أليس األوىل أن يبتهج سبحانه بذاته  ني اجلامل ا ع، كوهنوثمّ
ل ابتهاجه بجامل املخلوق احلادث الفقري؟!.  املحض والكامل الرصف ؛ فكيف نتعقّ

أنّ مردّ ابتهاج اخلالق باملخلوق ، قلنا : أمجع احلكامء ، ووافقهم مشهور النّاس 
مظهر قدرته ، فعله سبحانه ، وفعله إىل ابتهاجه بذاته سبحانه ؛ رضورة أنّ املخلوق 

 .. كثرياً ، كام بيّنا ل حكمته ، وشعاع نورهويفء علمه ، وظ

نظري ابتهاج األب بولده ؛ إذ ال غرض لألب من إجياد الولد إالّ كونه مظهراً 
لوجوده ، وظالً جلامله ، وفيئاً لقدرته ، وبرهاناً لكامله ؛ لذلك يريده األب بغريزته، 

ريد ولداً لتبتهج به ؛ ويسعى إليه بفطرته ؛ ليبتهج به ، وكذلك األمر عند األم فهي ت
 كونه مظهراً لذاهتا ، وشعاعاً من شمس مجاهلا وحسنها وكامهلا .

 وهل يف سعي األب إلنجاب الولد ، نقصٌ يف إنسانيّة األب؟!!

حيوان ناطقٌ ذكرٌ ال غري ، فال إنسان ، أي : قلنا : كالّ وكالّ ؛ فحقيقة األب أنّه 
 وكذلك األم .نقص يف ذاته ، سواء أنجب ولداً أم ال ، 

م ذات اإلنسان ؛ فاإلنسان يبقى ، وبعبارة علميّة  ة واألمومة ليستا ممّا يقوّ فاألبوّ
 مل ينجب ، ال ينقص من إنسانيته مقدار أنملة . مإنساناً سواء أنجب ولداً أ

والكالم هو الكالم يف اهللا تعاىل ؛ فاهللا تعاىل هو : احلياة املحضة التي ال موت 
، والعلم املطلق الذي ال جهل معه ؛ هذه يعرتهيا الرصفة التي ال عجز فيها ، والقدرة 

،  واجلالل ، خلق أم مل خيلقاجلامل والكامل فهو عني ذاته املقدسة سبحانه ؛ حقيقة هي 
 .أوجد أم مل يوجد ، فعل أم مل يفعل 
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ري كونه عني اخل؛ خلق سبحانه ؛ فهو ابتهاج بذاته أنّه قادرٌ خمتارٌ أن خيلق نْ فإ

؛ كونه مل خيلق فهو عني ابتهاجه بذاته أنّه قادرٌ خمتارٌ أن ال خيلق  نْ ، وإواجلود والكرم 
، وإالّ : االختيار واحلكمة ، وال بدّ من جمموع التقديرين عني احلكمة والسلطنة واهليمنة 

 .لزم اجتامع النقيضني، كام بينّا يف الفصل األول وغريه  

أن خيلق فقط ، من  اً خمتار اً  مبتهجٌ بذاته ؛ لكونه قادرإذ عىل تقدير أنّ اهللا تعاىل
مٌ قبيحٌ ، أوقع أي : قادرٌ خمتارٌ أن ال خيلق..دون التقدير الثاين ،  الفالسفة بعض ، توهّ

بٌ بالذات،  أو هو فاعلٌ بالطبع فيام هو باطلٌ يف نفسه، وهو أنّ اهللا تعاىل موجَ
، كصدور احلرارة من النّار ، تعاىل اهللا عن  اختيارإرادة ومشيئة ودون من ، واالضطرار 

اً كبرياً   .هذا علوّ

هـ) : وهو قادر ، بمعنى أن ما يصدر عنه ٦٨٣قال سعيد بن منصور بن كمونة (
  .)١( ، إنّام يصدر  بمشيئته ، ولو شاء أالّ يفعل ملا فعل

 وباجلملة : 

تياره الرصف ، عىل فعل اهللا سبحانه مبتهجٌ بقدرته املطلقة ، وسلطنته املحضة ، واخ
غري املطلقة وهو أنّ القدرة املمتنع ، اإلجياد ، وعىل فعل عدم اإلجياد سواء ، وإالّ لزم اخللف 

ه إىل اجل، وهذا مطلقة   . مع بني النقيضني خلفٌ مردّ

 

  

                                                           
 م.١٩٨٢. مطبعة جامعة بغداد . سنة النرش : ٥٥٥: لكبييس) اجلديد يف احلكمة(ت: محيد ا  (١)
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 مراتب املعرفة التي هي غاية اإلجياد؟!!

اً حقيقيّ ي أنّ آثار املعرفة تكوينيف النصوص الثابتة ، مىض ويأيت  ليس اعتباريّ
داً  ا حسبنا قوله تعاىل : ؛ جمرّ ارً رَ دْ مْ مِ يْكُ لَ ءَ عَ امَ لِ السَّ سِ رْ يْهِ يُ وا إِلَ وبُ مْ ثُمَّ تُ بَّكُ وا رَ رُ فِ تَغْ اسْ

مْ  تِكُ وَّ ةً إِىلَ قُ وَّ مْ قُ كُ دْ زِ يَ  . )١(وَ

صوم عليه بواسطة املع، املبتني عىل املعرفة اإلهليّة ، أنّ االستغفار ظاهرٌ وهو 
ة واملطر والرزق تكويني لنزول اخلري سببٌ السالم ،   .و... والقوّ

دنيويّة ، وملكوتيّة ،  :واملعرفة التي يقصدها القرآن ، هلا مراتب وجوديّة
فيام عني القدرة واحلياة لدنيّة ، ، واألخرية أشدّ مراتبها ، وهي قدسيّة جربوتيّة و

، غاية األمر أنّ يتان رفة امللكوتيّة واجلربوتيّة ، لدنّ ، مع التنبيه أنّ كالً من املعسيتضح
هاً عن قيود الفقر واإلمكان  . وسيأيت البيان  ، اجلربوتيّة أشدّ تنزّ

قدرته اللدنيّة يف الوجود ، وتأثريه  ت، اشتدام أمعن العبد يف املعرفة فكلّ الزبدة : 
خيا يف جلب عرش بلقيس كتأثري آصف بن بر ، كلٌ حسب درجته ؛امللكويت يف املوجود 

حياء ومن ذلك إ، كام يف خربٍ معترب باب خيرب التي ال حيملها إالّ سبعني نفراً  ، ومحل عيلّ 
ومن ذلك احلكم واحلكمة ، كام يف عيسى عليهم السالم املوتى وإبراء األكمه واألبرص 

 حييى صلوات اهللا عليه .الصبيّ احلصور السيّد وفصل اخلطاب كام يف 

لدنيّة عند أهل القدس هي عني القدرة الالتي ، القدسيّة أنّ هذه املعرفة ال ريب 
، ومبهوج ابتهاج هبجة و، ، كالتي عند جربائيل وعزرائيل عليهام السالم بإذن اهللا تعاىل 

 .وسيأيت البيان والربهان ؛ فإنّام عقدنا هذا الفصل لبيان هذا وغريه 

؛ بجامل ذاته خلقنا لنبتهج قد و ..؛تهفاهللا سبحانه مبتهجٌ بجامل ذا: وبإجياز 
، وكام يبتهج ، كام تبتهج األم بابتهاج رضيعها هبا ليبتهج هو سبحانه بابتهاجنا بذاته 

 إالّ بمراحل : ال يكون ن دون املعصوم ، لكن هذا ملاملتنبي بابتهاج الناس بقصيدته...

                                                           
 .٥٢سورة هود :   (١)
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 . الدنيوية املعرفةاألوىل : املرحلة 

واسطة ب، املعصوم طريق عن صل عليها العباد حيمعرفة حصوليّة ، وهي 
؛ أي: الوسيلة التامة إىل النعيم الصحيحة لعبادة والغاية منها ااحلواس الدنيويّة ، 

احلرصيّة بام ذه املعرفة ، وال وسيلة مستقيمة ، إالّ هب ؛ إذ ال عبادة صحيحةً والرضوان 
ة ابتهاج حاصل من هذه امل، جاء عن املعصوم   عرفة؟!!!.ولكن هل ثمّ

اً ، وزيارة قربه املقدس ميتاً ، ومن ذلك قلنا : كابتهاج املسلمني برؤية النبي حيّ 
...، والغرض االبتهاج احلاصل من تالوة القرآن ، وحج بيت اهللا احلرام ، وصالة العيد 

 ..للمرحلة الثانية التهيّؤ من كلّ هذا 

 املرحلة الثانية : املعرفة امللكوتيّة. 

إالّ بعد اجتياز تتحقق لدنيّة ، تتحقق بواسطة احلواس امللكوتيّة ، ال  وهي معرفة
يف كابتهاج أهل اجلنّة بام يف اجلنّة وابتهاج أصحاهبا أعظم من األوىل ؛ ، املرحلة األوىل 

قوانني حسب اآلخرة ، ويف الدنيا استجابة دعاء بعض املؤمنني بام هو حمال التحقق 
التي تعجز عنها قوانني الدنيا برمتها ،  ن األمراض املستعصية؛ كالشفاء مالدنيّة  الدنيا

ومن ذلك جلب عرش بلقيس ، وإخراج موسى املاء من احلجر ، ونحو ذلك من 
 ..التي نطلق عليها معاجز  الرضوريات

 .ربوتيّة (القدسيّة= النوريّة)املرحلة الثالثة : املعرفة اجل

ل ؛ فاملعرفة يف هذه الرتبة عني البهجة وهي الغاية القصو من اخللقة، كام سنفصّ
ىلَّ ( ؛ كقوله تعاىل :  ، وهي أرشف من سابقتها بام ال يقاسواالبتهاج  تَدَ نَا فَ ) ٨ثُمَّ دَ

نَى ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ ابَ قَ انَ قَ كَ ىلَ بَعْضٍ  وقوله سبحانه :  فَ مْ عَ هُ نَا بَعْضَ لْ لُ فَضَّ سُ تِلْكَ الرُّ
لَّمَ ا نْ كَ مْ مَ نْهُ لِيامً  وقوله سبحانه :  هللامِ ى تَكْ وسَ مَ اهللاَُّ مُ لَّ كَ  .وَ
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 !!واآلثار املعرفة بني الوسيلة والغاية 

جلاللة ؛ وإنّام سقناه ليس هذا العنوان تكرار لسابقه ، وإن ورد مورد التأكيد
 مفهوم املعرفة والوسيلة والغاية عىل اإلضافة ، كاآليت .. املطلب ودقته ، ولبيان أنّ 

يف أخر املعرفة هلا أحوال وحيثيات ومراتب ؛ فهي وسيلة حمضة يف مرتبة، وف
لتكون يف مرتبة ثالثة غاية قصو وأسمى وأرشف ، وهو  ،ن جهتني م ،غاية ووسيلة

 كاآليت : قدس (=النور)االبتهاج اللدينّ يف عامل ال

 أوالً : املعرفة التكليفيّة .

) باد إالّ ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوهما خلق الععليه السالم : (احلسني قول 
سمعيّة غالباً ؛ لتوقفها عىل ما كوهنا برصيّة أو  ،كسبيّةيف هذه الرتبة رصيحٌ أنّ املعرفة 

 جاء به األنبياء عليهم السالم عن الوحي؛ لعجز العقل عن دركها. 

دار الدنيا ، يف  املعرفة يف هذه املرتبة ، وسيلة الطالع العباد عىل ما يريده اهللا منهم
ةال أكثر وال أقل ؛ فالغاية من هذه املعرفة  من أوامر ونواه ة .  هي صحّ  العبادة الدنيويّ

اً  ؛ لكوهنا وسيلة تكاد تكون قياساً بامللكوتيّة واالبتهاج هبذه املعرفة ضعيف جدّ
يف حمضة ليست غاية ، كام أنّ االبتهاج بالعبادة ضعيفٌ أيضاً ؛ فالعبادة وإن كانت غاية 

ا وسيلة حرصيّة لتحقيق املعرفة امللكوتيّة ال  .رشيفة هذه املرتبة ، إالّ أهنّ

 ثانياً : املعرفة امللكوتيّة .

ق جمموع املعرفة التكليفيّة والعبادة  ؛ الصحيحة هذه املعرفة ال تتحقّ إالّ إذا حتقّ
آثارها  أقلّ فإذا حتقق األمران ، كام جيب دون نقص ، حتققت املعرفة امللكوتيّة ، و

عند بسطاء املؤمنني ، استجابة الدعاء أحياناً ، ومشاهدة بعض  الوجوديّة ، كام هو
اً ، ناهيك عن رؤية  ؛الكرامات التكوينيّة كالشفاء من األمراض التي ال شفاء هلا دنيويّ

 .، أو حال اليقضة يف املرتبة األعىل  املالئكة واجلنّة واألكل من ثامرها ، حال النوم
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مشاهدة كلّ ما يف عامل امللكوت، كام رآه إبراهيم رؤية ومراتبها : إدراك وأعىل ف

وأرشف عليه السالم ، ومن ذلك رؤية املالئكة واجلنة والنعيم وعذاب أهل القبور ، 
، ومن ذلك كلّ أفاعيل األنبياء يوم املعراج النبي صىل اهللا عليه وآله  هما شاهدمنه 

، ومن ذلك الطري املشوي ، عجزات ، كإحياء املوتى عليهم السالم التي يطلق عليها م
 .املنزل من اجلنّة ، الذي مل يأكل منه إالّ النبي وعيل عليهام السالم 

واالبتهاج هبذه املعرفة عظيم دون كالم ، كام هو احلاصل عند إبراهيم وبقيّة 
البسيط إذا املعصومني عليه السالم ، بل هو عظيم حتّى عند بسطاء املؤمنني ؛ فاملؤمن 

استجاب اهللا دعاءه يف شفاء مرض عظال ، مستعص عىل أهل الدنيا ، يبتهج ابتهاجاً 
 إذ رأ النبي أو أحد املعصومني يف املنام .ناهيك عن ابتهاجه عظيامً ، 

ضوريّة ، بيد أهنا غري منزهة عن احلاللدنيّة هذه املعرفة ، من قسم العلوم 
كرؤية ؛ بواسطةٍ من خارج الذات إالّ تتحقق يف الذات  ال، فهذه املعرفة الواسطة مطلقاً 

 التي يف السامء الرابعة . للجنّة اخلارجيّة، وهو يف الدنيا ، إبراهيم 

 وباجلملة : فاملعرفة امللكوتيّة ، وإن تنزهت عن واسطة احلواس الدنيوية اخلمس
ا  نعيم اجلنّة ال يدرك رضورة أنّ احلواس امللكوتيّة ؛  غري منزهة عن واسطة، إالّ أهنّ

 إالّ هبا دون أدنى كالم ..خارجاً 

نَّاتِ النَّعِيمِ ( وله تعاىل : فق ابِلِنيَ (٤٣يفِ جَ تَقَ رٍ مُ ُ ىلَ رسُ مْ ٤٤) عَ يْهِ لَ طَافُ عَ ) يُ
عِنيٍ ( نْ مَ أْسٍ مِ بِنيَ ٤٥بِكَ ارِ ةٍ لِلشَّ اءَ لَذَّ يْضَ ورٍ عِ  وقوله تعاىل :  ...) بَ مْ بِحُ نَاهُ جْ وَّ زَ نيٍ وَ

نِنيَ ٥٤( ةٍ آمِ اكِهَ لِّ فَ ا بِكُ ونَ فِيهَ عُ دْ املعرفة واإلدراك واالبتهاج يف عامل اجلنة ظاهرٌ أنّ  ) يَ
احلواس من برص وملس وشم وذوق ، لكنها ممتنع التحقق إالّ بواسطة ، امللكوت و

 ملكوتيّة ليست دنيويّة ، أي : دفعيّة ليست تدرجييّة .

اً كان ف ، تتحقق فيها اإلرادات الكامليّة يف نفسها غاية عرفة هذه امل نوكمع وأيّ
ا عند اهللا تعاىل ما زالت وسيلة ألمر أعظم ، وغاية قصو ، كاستجابة الدعاء  ، إالّ أهنّ

 ومعرفة أرشف ، وهي : 
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 القدسيّة) اللدنيّة اجلربوتيّة (=ثالثاً : املعرفة 

من األسمى  تعاىلسبحانه و، وغرضه من اإلجياد هذه هي غاية اهللا العظمى 
إنه ؛ إذ االبتهاج يف هذه املرتبة أعظم ابتهاج يف عامل احلدوث واإلمكان ، العباد خلق

ابَ بيّنا حممد عليه السالم: االبتهاج بالرضوان ، حاز عىل أرشف مراتبه ن انَ قَ كَ فَ
َ ربْ هِ الْكُ بِّ اتِ رَ نْ آيَ أَ مِ دْ رَ نَى...، لَقَ ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ  .  قَ

؛ لتنزهها بام ال يقاس  ، أرشف من سابقتهاقدسيّة حضوريّة لدنيّة املعرفة  هذه
عني هي و،  القديس هي من سنخ العلم اللدينّ ف؛ عن مطلق الواسطة حتى امللكوتيّة 

، بل هي عني إرادة اهللا أهل هذه الرتبة من األنبياء واألوصياء واملالئكة املقربني ذات 
بام هو ، وحقيقة املعصوم والروح القدس يعربّ عنه بالنور ، وقد تعاىل يف مرتبة الفعل 

، كام هو رصيح أخبار النور القطعيّة ، وينبغي وال أقل هو هذه الروح ال أكثر معصوم ، 
ا أرشف من امللكوتيّة ، رشف العلّة عىل املعلول..كون معلوماً رضورةً أن ي  أهنّ

عرف أنّ عزرائيل صلوات هذه املعرفة ، يكفي أن تأهل ولكي تعي عظيم رتبة 
قاطبة أرواح اخلالئق ، وهبا حييي إرسافيل قاطبة اخلالئق من ، اهبيقبض  ،اهللا عليه

ميكائيل القطر والغيث قطرة قطرة عىل العباد ، وخيرج ينزل ، وهبا يوم الصور األجداث 
يفيض اهللا ل، الثامر ثمرة ثمرة من األشجار ، هبا ساد جربائيل عىل هؤالء الثالثة املقربني 

، وبإجياز هبذه املعرفة ارتقى نبيّنا حممد يوم املعراج إىل مقام يعجز عنه عليهم بواسطته 
 جربائيل وإرسافيل وعزرائيل وميكائيل صلوات  اهللا عليهم أمجعني . حتّى 

عني البهجة ، التي هي  نال هذه الرتبة من املعرفةنخلقنا اهللا تعاىل لالزبدة : 
ج ، وهي عني العلم والعامل واملعلوم ، والعقل والعواملبتهِ واالبتهاج  قل اج واملبتهَ

جلّ العباد مهم عنها وإن قرصت مجيعاً عىل ذلك، سبحانه وتعاىل وقد أقدرنا ،  واملعقول
 .من اإلجيادفهذه هي الغاية القصو  ؛باملعايص 



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٤٦٠

 
ة ، عالوة عىل معارفهم امللكوتيّ ، وننبّه أنّ قاطبة املعصومني يف هذه الدار 

، وكلٌ ؛ إذ كلّ منهم خليفة اهللا يف خملوقاته حسب درجته  كلٌّ ، حائزون عىل هذه املعرفة 
 .منهم واسطة فيض وإجياد ، عىل ما شاء اهللا وأراد 

عن احلسني ، عن حممد بن عبد اهللا ، عن حممد بن سنان ،  هـ)٣٢٩(رو الكليني
يا جابر إنّ اهللا « عفر عليه السالم :عن املفضل ، عن جابر بن يزيد ، قال : قال يل أبو ج

ل ما خلق ، خلق حممداً صىل اهللا عليه وآله ، وعرتته اهلداة املهتدين ، فكانوا أشباح  أوّ
 ».نور بني يدي اهللا

 قلت : وما األشباح؟!.

ظل النور ؛ أبدان نورانية بال أرواح ، وكان مؤيداً بروح « قال عليه السالم :
فبه كان يعبد اهللا ، وعرتته ؛ ولذلك خلقهم حلامء علامء ؛  واحدة ، وهي : روح القدس

بررة أصفياء ، يعبدون اهللا بالصالة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل ويصلون 
 .)١(»الصلوات وحيجون ويصومون

 قلت : إسناده صحيح عىل األظهر األقو؛ رجاله موثقون  .

وكان مؤيداً بروح واحدة ، وهي : ظل النور ؛ أبدان نورانية بال أرواح ، قوله : (
ة ، روح القدس ) كاالستثناء املنقطع فكأنّ الباقر قال : بال روح الشهوة ، وال روح القوّ

 وال روح املدرج ، إالّ روح القدس .

بام يالئم امللكوت كذا عامل و، بعامل الدنيا  انمتعلقّ ، فروح الشهوة والغضب 
ا عامل النورقوانني كل عامل  ه عنه ،يف أرشف مراتب عامل اإلمكانهو ، و، أمّ  متاماً امفمنزّ

، اللدنيني إالّ روح القدس ، وروح القدس عني العلم اللدين ، وهو عني القدرة واحلياة 
عني االبتهاج واملبتهج هذا و، اهللا تعاىل رتبة فعل ميف وإرادته بل هو عني مشيئة اهللا تعاىل 

 .، كام سيتّضح الحقاً  واملبهوج

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٤٤٢:  ١الكايف (ت: غفاري)   (١)



 ٤٦١ ..................................................................... امس : املعرفة واالبتهاج الفصل اخل

 
 لة : وباجلم

خالفة : تعني بإجياز ، (=اجلربويت=النوري)األرشف األقدس رتبة العلم اللدين 
، عنه تعاىل يف خلقه ، بإذنه سبحانه ، حدوثاً وبقاءً املطلقة اهللا يف أرضه وسامئه ، والنيابة 

 .سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديالً وال حتويالً 

، كلٌ حسب رتبته يف عامل وإجياده ىل هم وسائط فيض اهللا تعا، هذه الرتبة فأهل 
 .عىل ما قىض اهللا تعاىل وأراد األمثل فاألمثل ، ، اإلمكان 

ة أنبياءه كقوله تعاىل :  ةً وهو ما ذكره اهللا تعاىل لعامّ لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ يفِ األْ اعِ  جَ
نِيَةٌ وقوله تعاىل :  امَ ئِذٍ ثَ مَ وْ مْ يَ هُ قَ بِّكَ فَوْ شَ رَ رْ لُ عَ ْمِ حيَ د عرضنا لعويصات هذا وق وَ

 فراجع إن شئت . ،املعنى يف كتابنا علم املعصوم
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 العلم واملعرفة رمحة اهللا هي  النّص أنّ 

عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد عن ريض اهللا عنه ،  هـ)٣٢٩(رواه الكليني
بن أيب نرص ، عن محاد بن عثامن ، عن أيب عبيدة احلذاء قال : سألت أبا جعفر عليه 

 اس؟!.السالم عن االستطاعة وقول النّ 

بُّكَ فقال عليه السالم وتال هذه اآلية :  مَ رَ حِ نْ رَ نيَ إِالّ مَ تَلِفِ ْ زالُونَ خمُ ال يَ وَ
مْ  هُ قَ لَ لِذلِكَ خَ قلت ». يا أبا عبيدة النّاس خمتلفون يف إصابة القول ، وكلّهم هالك: « وَ

بُّكَ : قوله :  مَ رَ حِ نْ رَ  ؟!. إِالّ مَ

لِذلِكَ هم شيعتنا ، ولرمحته خلقهم ؛ وهو قوله : «ل عليه السالم : قا وَ
مْ  هُ قَ لَ َتِي التي يقول  الرمحةلطاعة اإلمام .  خَ محْ رَ ءٍ  وَ ْ لَّ يشَ تْ كُ عَ سِ  .)١(»علم اإلماموَ

 قلت : إسناده صحيح.

ءٍ :  :التي يقول الرمحةقوله عليه السالم : ( ْ لَّ يشَ تْ كُ عَ سِ َتِي وَ محْ رَ ) علم اإلمام وَ
اجلامل والكامل إدراك اللدينّ القديس النوري ، وقد مرّ أنّ االبتهاج هو : أرشف مراتبه ، 

 ، وهو متوقف عىل متابعة اإلمام واالغرتاف منه عليه السالم .، وهو نوع من العلم 

ال ا ؛ فوحيثام دارواإلدراك تدور مدار العلم واملعرفة وهو نصٌ رصيح أنّ الرمحة 
نال من عليه السالم ما فاض عنه ، خالل املعصوم ومتابعة إالّ بالعبادة والطاعة الرمحة  تُ

 . ربوتيّة (=روح القدس)الدنيويّة ، وامللكوتيّة ، واجلالعلوم 

مْ قوله عليه السالم :  هُ قَ لَ لِذلِكَ خَ اإلمام ترمجان ما جاء  لكونلطاعة اإلمام)  (وَ
مام يف دار الدنيا وسيلة لتحقق العبادة ، والغاية من به األنبياء عن اهللا تعاىل ؛ فطاعة اإل

ذلك إعداد املؤمنني لينهلوا عن املعصوم عليه السالم ، ما هو أرشف من املعرفة 
معارف امللكوت وأرسار علوم اللدن ؛ ليبتهجوا بجامل ذاك منه الدنيويّة..؛ لينهلوا 

عن مجال الذات ة املعصوم ، بواسطالعامل القديس وكامله النوري ، ذاك املفاض عليهم 

                                                           
 دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . . ٤٢٩:  ١الكايف (ت: عيل غفاري )   (١)
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ة املحضة ، واألخبار كثرية متواترة، يف مشاهدة صحابة النبيّ آثار علوم اللدن األحديّ

 .املحمديّة ، ومعاجزه القدسيّة صىل اهللا عليه وآله 

عني البهجة واالبتهاج ؛ لذلك أرادنا اهللا تعاىل أن ، الزبدة : الرمحة والعلم اللدين 
، وهذا ال يكون إالّ بعلوم القدس وامللكوت ، وهي متوقّفة حرصاً نبتهج برمحته وفضله 

 عىل متابعة املعصوم يف الدارين . 

، وكامل أفعاله ، وباجلملة : اهللا تعاىل يبهجه أن يبتهج عباده املخلصني بجامل ذاته 
، ولقد بان جليّاً يف الفصل  ؛ لسنخيّة اخلري واجلامل والكامل بينه وبينهموجالل صنعه 

ل  إىل ابتهاجه بذاته ، كمردّ وأفعاله أنّ مردّ ابتهاجه سبحانه بمخلوقاته وغريه ، األوّ
 .إىل ابتهاجه بذاته  ،ابتهاج الناس بقصيدته ب، ابتهاج املتنبي 

هـ) قال : حدثنا حممد بن الشيباين رىض اهللا عنه قال: ٣٨١الصدوق ( رو
ه  اهللا الكويف ، قال: حدثنا عبد حدثنا حممد بن أيب موسى بن عمران النخعي، عن عمّ

احلسني بن يزيد النوفيل ، عن عيل بن سامل ، عن أبيه ، عن أيب بصري قال: سألت أبا عبد 
ونِ اهللا عليه السالم عن قول اهللا عزوجل:  بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ ِ اإلْ نَّ وَ ِ قْتُ اجلْ لَ ا خَ مَ قال:  وَ

 ». خلقهم ليأمرهم بالعبادة«

بُّكَ  وله اهللا عزوجل : قال: وسألته عن ق مَ رَ حِ نْ رَ نيَ إِالّ مَ تَلِفِ ْ زالُونَ خمُ ال يَ وَ
مْ  هُ قَ لَ لِذلِكَ خَ  .)٢(» ليفعلوا ما يستوجبون به رمحته فريمحهم«قال: ) ١(وَ

من العبادة ، نيل مقام الغرض قلت : إسناده معترب . وهو نصٌ فصيحٌ أنّ 
 . االبتهاج برمحته سبحانه

  

                                                           
 .١١٩-١١٨هود :   (١)
 مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم . .٤٠٣) : التوحيد (ت: هاشم الطهراين  (٢)
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 واالبتهاجواإلدراك املعرفة كلمة جامعة يف 

والسعادة هـ) يف رشح الكايف: قوله عليه السالم: (١٠٥٠قال الصدر الشريازي(
) السعادة: نيل ما تشتهيه النفس، مع الشعور به. والشقاوة : فقد ذلك وضدها الشقاوة

 ، مع الشعور به، فيكون مقابالً هلا تقابل التضاد.

ما هو إدراك ة هي: يّ والسعادة احلقيق، )١(دواعلم أنّ اخلري باحلقيقة هو الوجو
 .)٤(إدراكه ي:والشقاوة احلقيقية ه، )٣(، والرش احلقيقى هو العدم )٢(اخلري

، كانت خرييته )٦(ام وجوده أشد وأتم، فكلّ )٥(لكن الوجودات متفاوته متفاضلة، 
  أسعد وأهبى. كهومدرَ  ،ألذ واشهى وإدراكه ،أقو وأعظم

 ّ عىل ، القدسية  ه الذواتُ دُ عْ ، وبَ )٧(لوّ األ ها، هو احلقّ وأرشف املوجودات وأمت
 . )٨(درجات رشفهم وقرهبم من احلق

                                                           
ا وجود ذات ؛ كالشجرة والثمرة ، أو وجود   (١) ل ؛ فاخلري هو الوجود ، فإمّ بيّنا هذا يف الفصل األوّ

 كامل الذات ، كثمرهتا املنزهة من النقص ، ومن ذلك إنجاب األوالد ، وتعليمهم .
 .ك اخلري والكامل واجلامل واجلالل بان هذا يف فصل االصطالح ؛ إذ االبتهاج : إدرا  (٢)
ا عدم ذات موجودة ؛ كقتل الناس ، وإما عدم كامل ، كمنع الناس من التعلم  (٣)  .الرش هو العدم ، إمّ
رضورة أنّ الشقي مصداقٌ للوجود ؛ فإنْ أدرك ما ينايف ذاته أو كامالت ذاته يتأملّ ، ومن ذلك تأملّ   (٤)

هم النّاس   .الطغاة إذا ذمّ
يف املربء عن كلّ قيود اإلمكان والعدم، وهو اهللا سبحانه ، الوجود األرشف األشد األتم ، هو   (٥)

 ورشف وجود خملوقاته يدور مدار تنزهها عن هذه القيود ، كلّ خملوق بحسبه .
 .األشد األتم يعني : األكثر تنزهاً عن قيود الفقر اإلمكان ؛ كأهل اجلنة قياساً بأهل الدنيا  (٦)
ج به (٧) ج واملبتهَ  .ألنّه سبحانه وتعاىل منزه عن كلّ حد ونقص وعدم ؛ فهو عني االبتهاج واملبتهِ
الذوات القدسيّة : كاملالئكة املقربني ، واألنبياء والصديقني عليهم السالم ، ومعنى القدسيّة :   (٨)

هة عن أكثر قيود عامل اإلمكان  باألبدان مطلقاً ، الدنيويّة ، كتنزهها عن التعلّق النوريّة ، أي : املنزّ
، وإنام أنزهلم وسائط  وامللكوتيّة ؛ وقد مىض أنّ حقيقة أهل البيت عليهم السالم أنوارٌ حول العرش

 .فيض وإجياد ؛ رمحة للعاملني
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والزمان واحلركة وما ،  )١(وأخس املوجودات وأنقصها، هو املادة اجلسمية

 .)٢(يشبهها

 ، باإليامن يف هذا اليوم باهللا)٣(إدراك احلق تعاىل وملكوته :فأعظم السعادات
فإنّ املعرفة واليقني يف الدنيا ، تنقلب مشاهدة ه وكتبه ورسله وأوليائه؛ نبيائأومالئكته و

 .)٥(، واملرء حيرش إىل من أحبّه)٤(ورؤية يف اآلخرة 

 )٦(، خافٍ اليوم علينايناله العارف باهللاّ من البهجة والسعادةواعلم أنّ القدر الّذي 
ا أشدّ البه، فال يمكننا أن نعلم قدر ما حيصل للنفس منها؛ فإنّ  جة تابعة للمشاهدة؛ ألهنّ

، لكنّه من املعلوم أنّ وحيث خيفى قدر املشاهدة، خيفى قدر البهجة، )٧(أنحاء اإلدراك
فرح بسامع صفاته، وصفات جربوته، تالنفس التي ترتاح يف هذه احلياة إىل ذكر اهللا، و

واغل الدنيا، بينها وبينه، مناسبة تؤذن بأنّه ينال من روح السعادة، عند الفراغ عن ش
وخصوصاً النفوس العاقلة التي تزينت بمعرفة اهللاّ عز وجل؛ فإنّ هلا من قدراً يعتد به، 

 .االبتهاج مرتبة تكلّ األلسن عن وصفها

                                                           
 .بداهة زواهلا وفنائها   (١)
ت األجسام انتف؛ فإذا  من نقطة إىل أخرالدنيوي بداهة أنّ الزمن هو : مقدار حركة اجلسم   (٢)

ة   .الدنيوية ذات األبعاد ، انتفى الزمان واحلركة قهراً ، وبام أنّ االنتفاء زوال وعدم ، فهو عني اخلسّ
أي : أعظم ابتهاج ، هو إدراك : كامل ومجال احلقّ سبحانه ، أو ال أقل مجال ملكوته ، كجامل اجلنّة   (٣)

 .د مرّ مراراً أنّ االبتهاج : إدراك اجلاملوعظيم نعيمها األبدي املنزه عن الفناء والزوال ، وق
م امللكات والعقائد والنوايا واملعارف   (٤) هو الذي اصطلح عليه رضوان اهللا عليه يف كتبه ، جتسّ

 واإلدراكات ، أو جتسم األعامل كام يقول هو وغريه يف االصطالح املشهور .
 يّة .للسنخيّة كام أوضحنا بام ال مزيد عليه يف فصل السنخ  (٥)
 .لكونه عند أكثر اخللق ، حمجوباً باألجسام واحلركة والزمان   (٦)
كوهنا وجدانيّة ، جيدها املشاهد يف نفسه بالرضورة ، وهي يف الدنيا كسبيّة حسيّة بالبارصة   (٧)

النور الدنيوية الفانية ، ويف عامل امللكوت رضوريّة بالبارصة امللكوتيّة التي هي عني الفعليّة ، ويف عامل 
ك ، والفرق بينها وبني إدراك اهللا جلامل ذاته،  ك واملدرَ والعقول لدنيّة عني الذات ، فهي االدراك واملدرِ

 االستقالل والتبع.
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وال تظننّ أنّ روح العارف من االنرساح يف رياض معرفته وبساتني علمه، أقل 

تساويان؟!. وال تستبعد من أن يدخل اجلنة ويقيض فيها شهوة البطن والفرج، وأنّى ت
ه، يف فتح أبواب املعارف؛ لينظر إىل ملكوت رغبتُ  نْ وال تنكر أن يكون من العارفني مَ 

السامء واألرض، وجالل خالقها ومدبرها، وهو بعد يف الدنيا، أكثر من رغبته يف املأكول 
 ،لعلم عيناً ، فكيف يف اآلخرة التي يصري فيها ا)١(يوامللبوس البه يّ اهلنيء واملنكوح الشه

 ؟!.)٢(والتخييل إبصاراً  ،واملعرفة مشاهدةً 

كون هذه السعادة أعظم من لذة البطن والفرج ، والرغبة إليها ، تثمّ كيف ال 
أغلب عىل العارف البصري، وهي مشاركته للمالئكة يف الفردوس األعىل وحظرية 

تع البهائم باملنكح ؛ اذ الحظ للمالئكة يف املطعم واملرشب واملنكح، ولعلّ مت)٣(القدس
 واملطعم واملرشب أزيد من متتع االنسان.

فإن كنت تر مشاركة البهائم يف لذاهتا أحقّ بالطلب والرغبة، من مشاركة املأل 
األعىل يف فرحهم ورسورهم، بمطالعة مجال احلرضة الربوبية، فام أشدّ جهلك وغبنك ، 

 .)٤(وما أخس مهتك،  وقيمتك عىل قدر مهتك

لّه يف الفصول السابقة ، ولكي تعي قلت : كال مه ريض اهللا عنه تام ، وقد بيّنا جُ
قَدْ  إِنَّ اهللاملقصود من املعرفة يف كلامته الرشيفة أعاله بإجياز ، حسبك قوله تعاىل : 

قُّ بِاملُْ  نُ أَحَ نَحْ يْنَا وَ لَ هُ املُْلْكُ عَ ونُ لَ وا أَنَّى يَكُ الُ ا قَ لِكً مْ طَالُوتَ مَ ثَ لَكُ تَ بَعَ ؤْ ْ يُ ملَ نْهُ وَ لْكِ مِ
الَ إِنَّ اهللاَ نَ املَْالِ قَ ةً مِ عَ ةً  سَ طَ هُ بَسْ ادَ زَ مْ وَ يْكُ لَ اهُ عَ طَفَ لْمِ يفِ اصْ مِ  الْعِ سْ اجلِْ  .  وَ

فيكفي أن تعلم أنّ داود النبي صلوات اهللا عليه ، خليفة ربّ العاملني ، الذي 
اً  من جنود طالوت املقدسني ، وفرداً  أوبت معه اجلبال والطري والكائنات ، كان جنديّ

                                                           
 . »ما عبدتك طمعاً يف جنتك...«وهو قول أمري املؤمنني عليه السالم :   (١)
د أن يتخيّل الفرد يف اجل  (٢)  نّة حوريّة بأوصاف معيّنة،حتققت أمامه.حتقق اإلرادات املتخيّلة ؛ فبمجرّ
قيل : ألنّ كلّ لذائذ اجلنّة حارضة يف ذواهتم بنحو اإلدراك اللدين ، بال حاجة لتحقيقها كام هو   (٣)

 .ذ أهل اجلنّة إدراك رضوري حضوري بواسطة احلواس امللكوتيّة حال أهل اجلنّة ؛ إذ لذائ
 . مؤسسة مطالعات فرهنكي .٥٢٠: ١رشح أصول الكايف(ت: حممد خواجوي)  (٤)
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ين ، كلّ هذا ألنّ اهللا تعاىل  طَةً  من أتباعه املطهرّ هُ بَسْ ادَ لْمِ يفِ زَ فتخيّل رتبته يف  الْعِ

 علوم القدس ، وقدرة اللدن ، فهذه أدنى آثار املعرفة امللكوتيّة اللدنيّة .

بسطاء ؛ إذ هي عني لقلقة لسان كام حيسب ال املنشودةوباجلملة : ليست املعرفة 
العلم والقدرة اللدنيني ، وهي عني السيادة ونيابة اهللا يف اخلالئق أمجعني ، وهي عني 

 مزيد تفصيلقد مىض ويأيت البهجة واالبتهاج واللذة وااللتذاذ والسعادة والرسور ، و
 .وبيان وتبيان 

هُ بَ ونلفت النظر إىل أنّ البسطة يف اجلسم يف قوله تعاىل :  ادَ زَ لْمِ وَ طَةً يفِ الْعِ سْ
مِ  سْ ِ اجلْ العلم اللدين ، ترتب املعلول عىل العلّة ، وما بالعرض يف بسطة المرتتبة عىل  وَ

ته ، مرتتبٌ تكويناً عىل ، عىل ما بالذات ، رضورة أنّ طيب اجلسم ورشفه  أو خبثه وخسّ
كس ، وكلٌ ما احتد مع الذات من مراتب العلم اللدين (=النور القديس) ، والعكس بالع

ئِنيَ  بحسبه ، ومثل قوله تعاىل :  اسِ ةً خَ دَ ونُوا قِرَ مْ كُ نَا هلَُ لْ نْهُ قُ ُوا عَ ا هنُ نْ مَ ا عَ تَوْ امَّ عَ لَ  فَ
د ذواهتم عن هذا العلم الرشيف أو النور متاماً ، فتحول نوعهم من  يشري إىل جترّ

 .. اإلنسانيّة إىل غريها

حيث حتول إىل وجود يّار صلوات اهللا عليه ويقابل هذا متاماً ما حتقق جلعفر الط
اً  لَّمَ اهللاُ: املطوي يف من ذلك ، وقديس بعد أن كان دنيويّ كَ لِيامً  وَ ى تَكْ وسَ هذا وهو  مُ

نَىبعد يف الدنيا ، فكيف يف اآلخرة ، ومن آثارها :  ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ انَ قَابَ قَ  .فَكَ

 دراك اجلامل والكامل .وكيام ال يتشتت املطلب ؛ فاالبتهاج هو : إ

واملعرفة ، هي أيضاً إدراك ، وهي أخصّ من العلم كام سيتّضح يف الطيّات 
 بتفصيل وبيان .
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 يف ضوء نظريّة االبتهاج ليعبدونتفسري: 

ونِ (قال اهللا تعاىل :  بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ ِ اإلْ نَّ وَ ِ قْتُ اجلْ لَ ا خَ مَ نْ ٥٦وَ مْ مِ نْهُ يدُ مِ ا أُرِ ) مَ
ونِ رِ  يدُ أَنْ يُطْعِمُ ا أُرِ مَ قٍ وَ  . )١(زْ

هـ) يف اجلواهر : كامل اإلنسان ١٢٦٦قال الفقيه اجلليل النجفي ريض اهللا عنه (
نْسَ العلم، الذي هو الغرض األصيل من خلقته ، قال اهللا تعاىل :  ِ اإلْ نَّ وَ ِ قْتُ اجلْ لَ ا خَ مَ وَ

ونِ  بُدُ  .)٢(املعرفة  واملراد هبا كام يف احلديث: إِالَّ لِيَعْ

 املعرفة وجوب عموم يف الفرائد : مقتىض هـ)١٢٨١(وقال الشيخ األنصاري
ونِ  :  قوله تعاىل مثل بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ ِ اإلْ نَّ وَ تُ اجلِْ لَقْ ا خَ مَ  .)٣(ليعرفون أي:  وَ

،  املعرفة غاية وجودهمهـ) : ألنّ ١٠٤١وقال املحقق الداماد ريض اهللا عنه (
نْسَ إِالَّ كام يف قوله تعاىل :  ، وغرض خلقهم ِ اإلْ نَّ وَ تُ اجلِْ لَقْ ا خَ مَ ونِ وَ بُدُ أي لِيَعْ

، ومعرفتهم باهللا وباليوم اآلخر وال حتصل إالّ من طريق النبوة والرسالة؛ ألنّ ليعرفون 
عقوهلم غري كافية فيها ؛ سيام ما يتعلق منها بأحوال املعاد وحرش العباد، فيحتاجون إىل 

 .)٤(يمعلم برش

 حتقّق اخللق من هـ) : املقصود١٠٨٢وقال حممد حيدر النائيني ريض اهللا عنه (
ا:  تعاىل قوله يف كام املعرفة مَ تُ  وَ لَقْ نَّ  خَ نسَ  اجلِْ اإلِ ونِ  وَ بُدُ  .)٥(ليعرفونِ  أي إِالَّ لِيَعْ

هـ) ريض اهللا عنه : وال جيوز للمؤمن إنكار ذلك ١٢٨٩قال املال السبزواري(
ن إنكاره إنكار الكتب الساموية والسنن النبوية واآلثار الولوية ، بل هو غاية الشهود أل

إرسال املرسلني وإرشاد األئمة اهلادين وسري السائرين وسلوك السالكني ، ولواله مل 

                                                           
 جامعة املدرسني ، قم ..  ٢٦٣حتف العقول (ت: عيل غفاري) :   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة، طهران. الطبعة الثانية.٣١: ٢٩جواهر الكالم(ت: إبراهيم ميانجي)   (٢)
 هـ.١٤١٩. مطبعة باقري، قم.الطبعة األوىل ٥٥٩: ١فرائد األصول(جلنة حتقيق تراث الشيخ)  (٣)
 . دار احلديث للطباعة والنرش .٤٥الرواشح السامويّة (ت: غالم حسني قيرصهيا):   (٤)
 دار احلديث إيران ، الطبعة األوىل. . ٥٤٥:  (حتقيق : حممد درايتي)احلاشية عىل أصول الكايف (٥)
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نْسَ  يكن سامء وال أرض وال بسيط وال مركب ، كام قال تعاىل :  ِ اإلْ نَّ وَ تُ اجلِْ لَقْ ا خَ مَ وَ

ونِ لِيَعْ إِالَّ   . )١(»فخلقت اخللق ألعرف« :. ويف احلديث القديس ليعرفونأي  بُدُ

 وكامله االنسان متام معنى بذلك هـ) : فظهر١٣٢٤وقال حبيب اهللا اخلوئي (
ته قَ  احليوان، أفراد ساير عن امتاز هبا التي وخاصّ  ، للقلب مركب البدن أنّ  وحتقّ
 خلق الذي هو واملعرفة العلم وأنّ  االنسان، مقصود هو والعلم ، للعلم حملّ  والقلب
ما:  قال كام ألجله االنسان تُ  وَ لَقْ نَّ  خَ نْسَ  اجلِْ اإلِ ونِ  إِالَّ  وَ بُدُ  .)٢(: ليعرفون أي لِيَعْ

 والطاعة عىل ما قال للمعرفة ما خلق األرواح إالّ وقال الصدر الشريازي : 
نْسَ إِالَّ لِيَ  سبحانه : ِ اإلْ نَّ وَ تُ اجلِْ لَقْ ما خَ ونِ وَ بُدُ   .)٣( فالعلم هو األول واآلخر...، عْ

ما:  سبحانه قال ، كام اخللق غاية وقال الفيض يف الوايف : العلم تُ  وَ لَقْ نَّ  خَ  اجلِْ
نْسَ  اإلِ ونِ  إِالَّ  وَ بُدُ  ؛ ألهنا الغاية ذي عىل متقدمة ، والغاية املعرفة العبادة وثمرة لِيَعْ

 .)٤(له  سبب

نَّ يف :  هـ)١٢٥٣( طاء رمحه اهللاوقال الشيخ عيل كاشف الغ تُ اجلِْ لَقْ ما خَ وَ
ونِ  بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ ِ اإلْ  .)٥( املعرفة بالعبادة املراد أنّ  عىل متفقون املفرسين ) : إنّ  وَ

 فإن قلت : ما الدليل الرشعي عىل هذا التفسري؟!. 

قول احلسني ك ،، املعتضدة باألصول القرآنيّة القطعيّة ما مىض من األخبار  نا:قل
الرمحة «:  وقول الباقر عليه السالم »ما خلق العباد إالّ ليعرفوه«عليه السالم اآلنف: 

 .»علم اإلمام :هي

                                                           
 . مكتبة بصرييت ، قم . ١٨٩: ١رشح األسامء احلسنى  (١)
 . املطبعة اإلسالميّة ، طهران.٤٠٢: ٥ٍهيم ميانجي) منهاج الرباعة (ت: إبرا (٢)

 هـ. ١٤٠٤طهران، الطبعة: األوىل،  ،مؤسسة األبحاث الثقافية .١٣٧مفاتيح الغيب :   (٣)
 . مكتبة أمري املؤمنني ، أصفهان . ١٨٦:  ١الوايف (ت: ضياء الدين احلسيني)  (٤)
 م.١٩٦١داب ، النجف ، سنة . مطبعة اآل٢١٦: ١النور الساطع يف الفقه النافع  (٥)
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ونِ قوله تعاىل: وباجلملة : تتجىلّ يف  بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ ِ اإلْ نَّ وَ ِ قْتُ اجلْ لَ ا خَ مَ  وَ

من خالله رضورة جىلّ بتهاج ، كام تتّ العبادة واملعرفة واال ، أبعادُ األخبار اآلنفة بضميمة 
 هذه النظريّة لسدّ الفراغ العقدي يف كثري من النصوص املشكلة..

اآلية الرشيفة أعاله من املشكل عند قاطبة العوام ، وربام كثري غريهم ؛ إذ ما ف
عبَد وهو الغنيّ احلميد؟!!.  حاجة اهللا تعاىل ألن يُ

وإنّام أمر ، قاته بجامل ذاته وأرسار قدسه جوابه : أراد اهللا تعاىل أن تبتهج خملو
السبيل الوحيد لالغرتاف من بحار  -يف دار التكليف ال أقل–سبحانه بالعبادة ؛ لكوهنا 

قه إالّ باتصال  ة ، وأنواره القدسيّة ، وهذا يمتنع حتقّ رمحته السامويّة ، وهبجته العلويّ
، بواسطة املعصومني أهل لقدسيّةخملوقاته بأنوار ذاته اإلهليّة ، وقرهبا من خزائنه ا

 ..من اخللق واإلجياد األقىص فهذه هي الغاية ..؛ النفوس العلويّة ، واألرواح النوريّة 

هـ) ريض اهللا عنه ، عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد ٣٢٩رو الكليني (
وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مجيعاً ، عن ابن حمبوب ، عن ، بن عيسى ح ..

وحَ إنّ «...عيل بن رئاب ، عن أيب بصري قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول :  رُ
وحِ اهللا  .)١(» من اتصال شعاع الشمس هبا املؤمن ألشدّ اتصاالً برُ

 قلت : إسناده صحيح ، دون أدنى كالم.

االً وإنّ روح املؤمن ألشد اتصقال املازندراين ريض اهللا عنه : قةله عليه السالم : (
 .)٢( بذاته املقدسة) أي بروح اهللا

واملراد بروح اهللا أيضاً ، روح وقال العالمة املجليس يف املرآة ريض اهللا عنه : 
ياإلمام التي اختارها اهللا كام مر يف قوله:  وحِ نْ رُ تُ فِيهِ مِ خْ فَ نَ  .وَ

                                                           
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية١٦٦: ٢ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 ، إحياء الرتاث العريب ، بريوت. ٣٥ :  ٩رشح أصول الكايف (ت: عيل عاشور)   (٢)
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باط سبحانه ، إشارة إىل شدة ارت ذات اهللا:  بروح اهللاوحيتمل أن يكون املراد 

املقربني بجناب احلق تعاىل، حيث ال يغفلون عن رهبم ساعة ، ويفيض عليهم منه 
 .)١(سبحانه العلم والكامالت واهلدايات واإلفاضات ، آنا فآنا وساعة فساعة

أن يبتهج املؤمن بروح اهللا تعاىل ، التي هي مظهر أراد فاهللا سبحانه وتعاىل 
ذات اآلثار التكوينيّة القدسيّة ، أي : املؤثرة تكويناً  األرسار العليّة ، واملشيئة الربانيّة ،

 فيام دوهنا رشفاً من خملوقات اهللا سبحانه ، كذا قىض تعاىل ألهل القدس من عباده ..

وقد مىض ما رواه أهل القبلة متواتراً عن النبيّ صىل اهللا عليه وآله قال : قال اهللا 
الذي يسمع به ، وبرصه الذي يبرص به ، فإذا أحببته كنت سمعه «تعاىل يوم اإلرساء : 

وهو  »إن سألني أعطيتهو، أجبتهولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش هبا ، إن دعاين 
 .اإلدراك األقدس ، والعلم اللدين األنفس ، بيقتيض البهجة التامة 

هُ أَ حسبنا قوله تعاىل :  مُ وْ اهُ قَ قَ تَسْ ى إِذِ اسْ وسَ يْنَا إِىلَ مُ حَ أَوْ اكَ وَ بْ بِعَصَ ِ نِ ارضْ
يْنًا ةَ عَ َ رشْ نَتَا عَ نْهُ اثْ تْ مِ سَ بَجَ انْ رَ فَ جَ  .)٢(احلَْ

فأيّ معرفة عند موسى صلوات اهللا عليه ، وأيّ قدرةٍ لدنيةٍ مطويّة يف ذاته ، وأيّ 
 علمه عليه السالم؟!.هو علم قديسّ 

، أعظم من أن ينوب ال ة معرفة وعلم وابتهاج ، ما شئت فعربّ عبد عن اهللا فهل ثمّ
  يف أفعاله ، خالل هذه الرتبة العليّة من املعرفة اللدنيّة ، والعلوم القدسيّة؟!.

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالمية ، طهران. ١٣: ٩مرآة العقول(ت: هاشم الرسويل)    (١)
 . ١٦٠األعراف :   (٢)



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٤٧٢

 
 نصٌ يف ترتب االبتهاج عىل املعرفة 

عن جعفر بن حممد ،  هـ)٢٧٤ريض اهللا عنه(رو شيخ مشاخينا الربقي 
يهام السالم قال األشعري ، عن عبد اهللا بن ميمون القداح ، عن أيب عبد اهللا ، عن أبيه عل

قال اهللا تبارك وتعاىل : إنّام أقبل الصالة ملن يتواضع لعظمتي ، ويكف نفسه عن : «
الشهوات من أجيل ، ويقطع هناره بذكري ، وال يتعاظم عىل خلقي ، ويطعم اجلائع ، 

 يرشق نوره كمثل الشمسويكسو العاري ، ويرحم املصاب ، ويؤو الغريب ، فذلك 
، وأستحفظه بمالئكتي ،  أكلؤه بعزيت،  ويف اجلهالة علامً ،  لامت نوراً أجعل له يف الظ، 

مثل ذلك عندي ، كمثل جنات الفردوس ال تيبس ،  ويسألني فأعطيه،  يدعوين فألبيه
 .)١(» ثامرها ، وال يتغري حاهلا

قلت : إسناده حسن صحيح ، وجعفر األشعري أكثر األجالء عنه ، مل يُستثن من 
كام قد رو عنه ابن قولويه ريض اهللا عنه يف الكامل ؛ فالرجل حسن  نوادر احلكمة ،

. احلال ، بل ثقة عىل األظهر األقو 

) ليس اعتباراً ، وإنّام ويكف نفسه عن الشهوات من أجيلوقوله عليه السالم : (
حقيقةً ووجوداً ؛ رضورة أنّ امللكوت النوري يمتنع عروج العبد إليه، إالّ بإماتة 

ره عن دركاهتا السفليّة.شهواته ا ة ، وتنزهه عن عالئقها الدنيّة ، وحترّ  لدنيويّ

ق ذلك وجوداً وخارجاً ( ) فيجعل اهللا تعاىل يرشق نوره كمثل الشمسفإذا حتقّ
) ( (أكلؤه بعزيت ،  وأكثر من ذلك قول اهللا تعاىل :له يف الظلامت نوراً ، ويف اجلهالة علامً

) وهذا عني القدرة اللدنيّة ، يه ، ويسألني فأعطيهوأستحفظه بمالئكتي ، يدعوين فألب
 والرتبة القدسيّة .

ا قول اهللا تعاىل: ( مثل ذلك عندي ، كمثل جنات الفردوس ال تيبس ثامرها ، وأمّ
االبتهاج ؛ إذ ليس هو إالّ جتيلّ اجلامل والكامل وحضوره يف نفس وال يتغري حاهلا) فعني 

يف رتبة حقيقته كجعفر الطيار ، مع ذاته ؛ لتكون املؤمن حضوراً تكوينيّاً ، متحداً 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . ٢٩٤:  ١املحاسن (ت: جالل احلسيني)   (١)
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النور واجلامل والبهجة  لتكون ذاته عني؛  اً قدس وجوداأل،  اً رشف ذاتاألاملخلوقات 

، وقد مىض يف النصوص املتواترة أنّ املؤمن يسانخ املالئكة املقربني ، عىل منوال  والكامل
وروحه من رحيها األقدس ، وهو روح  اجلنّة بدناً وروحاً ؛ فبدنه من طينتها العليّة ،

ا كقوله تعاىل : ؛ ، واإلضافة للنسبة ، أو نور اهللا تعاىل القدس ، أو روح اهللا تعاىل  رَ طَهِّ
نيَ  يْتِيَ لِلطَّائِفِ  . بَ

) فألنّ النور هو الرتبة القدسيّة يف يرشق نوره كمثل الشمسوإنّام قال سبحانه : (
ة خمصوص باملقربني عامل الروح املجرد ، أو الروح  القدس ، وصاحب هذه الرتبة التامّ

 من عباده ، وهم خصوص املعصومني عليهم السالم .

ا بقيّة اخلالئق ؛ فإنّام تنهل عنهم عليهم السالم ، وهو ال ينايف اشرتاك املعصوم  أمّ
ة ، عىل سبيل االشرتاك املعنوي ..  فمن دونه بالنوريّ

 ، ومن دون املعصوم من خلّص املؤمنني فاملعصوم خملوق من نور اهللا تعاىل
املقربني ، خملوقون من نور املعصوم عليه السالم ؛  ويف هذا نصوصٌ قطعيّة رسدنا 

 .فصل السنخيّة بعضها يف 

وتلزم اإلشارة إىل أنّ االبتهاج قد يكون عني املعرفة ، وقد يرتتب عليها حسب 
، عني البهجة العوامل ؛ فاملعرفة يف عامل العقل والروح القدس  والنور ما شئت فعربّ

واالبتهاج واملبهوج ، ويف عامل الدنيا يرتتب عليها ، وقد بينا هذا يف بحث اللذة من 
 .بداية هذا الفصل ويف الفصل األول 
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 هـ)١٠٥٠( الشريازيصدر لكلمة جامعة ل

 يشء من آثار وجود كلّ  ه كام أنّ أنّ  :ا ينبغي أن يعلمممّ و :ريض اهللا عنه قال 
 ،)١(أرشفو يوجد يف علته عىل وجه أعىلو إالّ  ،ال يوجد يشء يف املعلولو ،هدِ موجِ 

الطبائع و ،)٢(املستلذات التي توجد يف عامل املواد اجلسميةو فهكذا مجيع املرغوبات
دار و ،)٥(نشأة اجلنانو ،)٤(ام هي رشحات ملا يوجد يف عامل النفوسفإنّ  ،)٣(الكائنة املستحيلة

سُ : فِيها و  قال تعاىلكام )٦(احليوان َنْفُ يهِ األْ تَهِ ُ و ما تَشْ نيُ َعْ لَذُّ األْ ونَ و تَ تُمْ فِيها خالِدُ  .  أَنْ

 غرفاهتاو أهنارهاو أشجارهاو ،متاثيل اجلنةو ،كذلك مجيع مستلذات النفوسو
رشحات ملا يوجد يف احلرضة و ام هي آثارإنّ  ،نغامت طيورهاو قصورهاو حورهاو

اإلنسان  كلّ يالتي  ، )٨(االبتهاجاتو اللذاتهلا العاكفون حول جنابه من يناو ، )٧(اإلهلية
 فمن ترك الدنيا ،ال خطر عىل قلب برشو ال أذن سمعتو ا ال عني رأتممّ  ،عن وصفها

                                                           
هذا الكالم الرشيف ، حقّ عند من يستوعبه ، وهو مبني عىل عدة قواعد حكميّة متالزمة ، أوهلا:   (١)

وقد أصالة الوجود ، وثانيها : االشرتاك املعنوي يف الوجود ، والثالثة : بسيط احلقيقة كل األشياء. 
 .عرضنا لبياهنا سابقاً بام يسعنا 

 .عامل األجسام واألبعاد احلقيقيّة ، واملقصود عامل الدنيا الفاين  (٢)
 .الطبائع هيهنا : الغرائز والشهوات، وهي مستحيلة ، أي : زائلة ؛ لتوقفها عىل الدنيا الزائلة  (٣)
رضورة أنّ  ؛الباقيةواجلنان امللكوت شهوات الشهوات الدنيويّة الفانية برمتها، هي رشحة من ف  (٤)

 .املعلول ظلّ العلّة ، وشعاع شمسها ؛ فثمرة املشمش ظل وجود شجرته ، وشعاع شمسه 
 .وهو عامل امللكوت املنزه عن الفناء والزوال  (٥)
 .مبالغة من احلياة ، والوجه من املبالغة ، انعدام املوت والفناء يف ذلك العامل   (٦)
، أرشف مراتبه اإلمكانية ، مرتبة قاب لروح القدس ، وعلوم اللدن ، واجلربوت..هو عامل ا  (٧)

 .قوسني أو أدنى ، ومل ينلها إالّ نبينا حممد صىل اهللا عليه وآله..، هذا العامل علّة إعداديّة لعامل امللكوت 
هللا عليه من نيابة ، حسبك أن تعلم ما حبا اهللا تعاىل عزرائيل صلوات التعي رتبة أهل هذا العامل   (٨)

اهللا تعاىل يف قبض أرواح اخلالئق ؛ ونيابة جربائيل يف إفاضة  الفهم والسكينة والعلم واهلداية عىل 
 .اخلالئق ، وميكائيل يف نزول كل قطرة مطر واخرضار كل بذرة ، وإرسافيل يف إحياء اخلالئق 
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فاز بنعيم  ،من زهد يف نعيم اآلخرةو ،)١(لذات اجلنةو فاز بنعيم اآلخرة ،زهد فيهاو

  .)٣(لذةو نعيم الذي حيقر يف جنبه كلّ  ،)٢(اهللا االبتهاج بلقاءو ،رشف الوصولو ،القرب

أو  ،)٤(قد أمكنه أن يكون إنساناً و ،ه قبيح بذي عقل أن يكون هبيمةاعلم أنّ و
نْ مالٍ :قال تعاىلو ،)٥(مقرباً  قد أمكنه أن يكون ملكاً  إنساناً  مْ بِهِ مِ هُ دُّ بُونَ أَنَّام نُمِ ْسَ  أَ حيَ

نِنيَ و َ  بَ ُمْ يفِ اخلْ عُ هلَ ونَ نُسارِ رُ عُ لْ ال يَشْ اتِ بَ  .  ريْ

هُ : قال أيضا و ونُ إِنَّ َ قارُ ثْلَ ما أُويتِ نا مِ يْتَ لَ يا يا لَ نْ َياةَ الدُّ ونَ احلْ يدُ رِ ينَ يُ ذِ قالَ الَّ
ظِيمٍ  ظٍّ عَ و حَ ذُ نَ و لَ ٌ ملَِنْ آمَ ريْ مْ ثَوابُ اهللاَِّ خَ لَكُ يْ لْمَ وَ عِ وا الْ ينَ أُوتُ ذِ اً و قالَ الَّ لَ صاحلِ مِ  عَ

أهبى من و أجل ،ةاملثوبات األخرويّ  يعلم أنّ  ،أشار إىل أن من كان من أهل العلم
 .)٦(هذه أمور باطلة فانيةو ،تلك أمور حقة باقية ألنّ  ؛اللذات الدنيوية

 قلت : وكالمه الرشيف فيام نحن فيه ، واضح ال حيتاج مؤونة كبرية .

  

                                                           
 .قق الشهوات احليوانيّة واللذات األبديّة هذه آثار املعرفة امللكوتيّة ؛ فعامل هذه املعرفة عامل حت  (١)
 .وأدناها أهل اجلنّة  قاب قوسني أو أدنىله مراتب ، أرشفها رتبة   (٢)
آدنى آثاره وأقلّها ما نشاهده يف هذه الدنيا من أفاعيل األنبياء عليهم السالم التي نسميها معاجز ،   (٣)

 .، وعني مشيئته سبحانه درة بإذن اهللا تعاىل وال ابتهاج أعظم من هذا العلم، الذي هو عني الق
اً ، حييي املوتى ويربء األكمه واألبرص   (٤) ، بام يمتلك من معرفة كام كان عيسى إنساناً كامالً خريّ

ملكوتيّة بإذن اهللا تعاىل ، ورتبته الكاملة أعىل من ذلك صلوات اهللا عليه ؛ فرتبته خالفة ربانية وعلوم 
 .لدنية قدسيّة 

 .كميكائيل املوكل بإنزال املطر وإجياد اخلرضة واجلامل يف هذا العامل ، بل ما فوقه    (٥)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٩١: ٣األسفار(ت: حممد خواجوي)   (٦)
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 !!.سباب املعرفة أ

عرفة يف األقسام اآلنفة ؛ فإنّ الكثري خيلط بينها عىل أسباب املنبيه ال بأس بالت
 كاآليت :هاكها ف دون متييز دقيق ؛، مربكاً خلطاً 

 : املعرفة الدنيويّة التكليفيّة .األوىل 

 هلا طريقان : و

ة يف النفس أوالً  ها إىل ، : الفطرة واجلبلّة والغريزة ؛ وهي قوّ لدنيّة قدرة مردّ
، وأنّ قتل رش ذاك خري وأنّ هذا ، وملخلوق أنّ له خالقاً ، يعرف هبا ايف الذات حارضة 

 .حو ذلك أكرب من اجلزء ون الكلّ ؛ وأنّ األبوين رش ، وبرمها خري 

 لدنيّة أم كسبيّة ؟!!، أهي وقد اختلف هل أن املعرفة املتحققة بالفطرة

، ، وحب األبوين ونحو ذلك إدراك األنا هل احلكمة ، ذكر أنّ مثل أكثر أقلنا : 
ا ما عدا ذلك ف كسبيّ من اإلدراك اللدينّ ليس ال النتيجة تتبع أخس املقدمتني ؛ فلوال ، أمّ

لت املعرفة واسطة  اهللاقوله تعاىل : رصيح ؛ لالدنيويّة احلواس ملا حتصّ نْ  وَ مْ مِ كُ جَ رَ أَخْ
 َ األْ عَ وَ مْ مُ السَّ كُ لَ لَ عَ جَ يْئًا وَ ونَ شَ لَمُ عْ مْ الَ تَ اتِكُ هَ مْ بُطُونِ أُمَّ لَّكُ عَ ةَ لَ ئِدَ َفْ األْ ارَ وَ بْصَ

ونَ  رُ كُ  .تَشْ

، وإعامل الفكر ال حتصل إالّ بالكسب والنظر : احلواس ؛ فاملعرفة هيهنا ثانياً 
بواسطة احلواس اخلمس ، سيام السمع عن األنبياء واملرسلني ، والفطرة غري كافية 

رام واخلري والرش منظومة احلالل واحلالفطرة وحدها لإلحاطة بال تنهض ف ؛لذلك 
 .دنيوية حسيّة بواسطة بكسب ونظر  ، إالّ بتفصيل

 قينيّة ، أطلق عليها الرضوريّات ؛ هذه املعارف إذا تعلّق هبا اليقني وأصبحت ي
؛  إعامل فكراضطراراً من دون فيحصل اليقني هبا نظر ؛ الكسب ووإن جاءت من ال

د  نهار بطلوع لوإدراك ا، األكل كإدراك األمل بمجرد اجلرح ، وإدراك اللذة بمجرّ
 ..عىل الكذب ونحو ذلك  ميمنع تواطؤهمن املخربين ، وأنّ العدد الكبري الشمس 
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 : املعرفة امللكوتيّة   الثانية

، كلّها ؛ كعامل القرب واحلرش واجلنّة والنّار يف عامل امللكوت ال ريب أنّ املعارف 
، ة عن واسطة حتقق املعرفة التدرجييّة الذات امللكوتيّ  تنزهوالسبب ؛ ابتداءً حضوريّة 

ة إىل الفعل والفقدان اخلروج من القائمة عىل  ، وقد تقول : أو ليست والفناء القوّ
 معارف الدنيا قائمة عىل الرضوريّات؟!.

وإتعاب  والنظر ممتنعة التحقق لوال الكسبغالباً قلنا : بىل ، لكنّها يف الدنيا 
ة إىل الفعل لدنيا ، إالّ بفال حيصل اليقني يف ا، الفكر  ، أي : من تدرجياً اخلروج من القوّ

ر إىل التصديق ، ومن اجلهل إىل العلم ، ومن الشك   اليقني .فالظن إىل التصوّ

ا  ة ؛ فوالقرب وامللكوت واجلنّة والنار يف اآلخرة أمّ عرفة امل، وهو عامل الفعليّة التامّ
واسطة لتنزهها عن ال ونظر ؛ كسب بالاً ، دفعاً ال تدرجي ةٌ متحققحضوريّة امللكوتيّة 
ر يف ذاك العامل ، وال ظنإذ ؛  هلتحصيلالفانية اجلسمية   .وال شك  ،ال تصوّ

ها ار ، لكنّ اجلنّة أو النّ كام يف امللكوت ، غري معدومة يف عامل اخلارجيّة الواسطة بىل 
ة  فقدان والزوال والفناء عني الفعليّة ؛ كوهنا منزهة عن الهي ، ملكوتيّة دفعيّة حضوريّ

م واالنقضاء   .والفساد والترصّ

مَ حسبنا قوله تعاىل : ؛ فاحفظ الفرق  يَوْ كَ الْ ُ بَرصَ كَ فَ طَاءَ نْكَ غِ نَا عَ فْ شَ كَ
يدٌ  دِ اوقوله تعاىل :  .)١(حَ ً

ارضِ لُوا حَ مِ ا عَ وا مَ دُ جَ وَ ونحوها من الدالالت  )٢(وَ
 .دون واسطة فانية الدفعي،  يلرضوراعىل حتق العلم القطعيّة 

 .(=العقليّة)القدسيّة ثالثاً : املعرفة اللدنيّة 

نزهّ عن مطلق الواسطة ، أو العقل ، امليف هذه املرتبة الروح القدس املعرفة سبب 
وقد ؛ اللدنيني ، أي : عني القدرة واحلياة القدسيّة عني الذات  هو، امللكوتيّة وغريها ؛ ف

                                                           
 . ٢٢سورة ق :   (١)
 .٤٩سورة الكهف :   (٢)
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بال أرواح ، وكان مؤيداً بروح واحدة ، وهي : روح ( مىض قول الباقر عليه السالم :

نَى (وكذا قوله تعاىل :  )القدس ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ انَ قَابَ قَ ى ٩فَكَ حَ ا أَوْ هِ مَ بْدِ ى إِىلَ عَ حَ أَوْ ) فَ
)١٠ (َأ ا رَ ادُ مَ ؤَ بَ الْفُ ذَ ا كَ ، يدل عليه قوله والفؤاد هيهنا يعني الروح القدس   مَ

لَ  تعاىل :  َا أَفَ ونَ هبِ عُ مَ انٌ يَسْ َا أَوْ آذَ لُونَ هبِ قِ عْ لُوبٌ يَ ُمْ قُ ونَ هلَ تَكُ ضِ فَ َرْ وا يفِ األْ ريُ
مْ يَسِ

ورِ  دُ تِي يفِ الصُّ لُوبُ الَّ قُ ى الْ مَ كِنْ تَعْ لَ ارُ وَ َبْصَ ى األْ مَ َا الَ تَعْ إِهنَّ فالقلوب تعني األرواح  فَ
 .العاقلة باتفاق املفرسين 

قدرته عىل قبض علمه وعني  يهتي ال، عزرائيل ذات ومن مصاديق هذه الروح 
قدرته عىل إحياء املوتى علمه وعني تي هي عيسى الذات األرواح بإذن اهللا تعاىل ، و

قدرته عىل علمه وذات آصف التي هي عني وإبراء األكمه واألبرص بإذن اهللا تعاىل ، 
متواضع ، ولنا فيه بيان مقامنا عنه والكالم يف هذا يضيق جلب عرش بلقيس بإذن اهللا ، 

 ، فراجع.، فصل الروح القدسيف كتابنا علم املعصوم حررناه 

 الزبدة : 

من أراد أن يرشع يف طلب هذه املعارف : «قال الرازي : قال أرسطوطاليس 
واملراد منه أن يبالغ اإلنسان يف جتريد عقله من » فليستحدث لنفسه فطرة أخر ،اإلهلية

 اهـ. )١( .يالعالئق احلس والوهم واخل

قلت : مقصود أرسطو بالفطرة األخر ، االرتقاء بالفطرة املحبوسة يف سجن 
، لتعرج إىل عامل الدنيا ،  بتنزهيها عن زنزانة الشهوات الفانية ، وعالئق الدنيا الزائلة 

 قولغاية العرفاء ، فجوابه عن ، وإن سألت والنور قدس عامل الإىل بل  ،امللكوت
املعرفة واليقني يف الدنيا ، تنقلب مشاهدة وكام قال الصدر الشريازي : ( ،أعاله أرسطو 

والغضبيّة وهذا ممتنع بالفطرة املحبوسة يف زنزانة الشهوات احليوانيّة ) ورؤية يف اآلخرة
 .؛ فال تنال إالّ باملجاهدات والطاعات وترك املحرمات الدنيّة

                                                           
 بريوت .دار الكتاب العريب ،  .٥٧: ١املطالب العالية(ت: أمحد السقا)   (١)
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ا عني الذات ؛ إمّ  ،فيام قىض اهللا تعاىل أسباب املعرفة وبإجياز ف ا خارج الذات ، وإمّ

، وهي متعلقة باحلواس اخلمس وما كان خارج الذات ؛ فإما أن يكون واسطة دنيويّة 
ا أن يكون واسطة املعرفة الدنيويّة  ة مثاليّةملكوتيّة (=، وإمّ متعلقة باحلواس  )مقداريّ

 اخلمس امللكوتيّة ، وهذه هي املعرفة امللكوتيّة ..

ا املعرف من دون واسطة خارجيّة ، ، فهي املتحققة يف الذات قدسيّة النوريّة ة الأمّ
د ، أو عامل الروح  دنيوية أو ملكوتيّة ؛ لذلك هي عني الذات ، وهذا هو عامل الروح املجرّ

، وهو عامل احتاد العقل والعاقل ما شئت فعربّ ، أو عامل اللدن ، القدس ، أو عامل النور 
 .واملعقول

بإذن اهللا تعاىل ؛ ومن أرشف  يّةهذا العامل عني القدرة واحلياة والفعلاملعرفة يف 
ن ، وهم : جربائيل وإرسافيل وميكائيل وعزرائيل و املالئكة املقربمصاديق هذا العامل

، كام أنّ أرشف موجودات هذا العامل ، بل كلّ عوامل اإلمكان صلوات اهللا تعاىل عليهم 
كام وأنالنا اهللا شفاعتهم ، ته املطهرين صلوات اهللا عليهم عىل اإلطالق ، نبيّنا حممد وعرت

 ثبت يف النصوص القطعيّة .

، اهللا تعاىل ؛ لنصل إىل هذه الرتبة القدسيّة ، والقدرة العليّة وباجلملة: خلقنا 
 . ا؛ لنبتهج هبا ، وليبتهج هو سبحانه بابتهاجنا هبنوريّة واملعرفة ال

، أو تعلقها باألجساد املثالية، األرواح بأنفسها قيامملجليس ريض اهللا عنه: اقال 
 .)١(تعلقها باألجساد العنرصية ، ممّا ال دليل عىل امتناعه ثمّ 

دةقيام األرواح بأنفسهاقوله الرشيف : ( فتكون هي عني العلم  ؛) أي جمرّ
 ، وال يسعنا البسط .، والعقل والعاقل واملعقولوالقدرة ، وهي العامل والعلم واملعلوم 

اإلنسان إذا انقطع عن الدنيا ، وجترد عن لباس : ريض اهللا عنه قال صدر املتأهلني 
هذا األدنى ، وكشف عن برصه هذا الغطاء ، كانت قوته اإلدراكية قدرة ، وعلمه غيباً ، 

                                                           
 . مؤسسة الوفاء ، بريوت. الطبعة الثانية.١٤٥: ٥٨ بحار األنوار(ت: باقر البهبودي)   (١)
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لنتائج أعامله وأفكاره ، ومشاهداً آلثار حركاته وأفعاله ،  وغيبه شهادة ، فيصري مبرصاً 

 . )١( ...لهقارئا لصحيفة أعام

يدلّ عىل ما قال ، نصوص قطعيّة ظاهرة أوجز فأفاد ريض اهللا عنه ؛ فإنّه قلت : 
اً   فصيحةٌ متاماً ، هاك بعضها .. ،جدّ

  

                                                           
 م.١٩٨١. دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . سنة الطبع : ٤٥٤: ٤األسفار   (١)
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 النّص القطعيّ عىل القدرة اللدنيّة

عدة ، من من النصوص القطعيّة عند أهل القبلة يف هذا ، ما رواه الكليني عن 
بن خالد ، عن إسامعيل بن مهران ، عن أيب سعيد القامط ، أصحابنا ، عن أمحد بن حممد 

ملا أرسي بالنبي صىل اهللا عليه «عن أبان بن تغلب ، عن أيب جعفر عليه السالم قال : 
يا حممد...، وما يتقرب إيلّ «سبحانه: قال  ؟!.وآله قال : يا رب ما حال املؤمن عندك

، وإنّه ليتقرب إيلّ بالنافلة حتى أحبّه  أحب إيلّ ممّا افرتضت عليه، عبد من عبادي بيشء 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبرصه الذي يبرص به ، ولسانه الذي ينطق به  ،

 .)١(»، ويده التي يبطش هبا ، إن دعاين ، إن سألني ، أعطيته

 قلت : إسناده صحيح .

مة، حدثنا حدثني حممد بن عثامن بن كراورواه البخاري من أهل السنّة قال : 
خالد بن خملد، حدثنا سليامن بن بالل، حدثني رشيك بن عبد اهللا بن أيب نمر، عن 

إنّ اهللا قال: من عاد «عطاء، عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: 
يل ولياً فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيلَّ عبدي بيشء أحب إيلَّ ممّا افرتضت عليه، وما 

بدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يزال ع
وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يميش هبا، وإن سألني 

 .)٢(» ألعطينّه

 قلت : إسناده صحيح عىل رشط الشيخني .

الرساالت وهو رصيحٌ أنّ العبادات والطاعات التي أقرهتا النبوات ، ونطقت هبا 
، إىل املعرفة امللكوتيّة الكسبيّة ، كفيلةٌ أن ترتقي بصاحبها ، من مرتبة املعرفة الدنيويّة 

ةالعلوم اللدنيّة إىل بل الرضوريّة ،  ، التي هي عني النيابة اإلهليّة واخلالفة الربانيّة  ،النوريّ
 ؟!. اإلمكانعاملأعظم من هذا يف هذه هي الغاية األقىص من اخللقة ، وال ابتهاج ف

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٣٥٣: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . دار طوق النجاة .٦٥٠٢، رقم: ١٠٥: ٨ريالنارص) صحيح البخاري (ت: زه  (٢)
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الزبدة : الغرض من العبادة ، واتباع ما جاء به األنبياء واألوصياء عليهم السالم 

ال يمكن حتققها يف هذه الدار إالّ عن طريق املعرفة واملعرفة امللكوتيّة للبرش ،  يقحتق، 
تد هلا بواسطة ما جاء به املعصومون  ة ، التي هيُ ة التامّ أنبياء وأوصياء الدنيويّ

َا الَّ تعاىل : كام قال ..؛ ئكةومال اأَهيُّ وا اهللايَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ةَ  ذِ يلَ سِ وا إِلَيْهِ الْوَ تَغُ ابْ وا وَ دُ اهِ جَ  وَ
ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ عَ بِيلِهِ لَ ِمُ وقوله سبحانه :  يفِ سَ هبِّ ونَ إِىلَ رَ بْتَغُ ونَ يَ عُ دْ ينَ يَ ئِكَ الَّذِ أُولَ

ةَ  يلَ سِ رَ  الْوَ ُمْ أَقْ تَهُ  بُ أَهيُّ َ محْ ونَ رَ جُ رْ يَ هُ  وَ ابَ ذَ َافُونَ عَ خيَ وا إِلَيْهِ : وقوله سبحانه وَ تَغُ ابْ وَ
ةَ  يلَ سِ وا الْوَ دُ اهِ جَ  .  وَ

قت املقدمات اإلعداديّة لإلفاضات امللكوتيّة والقرب القديس  فإذا تمّ هذا، تتحقّ
ا املعصومون فعلومهم حضوريّة لدنيّة ا بتداءً كام هو رصيح ، هذا يف غري املعصومني ، أمّ

 غريه صلوات اهللا عليهم.والقرآن الكريم يف اخلرض 

ونِ احلاصل: فمعنى قوله سبحانه :  بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ ِ اإلْ نَّ وَ ِ قْتُ اجلْ لَ ا خَ مَ  وَ
، املرتتبة حرصاً  القدسيّة النوريّة ليكونوا مبتهجني بمعارفهم امللكوتيّة ، وربام علومهم 

الدنيويّة الواصلة  معارفهم الكسبيةعىل القائمة ، عاهتم وجماهداهتم عىل عباداهتم وطا
ة أمور ..  إليهم عن طريق  األنبياء واألوصياء ؛ وثمّ

األول : اتّضح أنّ ما جاء به األنبياء؛ ملعرفة ما يريد اهللا من أوامر ونواه ، وسيلة 
ل القبلة ؛ لعجز العقل اهللا تعاىل ، ليست غاية ، وال وسيلة غريها بإمجاع أهملكوت إىل 

 .عليهم السالم  عن معرفة ما يريد اهللا سبحانه من عباده تفصيالً ، بغري األنبياء

الثاين : الغاية من تلكم العبادة واملجاهدة ، هي املعرفة امللكوتيّة وربام اللدنيّة 
نَ ال تعاىل : سبحانه و؛ لقوله القدسيّة  نْ مِ كُ بِّكَ وَ دِ رَ مْ بِّحْ بِحَ سَ ينَ (فَ دِ اجِ بُدْ ٩٨سَّ اعْ ) وَ

أْتِيَكَ الْيَقِنيُ  تَّى يَ بَّكَ حَ ضِ . وقوله تعاىل :  رَ َرْ نَ األْ مِ اتٍ وَ وَ امَ بْعَ سَ لَقَ سَ ي خَ اهللا الَّذِ
نَّ  يْنَهُ رُ بَ َمْ لُ األْ تَنَزَّ نَّ يَ ثْلَهُ وامِ لَمُ دْ أَحَ  لِتَعْ أَنَّ اهللا قَ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ ءٍ أَنَّ اهللا عَ ْ لِّ يشَ اطَ بِكُ

لْامً   ....  عِ
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وجوديّة املرتتبة ده باآلثار الاالثالث : غرض اهللا تعاىل من كلّ ذلك ، ابتهاج عب

 العليّة.األنوار القدسيّة رسورهم باللدنيّة، وربام ، و معرفتهم امللكوتيّةتكويناً عىل 

، وامللكوتيّة ، لدنيويّة ا، ة يف املراتب الثالث الرابع : االستطاعة عىل املعرف
ا يف امللكوتيّة ، اللدنيّة و ة ، أمّ ، جمعولة من اهللا سبحانه يف اخلالئق ، أو يف اإلنسان خاصّ

يّة للعبد باجلعل التكويني . سيام النوريّة فواضح ، كوهنا هبةً   لدنّ

ا الدنيويّة السمعيّة احلصوليّة ؛ فألنّ العقل الذي به نحصل عىل املعارف  وأمّ
ة كالسمع أيضاً جعل ت كويني ؛ غاية األمر أنّه يف هذه الدار متعلّق غالباً باحلواس املاديّ

والبرص والشم ونحوها ؛ لذلك سميّت املعرفة كسبيّة أو سمعيّة ما شئت فعربّ ؛ وإذن 
مردها إىل االستطاعة التي هي من صنع اهللا تعاىل ، وال دخل تبها الثالث ااملعرفة بمرف

 ..وجوداً وعدماً يارهم املرتتب عليها إالّ اخت، للعباد فيها 

عن حممد بن حييى وغريه ، عن أمحد بن حممد بن عيسى هـ) ٣٢٩(رو الكليني 
، عن حممد بن أيب عمري ، عن حممد بن حكيم قال : قلت أليب عبد اهللا عليه السالم 

 من صنع من هي؟!.  املعرفة

 .)١(»نعمن صنع اهللا ، ليس للعباد فيها ص« قال عليه السالم :

 قلت : إسناده صحيح .

ة أخر أنّ قوله عليه السالم : (املعرفة  من صنع اهللا ، ليس للعباد فيها ننبه مرّ
) جعلها وإجيادها وخلقها ؛ وال ارتياب أنّ موجدها هو اهللا تعاىل ، وهذا ال ينايف صنع

رضورة أنّه ،  االختيار بأيّ وجه ؛ فاهللا عرفنا اخلري والرش بالفطرة املجعولة يف ذواتنا
، وبعبارة موجزة فاهللا تعاىل تكويناً جعل فينا القدرة واالستطاعة عىل االختيار سبحانه 

 ..ابتداءً خلقنا خمتارين 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٦٣: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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واملعرفة هي الفطرة ؛ للنص الذي أخرجه الكليني بإسناده عن عيل بن إبراهيم ، 

جعفر عليه السالم قال عن أبيه ، عن ابن أيب عمري ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أيب 
بأنّ  الفطرة ، يعني : املعرفةكلّ مولود يولد عىل « : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله :

 .)١(»اهللا عز وجل خالقه

 قلت : إسناده حسنٌ صحيح دون كالم .

وهو ظاهر أنّ املعرفة الفطريّة ، من سنخ املعرفة اللدنيّة ؛ لتوقفها عىل اجلعل 
؛ فال يظهر من أثرها القديس ها مقيدة بقيوديف هذه الدار مر هي اإلهلي ، غاية األ

والنقص ، اخلري والرش ، والكامل إدراك الصانع، ومعرفة إالّ ما به ألغلب النّاس 
 واحلسن والقبح ال غري .

هة عن خسة الدنيا ، وقيود  ا عند املعصومني عليهم السالم ؛ ففطرهتم منزّ أمّ
واملعاجز التي كام هو شأن أكثر اخللق ، وكثرة األعدام، ، الفقدان ، وحدود الفساد 

عليهم السالم املعصومني ، كام يف األنبياء والصديقني واملالئكة املقربني  نراها يف أفاعيل
ة الدنيويّة .، إنّام هي   من آثار علومهم الفطريّة املنزهة عن قيود اخلسّ

ة املنزهة ع، الفطرة الروح القدس هي : اجلملة : فبو دة ن خسّ الدنيا أوالً ، املجرّ
 .عن مطلق التعلقات امللكوتيّة ، كتجردها عن األبدان مطلقاً ، الدنيويّة وامللكوتيّة 

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٣: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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 اإلجيادتفسري خزائن اهللا بالقدرة عىل 

ينَ (قال سبحانه :  ا لِلنَّاظِرِ نَّاهَ يَّ زَ ا وَ وجً رُ ءِ بُ امَ نَا يفِ السَّ لْ عَ دْ جَ قَ لَ نَاهَ ١٦وَ ظْ فِ حَ ا ) وَ
يمٍ ( جِ يْطَانٍ رَ لِّ شَ نْ كُ بِنيٌ (١٧مِ ابٌ مُ هَ هُ شِ بَعَ تْ أَ عَ فَ مْ قَ السَّ َ رتَ نِ اسْ ضَ ١٨) إِالَّ مَ َرْ األْ ) وَ

ونٍ ( زُ وْ ءٍ مَ ْ لِّ يشَ نْ كُ ا مِ بَتْنَا فِيهَ نْ أَ َ وَ
ايسِ وَ ا رَ يْنَا فِيهَ قَ لْ أَ ا وَ نَاهَ دْ دَ ا ١٩مَ مْ فِيهَ كُ نَا لَ لْ عَ جَ ) وَ

نْ  مَ ايِشَ وَ عَ قِنيَ (مَ ازِ هُ بِرَ تُمْ لَ ائِنُهُ ) ٢٠لَسْ زَ ا خَ نَ نْدَ ءٍ إِالَّ عِ ْ نْ يشَ إِنْ مِ رٍ  وَ دَ هُ إِالَّ بِقَ لُ نَزِّ ا نُ مَ وَ
لُومٍ  عْ  .)١(مَ

هـ) قال : حدثنا جعفر بن حممد بن مرسور ٣٨١أخرج الصدوق ريض اهللا عنه (
ه عبد اهللا  بن عامر، عن احلسن رمحه اهللا قال: حدثنا احلسني بن حممد بن عامر، عن عمّ

ملا صعد «بن حمبوب، عن مقاتل بن سليامن، قال: قال أبو عبد اهللا الصادق عليه السالم: 
 ناد ربه عز وجل قال: يا رب أرين خزائنك؟!. ، موسى عليه السالم إىل الطور

إنّام خزائني : إذا أردت شيئاً أن أقول له: يا موسى ، «فقال اهللا سبحانه وتعاىل : 
 .)٢(»كونكن في

 قلت : إسناده صحيح .

، وهي عىل املحضة ، أي : املنزهة عن كلّ قيود اإلمكان وهو رصيحٌ يف القدرة 
ا مراتب ، ففي مرتبة الذات األحديّة عني الذات ، و فعىل مراتب ، يف مرتبة الفعل أمّ

وم ، وهي عني ذات املعصعليهم السالم  ثالث: لدنيّة كالتي عزرائيل وبقيّة املعصومني
الفعليّة، ودنيويّة اليقني وبام هو معصوم، وملكوتيّة كالتي عند أهل اجلنّة، وهي عني 

، الكسب الوجدان والفقداناألفعال، مدار يف هذه الدار، وهي االستطاعة الدائرة 
 ، الظن واليقني..والنظر، التصور والتصديق

                                                           
 .٢١سورة احلجر :   (١)
 ، قم. . مؤسسة النرش اإلسالمي٥٠التوحيد (ت: هاشم الطهراين):   (٢)
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يْ  قوله تعاىل: ، اللدنيّة آثار املعرفة ومن  حَ دْ أَوْ قَ لَ بَادِي وَ ِ بِعِ ى أَنْ أَرسْ نَا إِىلَ مُوسَ

ا بَسً رِ يَ ا يفِ الْبَحْ يقً مْ طَرِ بْ هلَُ ِ ى فَارضْ ْشَ الَ ختَ ا وَ كً رَ َافُ دَ قوله ناهيك عن  . )١( الَ ختَ
لِيامً سبحانه وتعاىل :  ى تَكْ وسَ مَ اهللاُ مُ لَّ كَ  .)٢(وَ

ُ قوله تعاىل يف تعيني ويص سليامن آصف بن برخيا : ، ومن ذلك  َا املَْألَ اأَهيُّ الَ يَ قَ
نيَ ( لِمِ سْ أْتُوينِ مُ بْلَ أَنْ يَ ا قَ هَ شِ رْ أْتِينِي بِعَ مْ يَ كُ يُّ بْلَ ٣٨أَ نِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَ نَ اجلِْ يتٌ مِ رِ فْ الَ عِ ) قَ
نيٌ ( يٌّ أَمِ وِ قَ يْهِ لَ لَ إِينِّ عَ كَ وَ امِ قَ نْ مَ ومَ مِ قُ مٌ ٣٩أَنْ تَ لْ هُ عِ نْدَ ي عِ الَ الَّذِ كِتَابِ أَنَا ) قَ نَ الْ مِ

يبِّ  لِ رَ نْ فَضْ ا مِ ذَ الَ هَ هُ قَ نْدَ ا عِ رًّ تَقِ سْ آهُ مُ لَامَّ رَ فُكَ فَ رْ يْكَ طَ دَّ إِلَ تَ رْ بْلَ أَنْ يَ  .)٣(آتِيكَ بِهِ قَ

الَ اهللاُ ومن ذلك يف عيسى :  ىلَ  إِذْ قَ عَ لَيْكَ وَ تِي عَ مَ رْ نِعْ كُ مَ اذْ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ اعِ يَ
تِكَ إِ  الِدَ كِتَابَ وَ تُكَ الْ لَّمْ إِذْ عَ الً وَ هْ كَ دِ وَ لِّمُ النَّاسَ يفِ املَْهْ سِ تُكَ دُ قُ وحِ الْ تُكَ بِرُ دْ يَّ ذْ أَ

ا فَ  خُ فِيهَ تَنْفُ ِ بِإِذْينِ فَ يْئَةِ الطَّريْ هَ نَ الطِّنيِ كَ لُقُ مِ ْ إِذْ ختَ يلَ وَ نْجِ ِ اإلْ اةَ وَ رَ التَّوْ ةَ وَ مَ كْ احلِْ ونُ وَ تَكُ
ينِ  ا بِإِذْ ً ينِ طَريْ تَى بِإِذْ جُ املَْوْ ْرِ إِذْ ختُ صَ بِإِذْينِ وَ َبْرَ األْ هَ وَ مَ َكْ ئُ األْ ِ تُربْ  .)٤( وَ

، وهو اللدنيني قلت : روح القدس ، هو العلم اللدين ، وهو عني القدرة واحلياة 
كموسى وعيسى وحييى ، أم وصيّاً كآصف عني ذات املعصوم بام هو معصوم ، نبياً كان 

 .وغريههم الصالة والسالم ، كام فصلنا يف كتابنا علم املعصوم  وعيل عليواخلرض

 وإن كانت ملكوتيّة ، وننبّه أنّ قدرة آصف عىل إتيان عرش بلقيس ونحو ذلك 
ا  ؛واإلجياد يف مرتبة الفعل  ه ؛ كام قال الباقر عليه السالم يف مرتبة ذاتنوريّة قدسيّة إالّ أهنّ

 . احفظف )إالّ روح واحدة هي روح القدس: (

مع يقيننا ، ، ليست دنيويّة قدسيّة ، أو ملكوتيّة القدرة قد تقول : كيف تكون ف
قها   ؟!.يف أفاعيل األنبياء واألوصياء عليهم السالم ، كام  دار الدنيايف بتحقّ

                                                           
 .٧٧سورة طه :   (١)
 .١٦٤سورة النساء :   (٢)
 .٤٠سورة النمل :   (٣)
 .١١٠سورة املائدة :   (٤)



 ٤٨٧ ..................................................................... امس : املعرفة واالبتهاج الفصل اخل

 
قلنا بإجياز : معيار ملوكتيتها ؛ امتناع حتققها حسب قوانني الدنيا الطبيعيّة ؛ 

وكذا خروج املاء من ، خشب من بعىص عليه السالم سى ملولبحر انفالق افيمتنع 
، ومن زمان حركةٍ وعرش بلقيس من دون آصف عليه السالم كام يمتنع جلب احلجر ، 

 ..كام حدث ملريم عليها السالم ذلك امتناع إثامر الشجرة اليابسة 

ها أفعال املعصومني عقالً حسب قوانني الدنيا ، مع اليقني بتحققفإذا امتنع حتقق 
اً خارجاً ، ها يف رتبة أرشف منكون تتعنيّ وجود علّة توجدها من خارج الدنيا ،  حسّ

، وليست هي إالّ القدرة كلّ قوانني الدنيا الطبيعيّة بعبء تفسريها ، ال تنهض الوجود 
مْ تعاىل يف ذلك :  ؛ وقد قالعامل امللكوت نازلة من الامللكوتيّة  يْهِ لَ لْ عَ نَزِّ أْ نُ نَ إِنْ نَشَ مِ

عِنيَ  اضِ َا خَ مْ هلَ هُ نَاقُ ةً فَظَلَّتْ أَعْ ءِ آيَ امَ  .أي معجزة تعجز كلّ قوانني الدنيا عنها  السَّ

 مصاديق عاملوالكالم هو الكالم يف اجلنّة وما فيها ، فهي وإن كانت أرشف 
ا بالنسبة للقدرة اللدنيّة ؛ كنسبة العرض للجوهر؛ فيمتنع أن توجد  امللكوت ، إالّ أهنّ

، أو الكريس ما شئت ن عامل الروح القدس عإالّ بقدرة لدنيّة فائضة وتتحقق ، نّة اجل
ر سبحانه   .فعربّ ، عىل ما قىض اهللا وقدّ
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 واالبتهاج ذات املعصوم عني القدرة اللدنيّة

املعارف بلتقف عىل عظيم االبتهاج املتحقق  ؛إنّام نكثر من هذه النصوص
 املجاهدات والعبادات .. ب إالّ  ، غري املعصوم اناهليالتي ال ، قدسيّة الالعلوم امللكوتيّة و

هـ) قال : حدثنا أبى ٣٨١فمن النصوص الثابتة ما رواه الصدوق ريض اهللا عنه (
رمحه اهللا قال: حدثنا سعد بن عبداهللا ، عن أمحد بن حممد ، عن احلسن بن عيل بن فضال 

قمر عن بني إرسائيل ، فأوحى اهللا إىل احتبس ال«، عن أيب احلسن عليه السالم أنّه قال: 
وسى أنْ اخرج عظام يوسف من مرص ، ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه، فسئل م

ن يعلم موضع قرب يوسف ، فقيل له : ههنا عجوز تعلم علمه ، فبعث إليها  موسى عمّ
:  فأويت بعجوز مقعدة عمياء ، فقال هلا أتعرفني موضع قرب يوسف؟!. قالت : نعم. قال

 فاخربيني به؟!. 

 وتعيدإيل برص ،  وتعيديل رجيل ،  تطلقأربع خصال: تعطيني قالت: ال، حتى 
معك يف اجلنة. قال: فكرب ذلك عىل موسى ، فأوحى اهللا عزوجل :  وجتعلنيإيل شبايب ، 

ما سألت ؛ فإنّك إنّام تعطي عىل فعل ، فدلته عليه ، فاستخرجه من  يا موسى إعطها
مل حي صندوق مرمر، فلام أخرجه طلع القمر فحمله إىل الشام، فلذلك شاطيء النيل يف

 .)١(»أهل الكتاب موتاهم إىل الشام

 قلت : إسناده صحيح ، أو موثق عىل اصطالح املتأخرين .

فة وهو رصيحٌ أنّ عند موسى قدرة لدنيّة  ، عامل اإلمكان من دونه ام فيمترصّ
) وهيهنا نتساءل ، ما هو مقدار عطها ما سألتاوامللفت أنّ اهللا تعاىل يقول ملوسى : (

املعرفة القدسيّة والقدرة ابتهاج موسى عليهم السالم بام أفاض اهللا تعاىل عليه من 
 صلوات اهللا عليه؟!. القدسيّة ، التي هي عني ذاته  اللدنيّة

  

                                                           
 منشورات املكتبة احليدريّة ، النجف . . ٢٩٧: ١علل الرشائع (ت: صادق بحر العلوم)   (١)
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 !!يقنيرتبة الصدّ 

بن حممد  عن حممد بن حييى ، عن أمحدهـ) ريض اهللا عنه، ٣٢٩(أخرج الكليني 
بن عيسى ، عن احلسن بن حمبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، عن أيب 

يا « عبد اهللا عليه السالم أن فيام أوحى اهللا عز وجل إىل موسى بن عمران عليه السالم :
، ما خلقت خلقاً أحبُّ إيلَّ من عبدي املؤمن ؛ فإينّ إنّام أبتليه ملا هو موسى بن عمران 

أعلم بام ، وأنا  خري له، وأعافيه ملا هو خري له ، وأزوي عنه ما هو رش له ، ملا هو خري له 
، أكتبه يف  عليه عبدي ؛ فليصرب عىل بالئي ، وليشكر نعامئي ، ولريض بقضائي يصلح
   .)١(»عندي ، إذا عمل برضائي وأطاع أمرييقني الصدّ 

 قلت : إسناده صحيح دون كالم .

، جعل لدينّ ، وإجياد قديس ) أكتبه يف الصديقنيالسالم : (قوله عليه الكتابة يف 
م ؛  رْ ولكي تعرف رتبة الصديقني ، حسبك قوله تعاىل : ليس اعتباراً كام ربام يتوهّ كُ اذْ وَ
انَ  هُ كَ يمَ إِنَّ اهِ رَ كِتَابِ إِبْ بِيًّايفِ الْ ا نَ يقً دِّ يسَ وقوله سبحانه : ) ٢(صِ رِ رْ يفِ الْكِتَابِ إِدْ كُ اذْ  وَ

انَ  هُ كَ بِيًّاإِنَّ ا نَ يقً دِّ يق ، إالّ ما دار  .)٣(صِ إذ مل يرد يف القرآن والسنّة القطعيّة معنى للصدّ
 األنبياء واملرسلني وعامة املعصومني عليهم السالم .عىل 

العاملة  ،الذات القدسيّة: هو  اهللا تعاىل، ىضعىل ما ق ،يقلك أن تقول : الصدّ و
بالقدرة اللدنيّة ؛ لذلك فاالبتهاج يف مرتبة الصديقني أرشف ين ، القادرة بالعلم اللد

له . ره وختيّله وتعقّ  ابتهاج يمكن للمخلوق تصوّ

  

                                                           
 دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . . ٦١:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري )   (١)
 .٤١م : مري  (٢)
 . ٥٦مريم :   (٣)
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اً حقيقي ثر العبادة تكويني أ  ليس اعتباريّ

ا (ل اهللا تعاىل وهو خري القائلني : وقيدلّ عليه  جً ْرَ ْعَلْ لَهُ خمَ تَّقِ اهللاََّ جيَ نْ يَ مَ ) ٢وَ
هُ مِ  قْ زُ رْ يَ هِ وَ رِ الِغُ أَمْ بُهُ إِنَّ اهللاََّ بَ سْ وَ حَ هُ ىلَ اهللاَِّ فَ لْ عَ كَّ تَوَ نْ يَ مَ بُ وَ ْتَسِ يْثُ الَ حيَ  .)١( نْ حَ

 ل عىل اهللا تعاىل .كّ وواجلعل هيهنا تكويني بإمجاع العلامء ، معلول للعبادة والت

تَ وقال تعاىل :  ا لَفَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ  آمَ لَ الْقُرَ لَوْ أَنَّ أَهْ ءِ وَ امَ نَ السَّ اتٍ مِ كَ رَ مْ بَ يْهِ لَ نَا عَ حْ
بُونَ  سِ انُوا يَكْ مْ بِامَ كَ نَاهُ ذْ أَخَ بُوا فَ ذَّ لَكِنْ كَ ضِ وَ َرْ األْ معلول تكويني قضاء وهو  )٢(وَ

ونُ كاملطوي يف : للكفر واإليامن ،  يَكُ نْ فَ هُ كُ ولُ لَ قُ إِنَّامَ يَ ا فَ رً ا قَىضَ أَمْ إِذَ  .وَ

وْ وقل عز وجل :  لَ نُوا فَ ونُسَ ملََّا آمَ مَ يُ وْ َا إِالَّ قَ هنُ ا إِيامَ هَ عَ نَفَ نَتْ فَ ةٌ آمَ يَ رْ انَتْ قَ الَ كَ
نيٍ  مْ إِىلَ حِ نَاهُ تَّعْ مَ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ يِ يفِ احلَْ زْ ِ ابَ اخلْ ذَ مْ عَ نْهُ نَا عَ فْ شَ وهو دفع تكويني ملا  )٣(كَ

ر سبحانه  قىض  .، معلول للتوبة واإليامن وقدّ

هـ) يف ٢٧٤الربقي ريض اهللا عنه (يف النصوص املتواترة ما رواه  يشهد له
ن سمع أبا عبد اهللا املحاسن عن  أبيه ، عن صفوان بن حييى ، عن إسحاق بن عامر ، عمّ

ما ضاع مال يف برّ وال بحر إالّ بتضييع الزكاة ؛ فحصنوا أموالكم «عليه السالم يقول : 
الصاعقة ال ،  دفعوا نوائب الباليا باالستغفاروابالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، 

 .)٤(»وليس يصاد من الطري إالّ ما ضيع تسبيحه،  تصيب ذاكراً 

قلت : إسناده صحيح ، وال يرضّ اإلرسال ؛ فكلّ من صفوان وإسحاق ممّن 
 .ه أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصحّ عن

يل بن احلسن امليثمي ، وله شاهد رواه الكليني عن أيب عبد اهللا العاصمي ، عن ع
عن عيل بن أسباط ، عن أبيه أسباط بن سامل ، عن سامل موىل أبان قال سمعت أبا عبد اهللا 

                                                           
 . ٣-٢سورة الطالق :  (١)
 .٩٦سورة األعراف :   (٢)
 .٩٦سورة األعراف :   (٣)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . ٢٩٤:  ١املحاسن (ت: جالل احلسيني)   (٤)



 ٤٩١ ..................................................................... امس : املعرفة واالبتهاج الفصل اخل

 
ما من طري يصاد إالّ برتكه التسبيح ، وما من مال يصاب إالّ برتك «عليه السالم يقول : 

 .)١(»الزكاة

مري وهم قلت : إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، وأسباط من مشايخ ابن أيب ع
ة تصحيف عىل األظهر األقو فالصحيح : أسباط بن سامل  ثقات عىل األظهر ، وثمّ

كام احتمل بعض األكابر رمحه اهللا ؛ إذ أسباط بن  ،موىل أبان ، وليس عن سامل موىل أبان
ة، هذا أوالً ،  سامل من أصحاب الصادق عليه السالم ، ال يكاد يروي عنه بواسطة إالّ مرّ

وجود لراوٍ اسمه أسباط موىل أبان يف الكتب عدا التصحيف ، فرجح ما قلناه  وثانياً : ال
.  ، فالحظ جيّداً

ظاهرة يف العالقة التكوينيّة التطارديّة معنىً ، متواترة والنصوص الرشيفة أعاله 
 وبني االرتقاء إىل ظالل مجال اهللا تعاىل جنّةً ورضواناً ، يف الدنيا واآلخرة . ،بني العابد

ا ظاهرة يف العالقة التكوينيّة بني العصيان كام أ وبني السقوط يف حفرة النقمة  ،هنّ
 والعذاب والبالء ، يف الدنيا واآلخرة .

ومن النصوص القطعيّة عند أهل القبلة ، ما رواه الكليني ريض اهللا عنه ، عن أيب 
أيب  عيل األشعري ، عن حممد بن عبد اجلبار ، عن صفوان ، عن بسطام الزيات ، عن

إنّ الدعاء يرد القضاء ، وقد نزل من السامء ، وقد « عليه السالم قال :الصادق عبد اهللا 
 .)٢(»أبرمَ إبراماً 

 .قلت : إسناده صحيح

كام أنّه ،  عند أهل القبلة ،وهو من الرضوريّات الرشعيّة التي ال حتتاج إىل إسناد 
فصيحٌ يف األثر  ،حيح اإلسناد صأكثرها عند أهل القبلة ، وبمعونة جمموع أخبار الباب 

 التكويني للدعاء.

                                                           
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية٥٠٥: ٣ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية٤٦٩: ٢ ري)الكايف (ت: عيل غفا  (٢)
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واللفظ للرتمذي قال : حدثنا حممد بن محيد ، يف هذا ، أهل السنّة ممّا رواه 

الرازي، وسعيد بن يعقوب، قاال: حدثنا حييى بن الرضيس، عن أيب مودود، عن سليامن 
ال «هللا عليه وسلم: التيمي، عن أيب عثامن النهدي، عن سلامن قال: قال رسول اهللا صىل ا

 » .يرد القضاء إالّ الدعاء، وال يزيد يف العمر إالّ الرب

 .)١(قال الرتمذي : حديث حسن 

ورو الكليني عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ، عن ابن 
قال اهللا عز وجل من ذكرين يف «حمبوب ، عمن ذكره عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 

 .)٢(»اس ، ذكرته يف مأل من املالئكةمأل من النّ 

 قلت : إسناده مرسل صحيح ؛ فاحلسن من أصحاب اإلمجاع .

) ليس من االعتبار يف يشء ، وإنّام هو ذكرته يف مأل من املالئكةقوله سبحانه : (
علم رفع درجة يف سلّم الوجود امللكويت ، واملقام القديس ؛ فهو عروج يف مراتب 

 العلم اللدين األرشف ، وعامل النور األقدس.. امللكوت الرشيف ، بل

 

  

                                                           
 . دار الغرب اإلسالمي ، بريوت.٢١٣٩، رقم:  ١٦: ٤سنن الرتمذي(ت: بشار عواد)   (١)
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية٤٩٩: ٢ الكايف (ت: عيل غفاري)  (٢)
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 !!ة بال معرفة وعبادةاجلنّ هل اهللا قادر أن يدخلنا 

تعاىل قادراً  تعاىل بالعبادة واملشقة ، أليس اهللاُ سبحانه وربام قيل : ملاذا تعبّدنا اهللا 
ة الأن يدخلنا اجلنّة من دون عىل   عبادة؟!.مشقّ

احلكامء إالّ ، ورشعاً هذا اإلشكال عقالً  قلت : اإلنصاف ، مل أجد من حلّ 
جواب تعبّدي ، املنقول ولغريهم من أساطني ، العارفني احلكمة  ساطنيأاإلهليني ، 

ة املعظّمة ، رشيف   .، وهو تام يف حدود التعبّد استمدوه من القرآن الكريم والسنّة النبويّ

افرتاض متناع الذايت ؛ ف: االواملعرفة ، واللفظ للقارص احلكمة  ما قال أهلموجز 
؛ ذاته ممتنع يف  ،ينعم بالنعيم ل حتّى الرجس اخلبيث ،أن يدخل اهللا تعاىل اجلنّة بقدرته

؛ وقدرة اهللا تعاىل ال تتعلق باملمتنع يف ذاته؛ فيمتنع أن يكون اخلبيث بام هو خبيث طيّباً 
من دون أن البيضة يف من دون أن يصغر ، إمتناع إدخال اجلبل نظري ؛  الجتامع النقيضني

 .بإمجاع أهل املعقول  ؛ المتناعه الذايت،تكرب ؛ فهذا ال تتعلق به القدرة

ة ، اجلنّةَ  اخلبيثُ  دخلَ فيمتنع تكويناً أن يَ  التي هي عني  ، وهو عني اخلبث والرشيّ
ة إالّ باجليفة والنتانيى بني املوجودات ؛ فاخلنزير ال حي الطيب واخلرييّة ؛ للسنخيّة الذاتيّة

هللك ومات ، وكذا السمك ، يف مكان طاهر نظيف ، وأطعم الطيبات  ، ولو وضع
 يموت وال حييى . ،يف املاء النتنالطيّب 

ثَلُ املاء البارد يف الصيف ،  ثَلُ ما نحن فيه ، مَ عني اللذة واخلرييّة ، لكنّه مع فهو مَ
ذا املريض رشب ذلك يسبب املوت لبعض املرىض كام هو ثابت يف الطب ؛ فال يمكن هل

املرض ، كذلك أهل اخلبث ، ال يمكنهم عقالً دخول اجلنّة إالّ خبث املاء إالّ إذا تنزه عن 
هوا عن   .وعامة املطهرات ، بالعبادات والطاعات بائث قاطبة اخلبث واخلإذا تنزّ

نّ أنّ اخلبيث يمكنه  واهللا ، بنعيمها التنعّم وجلنّة دخول اتكويناً وعقالً فال تتومهّ
د أنّه عصاه ، واعتباراً رشعاً منعه ي  والعياذ باهللا تعاىل .، ملجرّ

الطيّب إىل ، األدنى اخلبيث فال بدّ من جماهدة وعبادة ؛ لالرتقاء من األخسّ 
ة األرشف  الدنيا وما ؛ إذ األعىل ، كام هو رصيح النصوص اإلرشاديّة القرآنيّة والنبويّ



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٤٩٤

 
، يف الوجود عىل عامل امللكوت املنزه عن الفناء مرتتبة (=فناء) وزوال خبثٍ وفساد فيها 

إىل أدنى ، خسيس بام هو ، ترتب املعلول عىل العلّة عىل ما قىض اهللا تعاىل ، وقفز املعلول 
 اجتامع النقيضني .لخلف وممتنع لبام هي علّة أعىل وأرشف ، رتبة العلّة 

إىل عامل امللكوت للرجوع تان إالّ طريق، عند الرشع ناهيك عن العقل ال توجد و
 كاآليت : االنقطاع عن عامل الدنيا  وأالتنزه إىل كلّ منهام  مردّ ، 

 الطريقة األوىل : املوت .

عامل أي إىل عامل امللكوت ، املحض وهو االنقطاع التام عن عامل الدنيا ، والرجوع 
؛ ملا  يريد الثانية البقاء الذي ال فناء فيه وال زوال ، وهذه الطريقة ال يريدها اهللا تعاىل كام

 . وال زوالار ال فناء لعذاهبم يف النّ إذ ؛ بعد املوت فيها من أسف عىل أهل النّار 

 الطريقة الثانية : العروج .

وهي الرجوع إىل اهللا تعاىل باملجاهدات والعبادات والطاعات ؛ فهذه كفيلةٌ 
ة ذات اآلثار التكوينيّة امللكوتيّة ، بتحقيق املعرفة  ينَ لقوله تعاىل :  ؛النوريّ ذِ الَّ وَ

نِنيَ  سِ إِنَّ اهللاَ ملََعَ املُْحْ نَا وَ بُلَ مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ وا فِينَا لَ دُ اهَ  .)١(جَ

نَا قوله تعاىل :  بُلَ مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ أي لنعرفنّهم بسبلنا املوصلة إىل عامل النعيم  لَ
التي هي عني االبتهاج ، كام لقدسيّة ا، وهو عامل املعرفة امللكوتيّة ، بل اللدنيّة والرضوان 
 وتوضيحه .مىض بيانه 

قوله األمر يف تعاىل ، وما يفيضه اهللا إرشادٌ إىل توقف معرفة السبل عىل  ويف اآلية
بِيلِهِ : سبحانه  وا يفِ سَ دُ اهِ جَ ةَ وَ يلَ سِ وا إِلَيْهِ الْوَ تَغُ ابْ ؛ إذ ال وسيلة إالّ ظاهرٌ يف ذلك )٢(وَ

 . ن وعامة املعصومني عليهم السالم األنبياء واملرسلو

                                                           
 . ٦٩العنكبوت :   (١)
 .٣٥املائدة :   (٢)
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مىض أنّ االبتهاج : هو إدراك اجلامل والكامل ، فامجع واحفظ ؛ إذ الغاية من وقد 

إالّ باملجاهدات والعبادت عند أكثر اخللق، العبادة هو حتقيق االبتهاج ، وال سبيل إليه 
عن طريق إلينا لة الواصالوحيويّة املعارف ، واألخرية ال سبيل إليها إالّ بوالطاعات 

 .املعصوم عليه السالم
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 !!ارإشكال أكثر خلق اهللا يف النّ 

م شنيع، موجزه أنّ أكثر  ة توهّ خلق اهللا تعاىل يف النّار ، فينتقض غرض اهللا ما ثمّ
 ؟!.ابتهاج خلقه به وبنعيمهب هاإلجياد ، وهو ابتهاجسبحانه من 

نة والرضوان ؛ رضورة أنّ خلق يف اجل، هم قلنا : كال ، فأكثر ما خلق اهللا تعاىل 
املالئكة ، ناهيك عن اهللا تعاىل غري مقصور عىل اجلن واإلنس ؛ إذ اجلن واإلنس قياساً ب

، بل قد ورد يف األخبار الصحيحة أنّ كحبة خردلٍ يف فالة ، ن خلق اهللا تعاىل ممّ غريهم 
اهللا تعاىل ، حسبنا ما ورد يف اهللا تعاىل خيلق كلّ يوم خلقاً جديداً من املالئكة ال يعلمه إالّ 

بعض األخبار الصحيحة أنّه ما من موطىء قدم يف الساموات السبع واألرضني السبع 
 إىل الكريس والعرش ، إالّ وفيه ملك ساجد وآخر راكع وآخر قائم .

م  ويف اجلملة : غرض اهللا تعاىل وابتهاجه بعباده املطهرين ، متحققٌ حتى مع توهّ
؛ إذ إيش يكون مقدار اجلن واإلنس قياساً باملالئكة فقط ، جلنّ يف النّارأنّ أكثر اإلنس وا

 !ن خلق اهللا سبحانه ؟فام بالك بغريهم ممّ 

اً كان ف ه إىل وأيّ مٌ سقيم ، وزعمٌ عقيم ، مردّ قوله تعاىل تفسري خاطىء ملثل هذا توهّ
نِنيَ :  مِ ؤْ تَ بِمُ صْ رَ لَوْ حَ ثَرُ النَّاسِ وَ ا أَكْ مَ أنّ بدعو ظهورها ، ن اآليات ونحوها م وَ

مة عىل غري املؤمنني .ار ؛ ألنّ اجلنّ اس يف النّ أكثر النّ   ة حمرّ

، ثمّ اجلزم أخبار أهل العصمة نصوص القرآن الكريم واقتطاع قلنا : ال يسوغ 
الً عىل اهللا تعاىل بإطالق،  ىل وليت األمر يقف ع، وال كتاب منري بال علم وال هد تقوّ

مإنّه يف هذا ؛ ا  الرد عىل القرآن كقوله سبحانه : البائس ،  رتتّب عىل هذا التوهّ لْ يَ قُ
ةِ اهللا َ محْ نْ رَ نَطُوا مِ قْ مْ الَ تَ هِ سِ فُ نْ ىلَ أَ وا عَ فُ َ ينَ أَرسْ بَادِيَ الَّذِ هُ  إِنَّ اهللا عِ ا إِنَّ ِيعً نُوبَ مجَ رُ الذُّ فِ غْ يَ

يمُ  حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ  .هُ

نيَ  قولُ و مِ رِ تَنَا  ..،.املُْجْ لَ يْ اوَ كِتَابِ يَ ا الْ ذَ الِ هَ ةً إِالَّ مَ بِريَ الَ كَ ةً وَ ريَ
غِ ادِرُ صَ غَ الَ يُ

ا دً بُّكَ أَحَ ظْلِمُ رَ الَ يَ ا وَ ً
ارضِ لُوا حَ مِ ا عَ وا مَ دُ جَ وَ ا وَ اهَ صَ ال ينايف بسط رمحته سبحانه  أَحْ

 ..ل النعم، وهم كهمعىل جلّ اخللق سواهم ؛ إذ هذا القول خاص باملجرمني ال غري 
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اً كان ، ف وإن شئت ، يف املآل يوم القيامة إفراطاً أو تفريطاً األمر ليس كذلك وأيّ

ففيه إماطة عن العويص املطوي يف التفصيل يف هذا ، فعليك بكتابنا يف الفرقة الناجية ، 
» تفرقت أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة ، فرقة ناجية ، والباقي يف النار«النبي : يف قول 

ا فيه برهان ، ممّ من البيان والتبيان ، ا فاض عن سادة الزمان م ،ن األذهان غاب ع لقدف
 .عىل رمحة الرمحن 

يف آخر مطاف احلساب واحلرش والرساط ، هو ، أنّ جلّ اخللق لقد ذكرنا هناك ف
؛ لعدم السنخيّة بني طهارة ابتداءً ، لكن ملا امتنع دخول هذا اجللّ اجلنّة وفضله رمحة اهللا 

 واآلثام .واملعايص اخلبائث عن اخللق جلّ تنزه عدم بني جلنّة املحضة ، وا

روا طَ أن يُ ورمحته اهللا تعاىل حكمة قضت  احلرش القرب فيوم ملكوتيّاً ، ابتداءً من هّ
ات الرساط ، فالبعث ف هوا ؛ وبعض األهوال لهيب النّار التطهري ب؛ كبأنواع املطهرّ ليتنزّ

سانخوا  ؛ فإذا تنزهوا عن اخلبائث نتيجة معاصيهم ذواهتم عن كلّ اخلبائث العالقة ب
 ..طهارة اجلنّة فدخلوا فيها دون أي حمذور ذايت 

ل من جمموع النصوص أنّ للخلق مقام   : نيواملتحصّ

 .التطهري : مرحلة  األولاملقام 

غري أكثر النّاس يف هذا املقام واحلساب ، والبعث واحلرش هو مقام القرب وو
أهل ، وخلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً الذين ك ، ونيستضعفكامل، اخلبث  منزهني عن
ا يف  وارهَّ طَ أن يُ فيجب ؛ يمتنع دخوهلم اجلنّة لعدم السنخيّة فاألعراف؛  يف قبورهم ، أو إمّ
ن كلّ عالنّار وبعض األهوال ؛ إذ الغرض تنزهيهم لهيب ولو ب، عىل الرساط احلرش ، أو 

، حسب طهارته ومقدار خبثه  ، كلٌّ فيها اجلنّة فيدخلوا  خوا طهارةنخبث ؛ ليسا
َةَ واألصل فيه قوله تعاىل :  محْ هِ الرَّ سِ ىلَ نَفْ تَبَ عَ  .كَ

واألخبار يف هذا كثرية ، وهي رصحية يف أنّ بعض اخلالئق حيتاج كذا ألف عام 
ه من اخلبائث ، وبعضهم  اآلثام أدنى من ذلك ، كلّ حسب درجته يف يوم ، بل حتى يتنزّ

 ، فإذا تمّ هذا.واخلبث واملعايص والذنوب 
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 ما بعد التطهري . الثاين :املقام 

ه ال يبق يف هذا املقام  جبارة من إالّ اجلاحدون املعاندون ؛ كإبليس ومن لف لفّ
قتلة ، سيام  ن عثوا يف األرض الفسادممّ  ، الضاللرؤوس الكفر ورموز وطغيان ال

اً قلم األنبياء واملعصومني ، وه د هيوون يف جهنّم فهؤالء قيّة البرش ، قياساً ببيل جدّ بمجرّ
ىلَ ورد فيهم : الذين ، وهم دون حساب أن تطأ أقدامهم الرساط  وا عَ قِفُ  إِذْ وُ وْ تَرَ لَ وَ

لْ  نِنيَ بَ مِ نَ املُْؤْ ونَ مِ نَكُ نَا وَ بِّ اتِ رَ بَ بِآيَ ذِّ الَ نُكَ دُّ وَ رَ يْتَنَا نُ الَ وا يَ الُ قَ انُوا  النَّارِ فَ ا كَ ُمْ مَ ا هلَ دَ بَ
اذِبُونَ  كَ ُمْ لَ إِهنَّ نْهُ وَ ُوا عَ ادُوا ملَِا هنُ عَ وا لَ دُّ وْ رُ لَ بْلُ وَ نْ قَ ونَ مِ ْفُ  .وغريها من اآليات  خيُ

 وباجلملة : 

ة الدنيا وما فيها و ، قياساً بمن خلق اهللا تعاىل من أهل النعيم أهلها عامّ
يف فالة ، فابتهاج اهللا تعاىل بخلقه متحقق  حبة خردلوالرضوان ، كاملالئكة ، ليسوا إالّ ك

 .من اجلن واإلنس ، حتى مع دعو أنّ أكثر أهل الدنيا يف النار 

لكن هذه الدعو زائفة ؛ إذ أكثر أهل الدنيا مرجوون إىل رمحة اهللا بالشفاعة 
إالّ من عثى يف لد يف العذاب منهم ونحوها من رضوب الفضل والرمحة ، ولن خي

اً كهمل النعم .كإبليس ورموز الكفر واجلحود  ض فساداً األر  ، وهؤالء قليلٌ جدّ

عن حممد بن ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ، حممد بن حييى أخرج الكليني عن 
عن أيب جعفر عليه  ،عن أيب الصباح الكناين، عن حممد بن الفضيل ، إسامعيل بن بزيع 

لو اجتمع أهل ، من املالئكة  سامء لسبعني صفاً يف ال واهللا إنّ «: السالم قال سمعته يقول 
 .)١(»م ليدينون بواليتناوإهنّ  ،هم حيصون عدد كل صف منهم ما أحصوهماألرض كلّ 

 . رمي بالغلو عىل احلدسقلت : إسناده صحيح ، وابن الفضيل األزدي ثقة 

) رصيحٌ يف عجز ما أحصوهم ...لو اجتمع أهل األرضقوله عليه السالم : (
 .والرضوان ن إحصائهم ، وكلّهم يف اجلنّة البرش ع

                                                           
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية٤٣٧: ١ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)



 ٤٩٩ ..................................................................... امس : املعرفة واالبتهاج الفصل اخل

 
عن سليامن بن داود ، عن القاسم بن حممد ، حدثني أيب  وأخرج القمي قال :

 ؟!.كثر أم بنو آدمأه سئل هل املالئكة نّ أ عليه السالميب عبداهللا أعن محاد عن ، املنقري 

كثر من أات لعدد مالئكة اهللا يف السامو، والذي نفيس بيده «: عليه السالم فقال
وال ، وفيها ملك يسبحه ويقدسه  رض، وما يف السامء موضع قدم إالّ عدد الرتاب يف األ

واهللا ، يوم بعملها  يأيت اهللا كلّ ، وفيها ملك موكل هبا  رض شجرة وال مدر إالّ يف األ
ويستغفر ، هل البيت أيوم إىل اهللا بواليتنا  ويتقرب كلّ  أعلم هبا، وما منهم أحد إالّ 

  .)١( » ًن يرسل عليهم العذاب إرساالأويسأل اهللا ، عداءنا أويلعن ، نا ملحبي

 قلت : إسناده معترب ، صحيح عىل مبنى وثاقة رواة عيل بن إبراهيم .

أيب رمحه اهللا قال حدثنا عبد اهللا هـ) يف العلل قال: حدثنا ٣٨١ورو الصدوق(
 ،عن جعفر بن حممد ،عن مسعدة بن صدقة ،عن هارون بن مسلم ،بن جعفر احلمريي

حتى  ،يمطر اكان عيل عليه السالم يقوم يف املطر أول م«عن أبيه عليهم السالم قال: 
هذا ماء قريب  نّ إ«يبتل رأسه وحليته وثيابه فيقال له: يا أمري املؤمنني الكن الكن، قال: 

اهللا أن  رزاق احليوان، وإذا أرادأفيه ماء ينبت به  حتت العرش بحراً  نّ ..؛ إالعهد بالعرش
وحى اهللا تعاىل فمطر منه ما شاء من سامء إىل سامء حتى أ ،ينبت ما يشاء هلم رمحة منه

يوحي اهللا  يصري إىل سامء الدنيا، فيلقيه السحاب، والسحاب بمنزلة الغربال، ثمّ 
ذيبيه ذوبان امللح يف املاء، ثم انطلقي به إىل موضع كذا أعزوجل إىل السحاب اطحنيه و

فليس من قطرة فتقطر عليهم عىل النحو الذي يأمرها به،  ،أو غري عبابعباب ، وكذا 
بقدر  ، ومل ينزل من السامء قطرة من مطر إالّ ومعها ملك يضعها موضعها تقطر إالّ 

ه نزل منها منهمر بال نّ إف ؛ما كان يوم الطوفان عىل عهد نوح إالّ  ،معدود، ووزن معلوم
 . )٢(»عدد وال وزن

                                                           
 هـ.١٤٠٤دار الكتاب ، قم . لطبعة الثالثة  .٢٥٥: ١تفسري القمي(ت: طيب اجلزائري)   (١)
 . املكتبة احليدريّة ، النجف .٢٣٩علل الرشائع (ت: حممد صادق بحر العلوم) :  (٢)



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٥٠٠

 
فانقلت : إسناده قويٌ  غري مرتوكني عند لكنهام  ،معترب ، هارون ومسعدة مضعّ

عامة القدماء ، أخرج هلام القمي يف تفسريه وابن قولويه يف كامله ، وثقهام بعض 
 أصحابنا ريض اهللا عنهم .

اإلنس أنّ ظاهرٌ ) ومعها ملك فليس من قطرة تقطر إالّ قوله عليه السالم : (
، وإنّام قلنا :  حبة خردل يف فالةاملالئكة وغريهم ، ك واجلن قياساً بمن خلق اهللا تعاىل من

 وغريهم ؛ لقوة وجود خلق غري املالئكة ، يدلّ عليه ..

عن حممد بن  ،أمحد بن حممد وحممد بن حييىما رواه الكليني ريض اهللا عنه ، عن 
عن أيب عبد اهللا عليه  ،عن رجاله ،عن ابن أيب عمري ،عن يعقوب بن يزيد ،احلسن
إن هللا مدينتني إحدامها باملرشق واألخر « :احلسن عليه السالم قال إنّ : قال  السالم

وفيها سبعون  ،واحد منهام ألف ألف مرصاع وعىل كلّ  ،عليهام سور من حديد ،باملغرب
وأنا أعرف مجيع اللغات وما فيهام  ،لغة بخالف لغة صاحبها يتكلم كلّ  ،ألف ألف لغة

 .)١»ي وغري احلسني أخيوما عليهام حجة غري ،وما بينهام

ة و؛ رجاله ثقاتقلت: إسناده صحيح  ابن أيب عمري من أصحاب اإلمجاع ، عامّ
 مشاخيه ثقات ، ال يروي إالّ عن ثقة .

  

                                                           
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية٤٦٢: ١ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
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 عنى املعرفة؟!!.م

ة فرق أو فروق بني نا يعلم أنّ واملعرفة  ثمّ : عرفت اهللا قول القائل العلم ؛ فكلّ
ا : علمت اهللا  تعاىل ، صحيح  ، فغري صحيح ؛ فام الفرق بينهام؟!!.. وأمّ

 .ولو من خالل آثاره اخلارجيّة، اً املوجود خارجإدراك كنه : بإجياز وإمجال  املعرفة

ذلك ومن ،  كإدراك وجود زيد إذا شاهدته ، وإدراك وجود اهللا من خالل آثاره
التمر  تاحلالوة إذا أكلك إدراككذا و؛ نعسان حزين ، فرحان ، عطشان ،  كأنّ  كإدراك

، وهكذا رضسك  كاألمل إذا وجع كمجاالً يف اخلارج ، وإدراك تاهدش، والفرح إذا 
 .ليس علامً هذا معرفة وكلّ  عن وجود الذات ، مرتتبةٌ  آثارٌ ، هذه اإلدراكات كلّ ف

تقول : عرفت زيداً ، وال تقول علمته ، وتقول : عرفت اهللا وال تقول وإنّام 
من ولو ، اهللا تعاىل بعينه جود ووكذا زيد بعينه ، ذات ود وجعلمته ؛ ألنّ مدار املعرفة 

فال ، وهذا اإلدراك يف النتيجة تصديق ويقني وإثبات ؛ ..خالل آثاره وأفعاله سبحانه
 ل عرفت اهللا تعاىل إالّ إذا تيقنت بأنّه موجود خارجاً سبحانه وتعاىل .وتق

صدق ي؛ إذ ال واللغويّةق عدم الصدل؛ وإنّام ال يسوغ أن تقول : علمت اهللا تعاىل 
ر ؛ التصديق التصور وأنّ العلم أعمّ من :  ذلكحيسن السكوت عليه ، بيان وال  فالتصوّ

ر ، لغوٌ ال قيمة له ؛  غ أن تقول: علمتُ بوجود اهللا تعاىل ؛ لكونه اسإنّام وبام هو تصوّ
ة فيهاً واعتقاد اً تصديق  .   ؛ فافهمديّة ممتنع، وسيأيت أنّ اإلحاطة بكنه الذات األح ، ال لغويّ

ا تدور عىل اليقينيّات  لذلك فاملعرفة أرشف وأكمل وأتم من العلم ؛ ألهنّ
ة ؛ والعلم  التصورات واملظنونات أعمّ من ذلك ومن والتصديقات والرباهني واألدلّ

 واملشكوكات وربام الومهيات .

ج نهمل -وهو صيغة مبالغة من املعرفة-هذه علّة اصطالح لفظ : العرفان 
، السالكني إىل اهللا تعاىل يف درب احلقيقة ، املجاهدين يف سبيله لنيل الرتبة احلميدة 

، بل مشاهدة وشهود  اً ويقين اً واعتقاد اً املتمسكني بالرشيعة والطريقة ؛ لكونه تصديق
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نَى (ومشهود، كام قال تعاىل :  ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ انَ قَابَ قَ هِ ٩فَكَ بْدِ ى إِىلَ عَ حَ أَوْ ى ) فَ حَ ا أَوْ مَ

)١٠ (َأ ا رَ ادُ مَ ؤَ بَ الْفُ ذَ ا كَ  .والوحي هيهنا معرفة لدنيّة ، ورتبة قدسيّة  مَ

والكنه  املعرفة : إدراك كنه األشياء .وقد تقول : ذكر مجاعة من العارفني أنّ 
له ، وذاته حقيقة اليشء  ؛  املحضة البسيطة يف الذات األحديّةوهذا بال ريب يمتنع تعقّ

 ؟!.التي ال حيدها حدّ الذات األحديّة كنه املخلوق املحدود، إدراك المتناع 

احلكامء ، وخالصة كذا قلنا : إشكالٌ جيّد ، أجاب عنه الرسل واألنبياء و
 اجلواب يف جمموع أمرين : 

ل : اخلارجيّة ؛ المتناع إحاطة الذات ار ثيف حدّ املعرفة : ولو من خالل آقلنا  األوّ
 الغني القديم .اخلالق ذات الفقري باملخلوق 

، هاك مثال األم  ها اخلارجيّةالذات من خالل آثارالعباد تضح معرفة تولكي 
ة إذا تركته  ورضيعها ذي الشهر الواحد الذي ال يعقل شيئاً كسبيّاً ؛ فالرضيع يبكي بشدّ

ه  ه ، وال تغنيه أيّ إمرأة أخر غريها ؛ فإذا محلته أمّ  سكن .ابتهج وأمّ

ه وتفسري ذلك أنّ  يف ذاهتا جتليّات ، و الوجوديّة آثارهامن خالل ه عرف وجود أمّ
ومردّ ،  وحرارة بدهنا، وملمس يدهيا ة سؤرها ، رائحنربة صوهتا ، و؛ كاخلارجيّة ثارها أ

 .وإعامل الفكر ال الكسب والنظر  واجلبلّة ، ذلك إىل الفطرة والغريزة

مههم غايتهم وجلّ ، فقّ من أهل احلهذا بعينه منهج أهل املعرفة والعرفان 
يّة قلبيّة ة ً فطريّ ة يّ لّ بِ جِ وأفعاله ، مشاهدة يف آثاره سبحانه  ذاتهمشاهدة جتليّات   .لدنّ

ا معارفهم الرشعيّة الكسبيّة ، فام هي إالّ وسيلة لتكون عباداهتم وجماهداهتم  وأمّ
ملشاهدة والشهود ، عىل الطريقة التي جاء هبا األنبياء واملرسلون ؛ إذ الوصول إىل رتبة ا

، ممتنعٌ إالّ بسلوك درب وأنبياؤه كام يريد اهللا ، والقدس والنّور ، والتجيلّ واحلضور 
ها األنبياء واملرسلون عليهم السالم .    العبادة التي أقرّ

رْ قوله تعاىل : و ينِ أَنْظُ بِّ أَرِ الَ رَ هُ قَ بُّ هُ رَ لَّمَ كَ اتِنَا وَ ى ملِِيقَ وسَ اءَ مُ ملََّا جَ الَ  وَ يْكَ قَ إِلَ
اينِ  رَ فَ تَ وْ هُ فَسَ انَ كَ رَّ مَ تَقَ إِنِ اسْ َبَلِ فَ رْ إِىلَ اجلْ كِنِ انْظُ لَ اينِ وَ نْ تَرَ هُ لَ بُّ ىلَّ رَ َ امَّ جتَ لَ هُ  فَ لَ عَ بَلِ جَ لِلْجَ
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لُ املُْ  أَنَا أَوَّ يْكَ وَ بْتُ إِلَ انَكَ تُ بْحَ الَ سُ لَامَّ أَفَاقَ قَ ا فَ قً عِ ى صَ وسَ رَّ مُ خَ ا وَ كًّ نِنيَ دَ مِ رصيحٌ  .)١(ؤْ

ين املقربني يف  اً آثاره أنّ اهللا تعاىل يتجىلّ خلصوص عباده املطهرّ     .ملكوتيّاً ونوريّ

الثاين : ليس مدار املعرفة ، الذات بام هي ذات ، وإنّام وجود الذات ، وهذا ثابتٌ 
ق غنيّ استحالة وجود املخلوق الفقري من دون خالقاضيان بومها بالفطرة والبدهية ؛ 

؛ فمعنى عرفت اهللا أي : عرفت أنّه علّة وجود املعلول من دون المتناع وجود ، مؤثّر 
 ، تعاىل اهللا سبحانهوأحطتُ بكنهه موجود خالق غني ، ال أنّ معناها عرفت ذات اهللا 

اً كبرياً   .عن هذا علوّ

ة أصالة الوجود واعتباريّ  ،وهذا أحد الرباهني عىل ما يطلق عليه أهل احلكمة
 املاهيّة ؛ إذ املدار كلّ املدار عىل الوجود بمعنى التحقق اخلارجي الطارد للعدم .

متحققان وجوداً وخارجاً ؛ غاية األمر أنّ أحدمها  ،فكلّ من اهللا تعاىل وخملوقاته
باالستقالل وهو اخلالق ، والثاين بالتبع وهو املخلوق ؛ فكالمها يشرتكان يف هذا 

اً اشرتاكاً معنو، التحقق  كام اصطلح ذلك صدر الدين الشريازي ريض اهللا عنه ، وهو ، يّ
غري االشرتاك املعنوي الذي يذكره أهل اللغة والبالغة ؛ كاشرتاك زيد وعمر وبقيّة 

 ..الناس يف معنى اإلنسانيّة 

رها إالّ بناءً عىل االشرتاك املعنوي  لها وال تصوّ وعليه فاملعرفة ، ال يمكن تعقّ
إذ املعرفة كيفام قلبتها ؛ فإنّام هي إدراك ، واإلدراك باتفاق أهل  وأصالة الوجود ؛

ا عىل عىل الوجود اخلارجي ؛  مرتتبٌ  ،املعقول واملنقول وجود ذات متحققة يف اخلارج إمّ
؛ كمعرفة وجود زيد إذا شاهدته ، أو عىل آثار وجود الذات اخلارجيّة ؛ كمعرفة أنّ زيداً 

 .أو صوته كان موجوداً من خالل رائحته 

السلوك ، هو الوجود الطريقة وأنّ همّ العارفني وأهل ، كام أرشنا ، يشهد لذلك 
؛ لذلك ورد عندهم مقوالت من خالل اآلثار الوجوديّة اخلارجي والتصديق والتحقق 

 ونحو ذلك .واالحتاد والفناء مثل املشاهدة والتجيلّ واحلضور 

                                                           
 .١٤٣األعراف :   (١)
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نا شاهد حالة لكي تفهم معنى معرفة اهللا من خالل اآلثارو ، نقول بإجياز : كلّ

د الدعاء إىل اهللا تعاىل  يأس يف بعض املرىض الذين جزم الطب هبالكهم ، لكن بمجرّ
ن بوجود اهللا تعاىل ، وإن جهلنا كنهه سبحانه ؛ لعجز اخللق  حتصل كرامة الشفاء ؛ فنتيقّ

الشفاء وغريه ،  عن مثل ذلك ؛ فاملقصود من التجيلّ هو ظهور قدرة اهللا تعاىل أمامنا يف
 ظهور مشاهدة وحضور . 

ا معنى االحتاد والفناء ، فهو قول اهللا يف احلديث القديس :  فإذا أحببته كنت  «وأمّ
إذا سمعه الذي يسمع به ، وبرصه الذي يبرص به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي 

  »يبطش هبا ، إنْ دعاين أجبته، وإن سألني أعطيته

هللا تعاىل ، تعني : اليقني والتصديق بوجوده ، وهذه املعرفة عىل الزبدة : معرفة ا
ق األرشف منها ق، ال يتح، لكلّ مرتبة آثارها الوجوديّة مراتب وجوديّة كام أسلفنا 

، إالّ بالعبادات واملجاهدات املأثورة عن املعصومني عليهم السالم ألغلب العباد 
 .واألرشف هو املعرفة اللدنيّة القدسيّة 
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 فروق بني العلم واملعرفة !!

ة فروق بني العلم واملعرفة ، ذكرها مجاعة من األعالم ، ال خيلو بعضها من  ثمّ
 .؛ تعميامً للفائدة لبيان بعض األمور املستعصية نظر ، نذكرها 

ل : متعلّق العلم واملعرفة .  األوّ

لوجوديّة ثارها ااملعرفة الذوات اخلارجيّة ، وآمتعلّق قبل قليل أنّ أوضحنا 
ا جاء به أنبياؤه مكقول أحدنا : عرفتُ اهللا تعاىل من خالل آثار صنعه ، واملرتتبة عليها ؛ 

 »من عرف نفسه فقد عرف ربّه...«عليه السالم :  النبيعليهم السالم ، ومن ذلك قول 
، وعرف أنّ نفسه قادرة عىل  حدوثاً وبقاءً  اإىل خالقهنفسه عني الفقر  أي عرف أنّ 

 .ج األعظم إذا حازت عىل مقام القدس بالطاعاتاالبتها

العلم أعمّ من ذلك ، فيتعلق بالصفات واألحوال والتصورات ، كام قيل : لكن 
اتٍ نقول : علمتُ أنّ اهللاَ تعاىل قادرٌ عىل كلّ يشء ، كام قال اهللا تعاىل :  وَ امَ بْعَ سَ لَقَ سَ خَ

َمْ  لُ األْ تَنَزَّ نَّ يَ ثْلَهُ ضِ مِ َرْ نَ األْ مِ نَّ وَ يْنَهُ وارُ بَ لَمُ دْ  لِتَعْ أَنَّ اهللاََّ قَ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ أَنَّ اهللاََّ عَ
لْامً  ءٍ عِ ْ لِّ يشَ اطَ بِكُ أي : لتعلموا صفاته وأحواله سبحانه ، وهي يف اآلية : القدرة أَحَ

 .الرصفة ، والعلم التام ، واحلياة املحضة ، مطابقةً وتنبيهاً 

ه إىل الثاين رق نظر يف هذا الف: قلت   ..، وهو ؛ فلعلّ مردّ

 الثاين : املعرفة تصديق ، والعلم تصورٌ وتصديق .

بذات اهللا ، لكن متناع تعلّق علم املخلوق ال يصدق قولنا : (علمت اهللا) ال
وا: ول اهللا تعاىل قيصدق  لَمُ ولو ، القدرة تعلّق علم املخلوق بصفة هي ل  أَنَّ اهللاَ  لِتَعْ

، وإنّام مل تقل اآلية : تصديق العلم بوجود الصفة ، وهذا آثارها اخلارجيّة من خالل 
من لتعرفوا أنّ اهللا عىل كلّ يشء قدير ، ألنّ املخلوق ال حييط بكنه القدرة اإلهليّة ، فهي 

قال تعاىل :  (=التصور)، وبام أنّ النتيجة تتبع أخس املقدمتنيتصور هذه اجلهة 
وا لَمُ  : لتعرفوا.ومل يقل  لِتَعْ
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راً أو تصديقاً : حضور صورة اليشء عند العقل العلم ف من أعمّ العلم ف .، تصوّ

حوض الكوثر مثالً التصور إدراك املفاهيم من دون حكم ؛ كالتصور والتصديق ؛ ومن 
ر  ، وال كنهه وال حقيقته ، فهو إذن ؛ فأكثر اخللق ال يعرفون ما هو حوض الكوثر تصوّ

د   ه أن تقول : عرفت حوض الكوثر.، ال يسوغ معجمرّ

ا إذا قلت : علمت بوجود حوض الكوثر ، فهذا تصديق ؛ ألنّ القرآن الكريم  أمّ
نا اجلهل بأثبت وجوده   . وحقيقته امهيته وكنهه ، وال يرضّ

ر (=ظن وشك) وهذا من العلم ليس من الزبدة : أصل العلم الكسبي ،  تصوّ
 .تصديقاً معرفةً و، فحينئذٍ يكون املنتج لليقني  املعرفة ، إالّ إذا أقيم عليه الربهان

 ما عل، أمّ الدنيويوننبّه أنّ التقسيم إىل تصور وتصديق جيري يف العلم الكسبي 
ة واليقني املحض، امللكوت  هٌ فعني الفعليّة التامّ ر، عن الظن والشك  منزّ فهو والتصوّ

ة بنحو الفعليّة الوجودات امللكوت ملإدراك أي: ، حمضتصديق  ا علم تامّ ، اللدن ، وأمّ
د   .الفاعلة العاملة احليّة عني وجود الذات حضوري، ؛ فهو أو عامل الروح املجرّ

 الثالث : سبب العلم واملعرفة .

علم ، وعدم صدق : ربام تتسائل ، ما علّة صدق قولنا : احليوان عرف صاحبه 
ه ، وال يقال علم  .صاحبه  ه ؛ إذ ملاذا ال يصدق والرضيع ذو الشهر الواحد عرف أمّ أمّ

.!!  وال يصحّ

ا مردّ قيل : إنّ  مردّ حتقق املعرفة إىل الغريزة والفطرة واجلبلّة ما شئت فعربّ . وأمّ
واسطتها ب يعرفوفطرةٌ عند اإلنسان غريزةٌ ف ؛الغريزة والعقل العلم فإىل ما هو أعم من 

ه وخالقه أ تارةً أخر . من دون خالق  أنّ وجود املخلوق ممتنعتارةً ، وعقل يعلم به مّ
ا احليوان فيعرف  ه وأمّ بني الفحم والغراب عموم أنّ وال يعلم بغريزته فقط ، خالقه وأمّ
 . ؛ ألنّه ال عقل كسبيّاً له كاإلنسانوخصوص من وجه 

العِلم يف : األفعال هـ) يف ٥١٥بن جعفر ابن القطاع( قال اإلمام اللغوي : عيلّ 
للفرق بينه وبني ؛ اإلنسان بالعلم  صَّ ام خُ وإنّ ، بهائم والنّاس األنسان ، واملعرفة يف ال
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، فاإلنسان يعلم ويعرف ؛ واملعرفة باجلبلّة ، ام يكون باالكتساب ألن العلم إنّ ؛ املعرفة 

ام صار وإنّ ، اإلنسان يكتسب والبهيمة ال تكتسب  ألنّ ؛ والبهيمة تعرف وال تعلم 
ثاباً معاقباً عىل اكتساب قابٌ ، ه واختياره وعلمه اإلنسان مُ ؛ ومل يكن للبهيمة ثواب وال عِ

بلّة فيها وليست باكتساب ألنّ   .)١(املعرفةَ جِ

 الرابع : ما يقابل املعرفة وما يقابل العلم. 

ل اإلنكار ؛ كقوله تعاىل :  من الفروق بني املعرفة والعلم ، أنّ ما يقابل األوّ
ونَ  فُ رِ عْ مَّ  يَ تَ اهللا ثُ مَ نْكِرُ نِعْ َايُ ونَ  وهنَ افِرُ كَ مُ الْ هُ ثَرُ أَكْ ْ . وقوله سبحانه : )٢( وَ مْ ملَ أَ

ونَ  نْكِرُ هُ مُ مْ لَ ُمْ فَهُ وهلَ سُ وا رَ فُ رِ عْ لُونَ (. وقوله تعاىل :  )٣(يَ سَ اءَ آلَ لُوطٍ املُْرْ لَامَّ جَ ) ٦١فَ
ونَ  رُ نْكَ مٌ مُ وْ مْ قَ الَ إِنَّكُ وفِ وَ أي غري معروفني . وقوله تعاىل :  )٤(قَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ يَ

رِ  نِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ  واضح . )٥( وَ

ا ما يقابل العلم فاجلهل ؛ كام قال سبحانه وتعاىل :  لْ وأمّ تُمْ هَ لِمْ تُمْ  عَ لْ عَ ا فَ مَ
تُمْ  يهِ إِذْ أَنْ أَخِ فَ وَ لُونَ بِيُوسُ اهِ يف حال جهلكم بعاقبة ما تفعلون بيوسف، وما أي :  )٦(جَ

 .)٧(وغريه هـ) ٣١٠صائر أمره وأمركم ، قاله الطربي (إليه 

 اخلامس : النسبة بني العلم واملعرفة .

العموم املطلق ؛ فاملعرفة أخصّ من العلم ؛ فكلّ  ،النسبة بني املعرفة والعلم
؛ رضورة أنّ املعرفة تصديق ، والعلم تصور وتصديق معرفة علم ، وبعض العلم معرفة

 .هو معلوم رضورة فيام 
                                                           

 م.١٩٨٣. عامل الكتب ، الطبعة األوىل ٣٢٥: ٢كتاب األفعال   (١)
 .٨٣سورة  النحل :   (٢)
 .٥٨يوسف :   (٣)
 .٦٢احلجر :   (٤)
 .١٠٤آل عمران :   (٥)
 .٨٩سورة يوسف :   (٦)
 مؤسسة الرسالة ، بريوت. .٢٤٤: ١٦تفسري الطربي(ت: أمحد شاكر)   (٧)
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ا علمٌ بعني ٣٩٥قال العسكري( هـ) يف الفروق : املعرفة أخص من العلم ؛ ألهنّ

 ...، فكلّ معرفة علم وليس كلّ اليشء مفصالً عامّ سواه ، والعلم يكون جممالً ومفصالً 
علم معرفة ؛ وذلك أنّ لفظ املعرفة يفيد متييز املعلوم من غريه ، ولفظ العلم ال يفيد 

 .)١( خصيصذلك ، إالّ برضبٍ من الت

ة ، هذا الفرق الذي ذكره العسكري قلت :  وهو ما ذكرناه يف حقّ ؛ بعبارة تامّ
ر والظن يف الفرق الثاين ،  والشك والوهم التصور والتصديق ؛ إذ اإلمجال جيامع التصوّ

 ، والتصديق جيامع التفصيل واليقني كام ال ينبغي أن خيفى ..

راك اجلزئي لذات معيّنة ؛ كإدراك ذات زيد ولزيادة البيان فإنّ املعرفة تعني اإلد
ه بعينها خالل آثارها الوجوديّة ،  بيان التفصيل ووهو البعينه ، وإدراك الرضيع لذات أمّ

ا العلم فأعم من  الذي قصده العسكري أعاله ؛ هذه هي املعرفة ال أكثر وال أقل ، أمّ
والتفصيل ر وظن ، ؛ فاإلمجال تصوّ ، أي من التصور والتصديق التفصيل واإلمجال 

 ، أي : معرفة. وتصديقوإدراك يقني 

  

                                                           
 دار العلم للثقافة ، القاهرة ، مرص . .٨٠حممد إبراهيم سامل) : الفروق (ت:   (١)
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م أنّ علم اهللا إمجالٌ وتفصيل !!  توهّ

العلوم الكسبيّة الدنيويّة خمتصّ بالذي ذكره العسكري جيب التنبيه أنّ هذا الفرق 
من التصور إىل التصديق ، ومن اإلمجال إىل أيّ : ؛ لكونه خروج من القوة إىل الفعل ، 

 ومن الظن إىل اليقني ، ما شئت فعربّ .التفصيل ، 

ا علم اهللا تعاىل ؛ فهو عني التفصيل والبيان والنور ، واليقني والتحقق والظهور  أمّ
؛ ولقد أمجع أهل احلق من احلكامء واملتكلمني ، وال عربة بمن شذ ، وأبداً ورسمداً أزالً 

ه عن التصور والظن والشك واإلمجال  املحض ، علم ؛ فهو عني الأنّ علم اهللا تعاىل منزّ
 وعني الوجود الرصف ، وعني الغنى التام والقدرة املطلقة ..

أنّ علم اهللا تعاىل إمجالٌ وتفصيل ، الرشيفة املعتربة ، يف بعض الكتب  فإن وجدتَ 
م أعاله ، وإنّام   .. ، وهذا غري ذاك اجلميل والتفصييل مقصودهم فليس املقصود التوهّ

: العلم الغني املحض البسيط هو ، وا مجيل أرشف بسيط فعلم اهللا سبحانه إمّ 
، أو الذاتالقديم ، املنزه عن كلّ قيود النقص واإلمكان . وهذا عني القدرة ، أو : عني 

 .ما شئت فعربّ عني الكامل واجلامل واجلالل ، 

ا تفصييل رشيف ، وهو الذي يف رتبة الفعل واإلجياد ، أي : املقيد بقيود  وإمّ
، واجلميل علّة وجود الثاين ؛ كعلم املشيئة والتقدير والقضاء واإلمكان احلدوث 

 .ما شئت فعربّ حتى ينقطع النفس ، وأكمل وأعظم وأرشف وأقدس وأتم 

أكثر النّاس ، بعضهم من الفالسفة ، استعىص عليه هذا املطلب ؛ لعدم أنّ وننبّه 
؛ إذ علّة لوجوده أنّه استيعاب  الاستيعاب أنّ اجلميل أرشف من التفصييل ، وقدرته عىل 

معنى اإلمجال والتفصيل يف العلوم الكسبيّة ، مع علم اهللا تعاىل اجلميل ، قد اختلط عليه 
 ..، فلم يميّز بينهام الذي هو عني ذاته املحضة ، وعني قدرته الرصفة 

ل أنّ اهللا تعاىل عامل الساذجتساؤل ، التوهم هذا اليدلّك عىل سخف  : كيف نتعقّ
 فصيالً باألشياء قبل إجيادها؟!!.ت
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يف علم اهللا اإلمجال والتفصيل املقابلة بني جهلٌ فضيع ، مردّه إىل أنّ هذا فقلنا : 
  واليقني .شك ، والالتصديق تعني املقابلة بني التصور ، تعاىل عندهم 

علم اهللا اإلمجايل أنّ نسبة ، اإلمجايل والتفصييل احلكمة واملعرفة بفمقصود أهل 
 علم اهللا تعاىل يف مرتيتني :ف علّة للمعلول ،نسبة ال،  علمه التفصييل سبحانه إىل

 .األوىل : العلم اجلميل 

علم اهللا تعاىل يف مرتبة الذات ، بام كان وما يكون وما سيكون  املقصود منه :و
ه عن كلّ قيود اإلمكان امل، وهو أزالً وأبداً   ؛ فهو عني الذات ، وعني، وحدود الفقر نزّ

 .واجلالل القدرة وعني احلياة وعني الكامل واجلامل 

وإنّام أطلق عليه مجيل ، ناهيك عن تنزهه عن كل قيود عامل اإلمكان ؛ ألنّه علّة ملا 
 دونه ، ال يعزب عنه يشء ممّا سيكون حتّى قبل أن يكون. 

 الثاين : العلم التفصييل .

ة ، كل يف مرتبة الفعبحدود األشياء وهو علم اهللا تعاىل  ل ، وله مراتب وجوديّ
ها : علم املشيئة ، ثمّ علم التقدير ، ثمّ علم القضاء ، ثمّ اإلمضاء  مرتبة علة ملا بعدها ، أوّ

 .، وهذا العلم عني الفقر واحلاجة للذات األحديّة 

، لكونه علّة وأقدس يف رتبة الوجود ال ريب أنّ اجلميل أرشف من التفصييل ف
 البون بني األرشف اجلميل والرشيف التفصييل ..، بل رق، هاك هذا الفلوجوده 

لِيمٍ عاىل : وله تقيدلّ األرشفيّة والعليّة  كِيمٍ عَ نْ حَ نْ لَدُ آنَ مِ رْ قُ ى الْ تُلَقَّ إِنَّكَ لَ  )١(وَ
كِنِ كام قد قال سبحانه :  هِ  اهللالَ لْمِ هُ بِعِ لَ يْكَ أَنْزَ لَ إِلَ دُ بِامَ أَنْزَ هَ  .)٢(يَشْ

؛ أي : مقيّد بقيود عامل الدنيا ، فال إليهم ، تفصييل إنزاله بالقرآن بعد  فعلم الناس
 وجود للقرآن العظيم يف دار الدنيا إالّ بأصوات وحروف وكلامت .

                                                           
 . ٦سورة النمل :   (١)
 .١٦٦سورة النساء :   (٢)
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 ؟!.وجود الدنيوي الرشيفلكن هل للقرآن وجود أرشف من 

، فوظ وهو عامل التقدير واللوح املح ،قلنا : بىل ؛ فالقرآن يف عامل اجلنّة وامللكوت
ة واحلرف الفانية الزائلة  ه عن تلبّسه باألصوات الدنيويّ ، وإنّام هو حروفٌ نوريّة منزّ

، فالقرآن يف هذا العامل مجيل أرشف قياساً بوجوده الرشيف يف عامل ال فناء فيها  )١(ملكوتيّة
 الدنيا .

 املشيئة ، أو عاملأو النور القديس عامل اللدنّ  وهو أيضاً تفصييل قياساً بوجوده يف
، ولكي املشيئة واإلرادة وعني ما شئت فعربّ ؛ فالقرآن يف ذاك العامل عني النور واإلرادة 

تعرف أرشفيّة هذا العامل عىل ما دونه ، يكفي أن تعرف أنّ اجلنّة وما فيها حرفٌ واحد 
 .التي ال حيصيها إالّ اهللا تعاىل املشيئة عامل حروف من 

ة إىل أن نصل إىل رتبة الذات  ؛ فعلم اهللا بالقرآن يف تلك الرتبة مجيل حمض األحديّ
 ، وهو عني الذات ، أي منزهاً عن كلّ قيود عامل اإلمكان .

ل أنّ علم اهللا التفصييل مشرتك لفظي بني معنيني :  حتصّ

ل : علم اهللا تعاىل  بمخلوقاته يف مرتبة الذات ، أي : بام كان وما يكون األوّ
؛ وهذا معلوم رضورة ،  ها خارجاً ، قبل إجياديكون وسيكون ، وما سيكون كيف س

؛ فهذا العلم تفصييل من هذه اجلهة حتى وإال لزم أال يكون علم اهللا حمضاً ، وهو ممتنع
 .قبل إجياده خارجاً 

مخلوقاته يف مرتبة أفعاله سبحانه ، أي بعد إجيادها ، وهذا الثاين : علم اهللا تعاىل ب
تفصييل يف مرتبة الذات ، لكن ال يصدق عليه العلم وإن كان يصدق عليه أنّه علم 

 التفصييل يف مرتبة الفعل واإلجياد إالّ بعد الفعل واإلجياد .

وبام أنّ العلم التفصييل يف مرتبة الفعل ، معلول للتفصييل يف مرتبة الذات ، فال 
 يقدح عدم صدق التفصييل املتعلق بفعل اهللا قبل الفعل .

                                                           
ا :   (١) ةيعربّ عنها البعض بأهنّ  . والنزاع إن وجد ، لفظي ال أكثر . مثاليّة مقداريّ
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ا جَ  قال تعاىل :  مَ َّنْ وَ ولَ ممِ سُ تَّبِعُ الرَّ نْ يَ لَمَ مَ ا إِالَّ لِنَعْ يْهَ لَ نْتَ عَ ةَ الَّتِي كُ بْلَ نَا الْقِ لْ عَ

بَيْهِ  قِ ىلَ عَ لِبُ عَ نْقَ أي : ليظهر لنا خارجاً ، لكن هل اهللا تعاىل مل يكن يعلم تفصيالً  .)١(يَ
 من الذي سيتبع الرسول ، ومن سينقلب عىل عقبيه ؟!!.

 علم اهللا التفصييل يف مرتبتني : قلنا بإمجاع : 

األوىل : علم اهللا التفصييل بذلك ، يف مرتبة الذات ، يف األزل ، وإالّ لزم أالّ 
 يكون اهللا حمضاً ، وامتناع هذا معلوم رضورة .

الثاين : علم اهللا التفصييل ، بمعنى أنّ اهللا تعاىل لن جياز اخلالئق إالّ إذا ظهر له 
 االنقالب عىل األعقاب . منهم اتباع للرسول أو

فعلم اهللا التفصييل يف مرتبة الفعل ، معلول لعلمه التفصييل الذي يف : وباجلملة 
م تنازعوا فيام كان يف مرتبة الفعل ، مع  مرتبة الذات ، وقد اخطأ كثريٌ من الفالسفة أهنّ

كوم حمالنزاع منتف من رأس كون الذي يف مرتبة الفعل ، ال يعدو أن يكون فعالً أنّ 
، فلن يف مرتبة الفعل ظهر هللا تعاىل أم مل يظهر سواء ال أكثر ؛ فبقوانني عامل اإلمكان 

 .، من حيث كونه ظهوراً حمضاً وعلامً بحتاً يقدح بعلمه التفصييل الذي يف مرتبة الذات 

  
 

 

  

                                                           
 .١٤٣البقرة :   (١)
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 النّص أنّ اهللا تعاىل عارف

اهللا يف مرتبتي الذات  ، وعلمخارجاً مىض بيان أنّ املعرفة ، تتعلق بام هو موجود 
وأم الكتاب يكون وما سيكون ؛ كالذي يف اللوح املحفوظ ما تعلّق بام كان وم؛ والفعل 

منهام عني الوجود واليقني والتحقق ، غاية األمر اختالف نحو الوجود  ، وقد بيّنا أنّ كالًّ 
 .تعاىله سبحانه ومنهام ال يعزب عن وكلّ بني اجلميل والتفصييل ؛ 

رضورة أنّ ما ؛ ة من هذه احليثيّ العارف عىل اهللا تعاىل لفظ من إطالق  مانعفال 
 كان وما سيكون حارضٌ عند اهللا تعاىل يف مرتبة علمه سبحانه..

عن أمحد بن ، عن حممد بن حييى ريض اهللا تعاىل عنه ،  هـ)٣٢٩(ا رواه الكلينيملو
عن ، عمرو النصيبي  عن محاد بن، عن ابن حمبوب ، حممد بن عيسى وحممد بن احلسني 

معروف ،   باملجهول عارفٌ ، تها هو يمسك األشياء بأظلّ «أيب عبد اهللا عليه السالم قال : 
 .)١(» ...جاهل عند كلُّ 

عىل األظهر ، وال ترض جهالة النصيبي ؛ فاحلسن صحيح معترب قلت : إسناده 
 .من أصحاب اإلمجاع 

سيوجده ويظهره سبحانه خارجاً  بام) أي : عارفٌ باملجهولقوله عليه السالم : (
يف مرتبة العلم التفصييل به  ه ؛اهللا تعاىل عارفٌ بمعنى أنّ ف، ممّا هو غري خملوق بعد 

 .قبل مرتبة الفعل الذات 

) أي بام هو جمهول للخلق عارف باملجهول: (ال صدر الدين الشريازي : قوله ق
  جد بعد.، من املغيبات أو املعدومات التي مل تظهر ، أو مل تو

) يعني أنّ النفوس جمبولة عىل عند كلّ جاهل معروفٌ : (عليه السالم  وقوله
وفيض وجوده، ، وسعة رمحته، معرفته بوجه والتصديق بوجوده؛ وذلك النبساط نوره

                                                           
 سالميّة ، طهران .. دار الكتب اإل٩١:  ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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نفس بموجده  العرتف كلّ  ،وغشاوة اهلو ،وحجب الغفلة ،فلوال جحود ذوي اجلحود

أَ كام يف قوله:  ،وإهله ئِنْ سَ لَ ولُنَّ اهللاوَ يَقُ ضَ لَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ لَقَ السَّ نْ خَ مْ مَ تَهُ  اهـ. .)١(لْ

عن احلسني بن ، أمحد بن إدريس عن ريض اهللا عنه،   هـ)٣٢٩(ورو الكليني
عن ابن ، عن حممد بن عبد اهللا وموسى بن عمر واحلسن بن عيل بن عثامن ، عبد اهللا 

 عارفاً بنفسهجل و هل كان اهللا عز :لسالمسألت أبا احلسن الرضا عليه ا: سنان قال 
 .؟قبل أن خيلق اخللق

 .)٢(»نعم« قال عليه السالم :

 .، وحممد بن سنان ثقة عىل األظهر األقو قلت : إسناده صحيح 

التي هي عني ، ) أي حميطٌ مدركٌ بكنه ذاته عارفاً بنفسهقوله عليه السالم : (
بام كان وما يكون وما سيكون ، رضورة  ، الذي أحاط معرفةً الوجود املحض البسيط 

 .أنّ اجلميع حارضٌ عنده يف الرتبة األرشف 

 وباجلملة : 

اهللا عارفٌ بام كان وما يكون وما سيكون ، ألنّ اجلميع حارضٌ عنده يف مرتبة ذاته 
، ال يعزب عنه يشء سبحانه ، فاملعرفة من هذه اجلهة ترادف العلم . ويصدق أنّه 

وبني ما هو مقدر الوجود ،  ،الفرق بني املوجود من خملوقاتهجهة  سبحانه عاملٌ  من
 واالعتبار سهل املؤونة .

  

                                                           
 . مؤسسة مطالعات فرهنكي .١٠٧: ١رشح أصول الكايف(ت: حممد خواجوي)  (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١١٣:  ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
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 املعرفة واالبتهاج مراتب السنخيّة بني 

ما ذكرناه آنفاً يف الفرق بني املعرفة والعلم ، وما سنحرره اآلن يف مراتب املعرفة ، 
ة عالفهذا الفصل ؛ أردناه من ال زمٌ لإلحاطة بام  تكوينيّة بني املعرفة وجوديّة قة ثمّ

ة سنخيّة واحتاد    ..فيام اتضح وسيتّضح يف املراتب واالبتهاج ، بل ثمّ

 . اخلارجي بعينهحقيقة اليشء إدراك : اللغة املعرفة يف ف

اً يقينيّاً إدراكاً  ،آثارهخالل  ،اخلالق إدراك وجودويف االصطالح :   .  شهوديّ

 .   امل والكاملإدراك اجل:  االبتهاج أنّ  كام

إدراك رضورة أنّ كليهام واملجموع رصيحٌ يف السنخيّة بني املعرفة واالبتهاج ؛ 
م أنّ الوجود كامل ومجال ، والعدم نقص وقبح ولو من آثاره كامل الوجودل  .، وقد تقدّ

الكامل املالئم ، وهو يف إدراك ويتحدان جيتمعان مع التنبيه أنّ املعرفة واالبتهاج 
 ..؛بإدراك هذه األمور ، ويفرتقان يف إدراك املنايف ؛ فال ابتهاج إالّ اجلامل واحلسن و

 .إدراك املالئم، أي : البتهاج من املعرفة املقابلة ل، فإدراك األمل 

فاإلدراك ، الدائر مدار كامل اخلالق ومجاله وحسنه وهبائه ، ذاتاً أو فعالً ، اسامً أو 
العارفون ، وعني البهجة التي أرادها الواصلون ،  صفة ، هو عني املعرفة التي سعى هلا

، لكن له مراتب ، مرتتبة عىل مراتب املعرفة ؛ عاملون ى به الاجلامل الذي تغنّ وعني 
 كاآليت : ، مراتب املعرفة تسانخ  ،االبتهاجمراتب رضورة أنّ 

 .االبتهاج الدنيوي األوىل : 

أصلها يف الدنيا الغريزة واجلبلّة  كان وهي وإنْ وهو مرتتب عىل املعرفة الدنيّة ، 
والفطرة والوجدان ما شئت فعربّ ، لكنّها تبقى كسبيّة حصوليّة ؛ رضورة احتياجها غالباً 

، وهي احلواس اخلمس ؛ فحتى معرفة اهللا تعاىل يف هذه الفانيني سطة اإىل اآللة والو
 ، وهي أضعف درجات املعرفة اإلهليّة .من هذه اجلهة الدار كسبيّة 
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احلاصل هبذه املعرفة ، الذات األحديّة إدراك مجال وكامل : وهو لذلك فاالبتهاج 

اً ؛  ؛ وهذا يمنع من ظهور صل إالّ بكلفة ومؤونة وواسطة حيال اً ، كسبيّ  كونهضعيفٌ جدّ
، كالتي تظهر لألنبياء واألوصياء واألولياء ؛ كإحياء املوتى قدسيّة امللكوتيّة والآثاره 

 .واستجابة الدعاء ونحو ذلك  وإبراء املرىض

االبتهاج الدنيوي بالطعوم والروائح واملناظر اخلالبة وعامة الشهوات عدا كون ف
اً ؛ ألنّه فان زائل ال دوام له  ةً ومعلوالً وقاطبة اللذائذ ، ضعيفٌ جدّ ؛ فإنّ االبتهاج علّ

اً الناتج عن هذه املعرفة الدنيوية أيضاً ضعيفٌ جيف هذه الدار امللكويت   . دّ

 .االبتهاج امللكويت الثانية : 

البقاء الذي ليس فيه فناء ؛ إدراك التي تتعلّق باملرتتّب عىل املعرفة امللكوتيّة 
 .يمها حجعذاهبا والنار وإدراك كذا يف املقابل ، وام يف اجلنّة ونعيمها االبتهاج بك

ة عامل امللكوت فمعارف  ة ؛ حضوريّ عني  اوهن؛ كال كسب فيه وال نظر رضوريّ
ة إىل الفعلفيه ال خروج فالفعليّة ،   .؛ كخروج الشجرة من البذرة  من القوّ

نْ  قال سبحانه يف وصف املعرفة يف هذا العامل :  لَتْ مِ مِ ا عَ سٍ مَ فْ لُّ نَ ِدُ كُ مَ جتَ وْ يَ
وءٍ  نْ سُ لَتْ مِ مِ ا عَ مَ ا وَ ً ْرضَ ٍ حمُ ريْ  .)١(خَ

لَ وقال سبحانه :  فْ نْتَ يفِ غَ دْ كُ مَ لَقَ كَ الْيَوْ ُ بَرصَ كَ فَ طَاءَ نْكَ غِ نَا عَ فْ شَ كَ ا فَ ذَ نْ هَ ةٍ مِ
يدٌ  دِ  .)٢(حَ

يدٌ قوله تعاىل: من أهل السنّة : هـ) ٢٨٣(قال التسرتي  دِ مَ حَ كَ الْيَوْ ُ بَرصَ  فَ
 .)٣(يعني برص قلبك نافذ يف مشاهدة األحوال كلّها

 ريّني.قلت : وهو رصيحٌ أنّ معارف امللكوت ، إدراك ومشاهدة حضو

                                                           
 . ٣٠آل عمران :   (١)
 .٢٢ق :   (٢)
 هـ. ١٤٢٣بعة األوىل. دار الكتب العلمية، بريوت. الط١٥٢تفسري التسرتي(ت: حممد السود) :   (٣)
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فكشفنا عنك هـ) ريض اهللا عنه : وقوله : ٤٦٠وقال الشيخ الطويس(

أي أزلنا الغطاء عنك حتى ظهر لك األمر ، وإنّام تظهر األمور يف اآلخرة  ..غطاءك.
 ير ، واملراد به ، فيصري بمنزلة كشف الغطاء عامّ  العلوم الرضوريةبام خيلق اهللا فيهم من 

 .)١(رهم ، ألنّ معارف اجلميع رضورية مجيع املكلفني : برهم وفاج

 قلت : وعىل هذا مشهور أهل القبلة األعظم . 

ه عن الواسطة الفانية  االبتهاج يف هذه املرتبة أعظم وأرشف من سابقه ؛ ألنّه منزّ
، واألسباب الزائلة ، متعلّق بعامل البقاء الذي ال فناء فيه ؛ لذلك فابتهاج أهل امللكوت 

كام يف قوله تعاىل يف  ،بام ال يقاسسبحانه من ابتهاج أهل الدنيا به  باهللا أعظم وأرشف
ونَ ابتهاج املالئكة :  بِّحُ شِ يُسَ رْ لِ الْعَ وْ نْ حَ افِّنيَ مِ ةَ حَ ئِكَ  املَْالَ تَرَ  . وَ

وكذا فإنّ آالم وأحزان أهل النار أعظم وأكرب ، من آالم الدنيا الفانية الزائلة ؛ 
َفَّفُ كقوله تعاىل : أبداً؛ وعدم زواله امً ، ء اإلدراك دائرضورة بقا ا الَ خيُ ينَ فِيهَ الِدِ خَ

ونَ  نْظَرُ مْ يُ الَ هُ ابُ وَ ذَ عَ مُ الْ نْهُ  .)٢(عَ

حتقق االبتهاج وبني ومن النصوص الرصحية اجلامعة بني سببية املعرفة امللكوتيّة 
نْدَ التام ، قوله تعاىل :  ينَ عِ ذِ الَّ وا فَ ُ ربَ تَكْ إِنِ اسْ مْ فَ هُ ارِ وَ النَّهَ يْلِ وَ هُ بِاللَّ ونَ لَ بِّحُ بِّكَ يُسَ الَ رَ

ونَ  أَمُ سْ  .لكوتيّةملابآثار املعرفة أي مبتهجون دائامً  يَ

املرتتّب عىل املعرفة امللكوتيّة ، ، بأنّ االبتهاج امللكويت يلزم التذكرة إذا اتّضح 
اً بعامل اآلخرة ؛ رضورة وجوده يف عامل الدنيا عن دون أدنى د أهل هذه املعرفة ليس خاصّ

عند بسطاء املؤمنني يف املرتبة إبراء املرىض ، واستجابة الدعاء ؛ ومن ذلك كالم 
يف ، بل إحياء املوتى كام عند األنبياء وبقيّة املعصومني عليهم السالم امللكوتيّة األدنى 
ودَ ، ومن ذلك قوله تعاىل : املرتبة األرشف  اوُ نُ دَ يْامَ لَ ثَ سُ رِ وَ َا النَّاسُ  وَ ا أَهيُّ الَ يَ قَ وَ

 ِ نْطِقَ الطَّريْ نَا مَ مْ لِّ  .وهذه املعرفة يمتنع أن تكون دنيوية ، بل ملكوتيّة  عُ

                                                           
 . مكتب اإلعالم اإلسالمي ، قم . الطبعة األوىل .٣٦٦: ٩التبيان للطويس(ت: أمحد قصري)   (١)
 . مكتب اإلعالم اإلسالمي ، قم . الطبعة األوىل .٣٦٦: ٩التبيان للطويس(ت: أمحد قصري)   (٢)
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 .القديس االبتهاج اللدين الثالثة : 

نَى نبيّنا حممد صىلّ اهللا عليه وآله : كقوله تعاىل يف مقام  ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ ابَ قَ انَ قَ فَكَ
ى إِ ٩( حَ أَوْ ى () فَ حَ ا أَوْ هِ مَ بْدِ أ١٠َىلَ عَ ا رَ ادُ مَ ؤَ فُ بَ الْ ذَ ا كَ  .)١() مَ

الرضوريّة امللكوتيّة فاملعرفة املتحققة يف هذه املرتبة لدنيّة حضوريّة ، أرشف من 
علم ، واالبتهاج هيهنا عني ذات املبتهج ؛ ألنّ مردّ هذه املعرفة إىل  الكسبيّةناهيك عن 

م املو : روح القدس ، وهيف أعىل مراتبه اللدن  كلّ معصوم حسب لذات املعصوم ، قوّ
 تفصيل يف كتابنا علم املعصوم .يشء من الكام بيّنا هذا بدرجته القدسيّة ، 

مع الطاعة الرتبة من املعرفة نيل هذه أهل الدنيا قاطبة يمكن لوننبّه أنّه 
هذا يف الرتبة األتم إالّ  ، لكن مل يقعكام ناهلا جعفر الطيّار صلوات اهللا عليه ، واملجاهدة 

، وغريها ، كام هو ظاهر أخبار األنوار ومرسلني ومالئكة للمعصومني أنبياء وأوصياء 
ا اخلالق   ..؛ فهي املرتبة هذا فيام يتعلّق باملخلوق ، وأمّ

 األحديّة .ابتهاج الذات الرابعة : 

ا عليه ، وقد مىض يف صحيح ابن سنان عن الرضمعرفة اهللا تعاىل بذاته و وه
واجلامل مرّ أنّ االبتهاج إدراك كامل الذات املحض كام قد  »عارفاً بنفسه«السالم : 

 .، وهو عني املعرفة بذاته الرصف 

، كام أنّ ابتهاجه بأفعاله سبحانه وتعاىل عني ذاته  ، ، يف رتبة ذاتهفابتهاجه بذاته 
 .مردّه إىل ابتهاجه بذاته سبحانه وتعاىل ، سبحانه 

زيد مثالً بجامل ذاته يف رتبة ذاته تارة ، وابتهاج زيد بولده يف رتبة فعله كابتهاج 
ل ؛ إذ لوال أنّ زيداً مبتهج بكامل ذاته ملا  تارةً أخر ، ومردّ االبتهاج الثاين إىل األوّ

 ؛ فافهم .ليبتهج به دائامً حدوثاً وبقاءً أنجب ولداً 

                                                           
 .٨٨آل عمران :   (١)
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، بتهاج إذا كان الكامل حمضاً هذا مع أنّ كامل زيد فقري حادث ؛ فكيف يكون اال

هاً من كلّ نقص . ، وجوداً رصفاً واجلامل   منزّ

 : لنكون  ؛ للغاية األقىصخلقنا اهللا يف الدنيا الزبدة : 

  األنبياء ؛ والغرض من ذلك لنكون..الوحي وبه نزل مطيعني ملا عارفني أوالً : 

  لنكون.. هتيّأناقق هذا فإذا حت ؛ ، مبتهجني بامللكوت عارفني ملكوتيني ثانياً : 

 .  والقدرة  ، مبتهجني بعامل النور والروح القدسقدسينيعارفني : لثاً ثا

بعامل العلم والقدرة ، لنبتهج ملكوتيني دنا سبحانه أن نكون عارفني اإنّام أرو
ليكون حالنا اإلجياد ؛ اخللق ووما يرتتب عليه من آثار تكوينيّة يف ، والنور والقدس 

، صلوات اهللا عليهم وسليامن وعيسى وموسى وبقيّة املعصومني وداود هيم إبراحال 
املعرفة الدنيويّة التي جاء هبا سلوك منهج إالّ بملن دون املعصومني ، وهذا ال يتحقق 

، وليبتهج هو سبحانه بابتهاجنا بذاته كام عرفت ن عليهم السالم واألنبياء واملرسل
  .وبأفعاله وصفاته 
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 وإمامةوسيلة علم ورمحة ووور نعصوم : امل

اء ، عن أيب جعفر الباقر عليه السالم قال يف قوله  مىض صحيح أيب عبيدة احلذّ
بُّكَ تعاىل :  مَ رَ حِ نْ رَ لِذلِكَ خلقهم ؛ وهو قوله :  ولرمحتههم شيعتنا ، : « إِالّ مَ وَ
مْ  هُ قَ لَ  .)١(»لم اإلمامع يشء وسعت كلّ  ورمحتيلطاعة اإلمام . الرمحة التي يقول  خَ

علم اإلمام عليه الرمحة عني وهو رصيحٌ أنّ نيل رمحة اهللا تعاىل هي الغاية ، و
ة التي الذي هو رمحة ، يقترص عىل السالم ، وال تتومهنّ أنّ علم اإلمام  املعارف الدنيويّ

ذا فقط ، فها يف هذه الدار امتثال ما يريد اهللا منّ غرض ل عليهم السالم ؛جاء هبا األنبياء 
 قصور يف فهم األخبار القطعيّة ..

، ال يف هذه الدار فقط ؛ لنصوص الشفاعة أوالً : فاإلمام رمحة يف الدارين 
 . ؛ إذ لوال املعصوم لساخت األرض بأهلها ؛ كونه واسطة فيض وإجياداملتواترة وغريها

له أرشف ، ثانياً : حقيقة اإلمامة والعصمة هي الروح القدس ، وهو علم لدينّ 
تعاىل ، فرجع األمر إىل العلم ؛ ألنّ حقيقة  آثار تكوينيّة فيام دونه من املخلوقات بإذن اهللا

 .اللدين وروح القدس املعصوم العلم 

ثالثاً : هلذا العلم القديس اللدينّ آثار تكوينيّة فيام دونه من املخلوقات يف الدنيا 
إحياء املوتى ، وتسخري الرياح إبراء األكمه واألبرص ومن آثاره يف الدنيا واآلخرة ؛ 

 واألمطار واجلبال لداود وسليامن ونزول اخلري والغيث والربكة ... .

ا يف اآلخرة فحدث وال حرج ؛ فيكفي أنّ اخلالئق كلّها ال تنال رمحة اهللا تعاىل  أمّ
 إالّ بشفاعة حممد صىلّ اهللا حممد وآل حممد .

عن ، عن سهل بن زياد ، عيل بن حممد وحممد بن احلسن رو الكليني عن 
 ح ..موسى بن القاسم البجيل 

                                                           
 . ٤٢٩:  ١الكايف (ت: عيل غفاري )   (١)
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عن أخيه موسى ، عن عيل بن جعفر ،  عن العمركي بن عيل مجيعاً ، وحممد بن حييى 

اةٍ اهللا : عليه السالم يف قول اهللا تعاىل  كَ شْ مِ هِ كَ ثَلُ نُورِ ضِ مَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ فاطمة  نُورُ السَّ
بَاحٌ عليها السالم  صْ ا مِ ةٍ  احلسن  فِيهَ اجَ جَ بَاحُ يفِ زُ ِصْ َا  احلسني   املْ أَهنَّ ةُ كَ اجَ جَ الزُّ
يٌّ  كَبٌ دُرِّ ةٍ  فاطمة كوكب دري بني نساء أهل الدنيا   كَوْ كَ بَارَ ةٍ مُ رَ جَ نْ شَ  يُوقَدُ مِ

بِيَّةٍ  إبراهيم عليه السالم  رْ الَ غَ قِيَّةٍ وَ ْ تُونَةٍ الَ رشَ يْ ا  ة ال نرصانيو ال هيودية زَ تُهَ يْ ادُ زَ يَكَ
ءُ  ىلَ نُورٍ   يكاد العلم ينفجر هبا  يُيضِ هُ نَارٌ نُورٌ عَ سْ ْسَ ْ متَ وْ ملَ لَ  إمام منها بعد إمام   وَ

اءُ  نْ يَشَ هِ مَ ي اهللا لِنُورِ ْدِ ا .هيدي اهللا لألئمة من يشاء هيَ هُ نُورً لِ اهللاَُّ لَ ْعَ ْ جيَ نْ ملَ مَ من  إماماً  وَ
نْ نُورٍ ا السالم ولد فاطمة عليه هُ مِ  . إمام يوم القيامة فَامَ لَ

َ  : يف قوله عليه السالم : قال و مْ بَنيْ هُ عَى نُورُ نَاتِ يَسْ مِ املُْؤْ نِنيَ وَ مِ  املُْؤْ مَ تَرَ وْ يَ
ِمْ  هنِ امَ يْ بِأَ هيِمْ وَ دِ يْ حتى ، بأيامهنم و تسعى بني يدي املؤمنني، أئمة املؤمنني يوم القيامة  أَ

 .)١(»م منازل أهل اجلنةينزلوه

ل عىل األقو صحيح قلت : إسناد الطريق الثاين   .، وكذا األوّ

وجيب التنبيه أنّ تفسري النور يف اآلية باألئمة عليهم السالم ، من التفسري 
باملصداق األكمل ؛ رضورة أنّ قاطبة األنبياء واملرسلني ، واألوصياء والصديقني ، 

 ، من نور واحد ، وإنّام تتفاوت درجاهتم الوجوديّة فيه . وكذا املالئكة سيام املقربني

، عن ابن فضال ، عن حممد بن عبد اجلبار ، أمحد بن إدريس رو الكليني عن و
ينَ : جعفر عليه السالم : قال أبو عن أيب اجلارود قال ، عن ثعلبة بن ميمون  ذِ َا الَّ اأَهيُّ يَ

نُوا بِرَ  آمِ وا اهللاََّ وَ قُ نُوا اتَّ ونَ بِهِ آمَ ْشُ ا متَ مْ نُورً كُ لْ لَ ْعَ جيَ َتِهِ وَ محْ نْ رَ ِ مِ لَنيْ مْ كِفْ تِكُ ؤْ ولِهِ يُ يعني  سُ
 .)٢(تأمتون به إماماً 

قلت : خرب صحيحٌ ، وهذا اإلسناد صحيح عىل األقو . واإلمام مصداقٌ 
 أكمل للنور كام ذكرنا . 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٩٥: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٩٥: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
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ابن حمبوب ،  عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن، أخرج الكليني و

القلوب ثالثة قلب منكوس ال « عن أيب محزة الثاميل ، عن أيب جعفر عليه السالم قال :
، وهو قلب الكافر ، وقلب فيه نكتة سوداء ؛ فاخلري والرش فيه يعي شيئاً من اخلري 

ام كانت منه غلب عليه ، وقلب مفتوح فيه مصابيح تزهر ، وال يطفأ نوره  يعتلجان ، فأهيّ
 .)١(»م القيامة ، وهو قلب املؤمنإىل يو

. قلت : إسناده صحيح عىل األقو 

وهو رصيحٌ أنّ قلب املؤمن من نور ، وهو يشارك ويسانخ نوريّة املعصوم عىل 
،  ، فنورامها من أصلٍ واحدعىل ما اتضح يف فصل السنخيّة  سبيل االشرتاك املعنوي

صوم وأدنامها عند أرشفهام عند املع ومصداقان خارجيّان ،،  ني وجوديتنيوإنّام له رتبت
 املؤمن العادي.

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٤٢٣: ٢الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)



 ٥٢٣ ..................................................................... امس : املعرفة واالبتهاج الفصل اخل

 
 اهللا وغضبه وأسفه ترمجان ابتهاجاملعصوم 

هـ) عن حممد بن حييى ، عن حممد بن احلسني ، عن حممد بن ٣٢٩رو الكليني (
ه محزة بن بزيع، عن أيب عبد اهللا عليه السالم يف قول اهللا عز  إسامعيل بن بزيع، عن عمّ

امَّ وجل :  لَ َعِنيَ  فَ مْ أَمجْ نَاهُ قْ رَ أَغْ مْ فَ نْهُ نَا مِ مْ تَقَ ا انْ ونَ فُ  ؟!.آسَ

إنّ اهللا عز وجل ال يأسف كأسفنا، ولكنّه خلق أولياء لنفسه ، يأسفون «فقال : 
؛  رضاهم رضا نفسه، وسخطهم سخط نفسهويرضون وهم خملوقون مربوبون، فجعل 

وا كذلك، وليس أنّ ذلك يصل إىل ألنّه جعلهم الدعاة إليه، واألدالء عليه، فلذلك صار
من أهان يل ولياً «اهللا كام يصل إىل خلقه، لكن هذا معنى ما قال من ذلك،  وقد قال : 

دْ أَطَاعَ اهللاوقال : » فقد بارزين باملحاربة ودعاين إليها قَ ولَ فَ سُ طِعِ الرَّ نْ يُ  وقال:  مَ
ونَ  بَايِعُ ونَكَ إِنَّامَ يُ بَايِعُ ينَ يُ ذِ هيِمْ  إِنَّ الَّ يْدِ قَ أَ وْ دُ اهللاَِّ فَ فكلّ هذا وشبهه عىل ما ذكرت  اهللاََّ يَ

ا يشاكل ذلك، ولو كان يصل لك ، وهكذا الرضا والغضب ، وغريمها من األشياء ، ممّ 
إىل اهللا األسف والضجر، وهو الذي خلقهام وأنشأمها ، جلاز لقائل هذا أن يقول: إنّ 

دخله الغضب والضجر، دخله التغيري، وإذا دخله التغيري، اخلالق يبيد يوماً ما؛ ألنّه إذا 
ن، وال القادر من املقدور عليه، وال  ن من املكوَّ مل يؤمن عليه اإلبادة، ثمّ مل يعرف املكوِّ
اخلالق من املخلوق..؛ تعاىل اهللا عن هذا القول علواً كبرياً، بل هو اخلالق لألشياء ال 

 .  )١(»احلد والكيف فيه، فافهم إن شاء اهللا تعاىلحلاجة، فإذا كان ال حلاجة، استحال 

 ذكر املجليس الثاين أنّ إسناده : حسن .

قلت : وهو األقو ؛ فرجاله ثقاتٌ ممدوحون ، ومحزة خمتلف فيه ، ورجوعه عن 
 الوقف أظهر ، واألقو حسنه ، ويف املقام كالم ال يسعه ما نحن فيه .

ا) أغضبونا (يبيد) هيلك واإلبادة هـ) يف رشحه : (آسفون١٠٩١قال الفيض (
اإلهالك. اعلم أنّ الويل الكامل ملا قويت ذاته، بحيث وسع قلبه، وانرشح صدره، 
وصار جالساً يف مقام التمكني عىل احلد املشرتك بني احلق واخللق، غري حمتجب بأحدمها 

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٤٥: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
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امت عن اآلخر، فحينئذ كلّام يصدر عنه من األعامل واألفعال واملجاهدات واملخاص

وغريها، كان هللا، وباهللا، ومن اهللا، ويف اهللا، فإن غضب كان غضبه باهللا وهللا، وإن ريض 
 كان رضاه كذلك .

فهكذا يف مجيع ما يفعل أو ينفعل، إالّ أن صفات الوجود ختتلف بحسب املواطن 
واملقامات، إنّام تكون يف كلّ بحسبه، فالغضب مثالً يف اجلسم: جسامين، يظهر بثوران 

وحرارة اجللد ومحرة الوجه، ويف النفس: نفساين إدراكي، يظهر بإرادة االنتقام  الدم
والتشفي عن الغيظ، ويف العقل: عقيل يظهر باحلكم الرشعي، بتعذيب طائفة أو 
حرهبم؛ إلعالء دين اهللا، ويف اهللا سبحانه، ما يليق بمفهومات صفاته املوجودة بوجود 

ا يف النبا ت: امليل إىل جذب الغذاء والنمو، ويف احليوان: امليل إىل ذاته، وكذا الشهوة فإهنّ
ما يوافق طبعه ويشتهيه، ويف النفس اإلنسانية: امليل إىل ما يالئم الناطقة من كرائم 

، وكيفية ترتيب الوجود يف ويف العقل: االبتهاج بمعرفة اهللا وصفاته وأفعالهامللكات، 
لك وامللكوت، ويف اهللا سبحانه، كون ذاته سلسلتي البدء والنهاية، واخللق واألمر، وامل

 تعاىل مبدأ اخلريات كلّها وغايتها .

 وعىل هذا القياس سائر الصفات، وهو سبحانه بحسب كلّ صفة ونعت هو له 
ءٌ  ْ ثْلِهِ يشَ مِ يْسَ كَ يف تلك الصفة؛ ألنّ املخلوق ال يكون أبداً مثل خالقه يف يشء من  لَ

غري حمتاج، فال حد لصفة اهللا وال كيف؛ ألهنام من خواص  األشياء؛ ألنّه حمتاج وخالقه
احلاجة ، ولدقة هذه املسألة وغموضها، أمر السائل بالفهم، وعلّقه بمشية اهللا؛ إذ ليس 

 . )١(له فيه اختيار، كام يف أفعال اجلوارح

فان علمه بذاته ، الّذي هو عني ذاته ، يوجب علمه بام يلزم وقال صدر املتاهلني : 
وهو  ،ة ذاته من اخلريات الصادرة، فيجب صدورها عنه عىل الوجه الّذي علمهاخريي

 .)٢(بعينه ارادته هلا

                                                           
 مكتبة أمري املؤمنني ، أصفهان. .٤٢٣: ١الوايف (ت: ضياء الدين احلسيني)   (١)
 . ٢٤٤:  ٤رشح أصول الكايف   (٢)
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نازع املشهور ، فبمعنى العلم قلت: كالمه الرشيف تام ، إالّ إطالق لفظ اإلرادة 

ل أفيه ، و نّ النزاع لفظي ، أو كاللفظي عىل ما األمر هنيّ ، فقد أثبتنا يف الفصل األوّ
 . تعرف وس عرفت

) فيجب صدورها عنه عىل الوجه الّذي علمها: (ريض اهللا عنه قوله الرشيف 
، ، أو العلم األصلح ، أو الداعي وهو الذي يطلق عليه العلم العنائي ، أو العلم بالعناية 

 وهو عني معنى اإلرادة .

عني  يف فعله سبحانه ، ،علم اهللا تعاىل بوجه اخلرينفس فالعلم العنائي يعني : أنّ 
 .، وهو عني إرادته إجياده لفعله 

 نظر شديد . -كام بيّنا مراراً وتكراراً –قلت : وفيه 
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 عويصة ابتهاج أهل امللكوت بالتسبيح 

ي قل اهللا تعاىل :  ْرِ ِمْ جتَ ُمْ بِإِيامهنِ هبُّ هيِمْ رَ ْدِ اتِ هيَ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ إِنَّ الَّ
َهنْ  مُ األْ تِهِ ْ نْ حتَ المٌ مِ مْ فِيها سَ ِيَّتُهُ حتَ مَّ وَ بْحانَكَ اللَّهُ مْ فِيها سُ واهُ عْ يمِ دَ نَّاتِ النَّعِ ارُ يفِ جَ

دُ  َمْ مْ أَنِ احلْ واهُ عْ رُ دَ آخِ ِنيَ  وَ عاملَ بِّ الْ  . هللاَِِّ رَ

مْ فِيها قال الشيخ الطويس : معنى  واهُ عْ أنّ دعاء املؤمنني هللا يف اجلنة ، دَ
مَّ أن يقولوا : وذكرهم له فيها هو  بْحانَكَ اللَّهُ ال ،  وهلم فيها لذة، ويقولون ذلك  سُ

 .)١(ه ليس هناك تكليف عىل وجه العبادة ، ألنّ 

ال عىل وجه العبادة ، ألنّه ليس هناك تكليف ، ، وقال الطربيس : يقولون ذلك 
 .)٢( يلتذون بالتسبيحبل 

تكليف يف اجلنّة، فيكون ذلك هـ) يف املحيط : وال ٧٤٥قال أبو حيّان األندليس (
 .)٣( االبتهاج وااللتذاذعىل سبيل 

،  ال عىل سبيل التكليف، هـ) : ويكون اشتغاهلم بذلك الذكر ٦٠٦قال الرازي (
 . )٤(االبتهاج بذكر اهللا تعاىلبل عىل سبيل 

 قلت : هذا جممع عليه بني أهل القبلة ، وهو ابتهاج أهل اجلنّة ، بل املالئكة
التسبيح مشقة وعمل ، وهو يف غاية اإلشكال ؛ إذ لكن هذا ، بالتسبيح ، م عليهم السال

 االلتذاذ واالبتهاج؟!. دّ آيض

ة يف  قلنا : مرّ سابقاً أنّ للمعرفة امللكوتيّة ، والعلوم اللدنيّة ، آثار تكوينيّة دنيويّ
يامن املخلوقات األدنى رشفاً منهم عليهم السالم ؛ كالتي كانت عند عيسى وحييى وسل

ين من األنبياء والصديقني عليهم السالم   ..هذا يف الدنيا، وحممد وبقيّة املطهرّ
                                                           

 . مكتب اإلعالم اإلسالمي . ٣٤٣: ٥التبيان   (١)
 . مؤسسة األعلمي ، بريوت . ١٦٠:  ٥جممع البيان   (٢)
 لفكر ، بريوت .. دار ا ١٨: ٦املحيط يف التفسري (ت: صدقي مجيل)   (٣)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . ٢١٥: ١٧تفسري الرازي   (٤)
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ةة آثارٌ لكن هل ثمّ  للمعرفة امللكوتيّة ، والعلوم اللدنيّة احلضوريّة أرشف  وجوديّ

 يف اجلنّة؟!.التي حاز عليها أهل اجلنّة 

اتصاالً باهللا  ؛ لتكون أشدّ قلنا : نعم دون ريب ؛ واآلثار هناك رفع الدرجات 
، وعروج يف واللدن عامل القدس  ، ارتفاع درجة يف؛ فكلّ تسبيح أو ذكر يف اجلنّة تعاىل 

 الرتبة إىل عامل النور ، وارتقاء مقام إىل عامل العرش وسدرة املنتهى ..

ل إالّ مجال وكامل يف اجلنّة ابتهاج والتسبيح لذلك ف ، وقد يرد عليه أنّ هذا ال يتعقّ
ة الدنيا ، الذي هو عامل الفقدان والوجدان يف عامل  ، واخلروج من القوة إىل الفعل واملشقّ
ا يف عامل اآلخرة الذي هو عني الفعليّة فال يتعقل هذا؟!!بكلفة   ، أمّ

ة إىل الفعل ، وإنّام كام أوضحنا سابقاً قلنا  ارتقاءٌ : ليس يف اجلنّة خروجٌ من القوّ
ة ، فال مانع عقالً وال رشعاً من االرتقاء ورفع الدرجات من الفعليّة إىل ما هو أشدّ فعليّ 

، كاالرتقاء من عامل امللكوت إىل ممّا هو أشدّ وجوداً وفعليّة  ،اجلنّة إىل ما فوقهامراتب يف 
 .عامل القدس ، أو اجلربوت ما شئت فعربّ 

بيّ معراج النأرشفها ؛ يف مصادر الفريقني املتواترة القطعيّة النصوص  يدلّ عليه
اجلنة التي يف السامء إىل الثالثة حتّى ، إىل الثانية ، من السامء األوىل  صىل اهللا عليه وآله

س إىل ، الرابعة  العرش ، ثمّ سدرة املنتهى فالكريس وإىل ثمّ السابعة ، ثمّ عروجه املقدّ
منها  إالّ باخلروج من الفعليّة إىل ما هو أشد  ؛ فهذا ال يمكن تعقلهقاب قوسني أو أدنى 

اآلن هذا بيان يضيق عن وإن كان ، ومقامنا ، ومن الوجود إىل ما هو أشدّ وجوداً 
  .بإجياز .، لكن حيسن أن نشري إىل هذا العنوان بتفصيل 
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 ؟!!ملاذا عبادة األحرار أفضل العبادات

عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ريض اهللا عنه ،  هـ)٣٢٩(رو الكليني
إنّ «عن مجيل ، عن هارون بن خارجة ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال :  حمبوب ،

العباد ثالثة : قوم عبدوا اهللا عز وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا اهللا تبارك 
اء ، وقوم عبدوا اهللا عز وجل  رَ فتلك عبادة  حبّاً لهوتعاىل طلب الثواب فتلك عبادة األُجَ

 » .ضل العبادة األحرار ، وهي أف

 قلت : إسناده صحيح . 

؛ إذ من البسطاء من املشكل عند كثري اخلرب الرشيف ، هذا مضمون ربام يكون 
دة ما هي علّة كون عبادة األحرار امل، بكلّ بساطة  عن إرادة الثواب واجلنّة ، جرّ

 ؟!!هي أفضل عبادة، واخلالص من العذاب واجلحيم 

 السامء الرابعة ، وكذا نعمة يفإنّام هو وما فيها ة اجلنّ نعيم قلنا بإجياز : ألنّ 
 قياساً بمقاماتالرشيف اخلالص من النار وجحيهام ، لكن أيش يكون هذا املقام 

ومراتب النور ، بل أيش يكون ذلك بمقامات القدس السامء السابعة  يفالتي الرضوان 
نَىقَ كمقام نبيّنا :  ؛بعد السامء السابعة، عند الكريس والعرش  ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ  .؟!ابَ قَ

يتّضح من ذلك أنّ مهم املؤمنني املكتفية بنعيم اجلنّة ، واخلالص من عذاب النّار 
، واهلدف األسمى ، وإن كانت غاية رشيفة وعظيمة ، لكنّها تبقى دون الغاية األقىص 

فصيالً ، ، حسبك أن تعلم أنّ كلّ نعيم اجلنّة مجلةً وتشديدة ولكي تعي هذا ببساطة 
 .؟!حارضٌ يف ذوات أهل السامء اخلامسة ؛ فام بالك بمن بعدهم

وسيأيت النّص الصحيح أنّ أهل اجلنّة عىل قسمني ؛ فقسمٌ ملتذٌ بنعيم اجلنّة مطلقاً 
بمعنى كونه دون قيد أو رشط ، وهم أغلب أهل اجلنّة ، وقسمٌ آخر حاكمٌ يف اجلنّة 

لِهِ م : ؛ سيام يف زيادة النعيواسطة فيض هلم  نْ فَضْ مْ مِ هُ يدُ زِ يَ مْ وَ هُ ورَ مْ أُجُ يهِ فِّ يُوَ   .فَ

فال حدّ لفضل اهللا تعاىل عىل العباد يف إفاضة الدرجات عليهم؛ رضورة أنّ ما 
  .؟!، غري منقطع الفضل والرمحةعند اهللا تعاىل ال حدّ له
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..؛ اراإلهليون بام هو أكرب من نعيم اجلنّة واخلالص من النّ عباد لذلك يطمع ال

، عامل الرضا والرضوان ، كام هو رصيح القرآن ، ولكي تعي عظمة هذا العامل يطمعون ب
أهله ؛ كاملالئكة املقربني األربعة ، وأويل العزم اخلمسة ، ومن طهرهم اهللا تعاىل وقدسيّة 

نّ اجلنّة وما فيها ليست إالّ حبّة خردل اعلم أمن الرجس تطهرياً صلوات اهللا عليهم ؛ ف
 ل أحدهم صلوات اهللا عليهم. قبا

قياساً باالبتهاج بأنوار الذات اإلهليّة ، جامل اجلنّة ، فقرياً االبتهاج ببقى الزبدة : ي
 ..ومراتب العلوم اللدنيّة التي يف السامء اخلامسة والسادسة والسابعة فام بعدها 

يّة التي وبعبارة أخر فغاية األحرار يف عباداهتم ، االبتهاج بجامل الذات اإلهل
هي عني اجلامل والكامل واجلالل ، وإنّام هم أحرار لكوهنم تنزهوا عن زنزانة االبتهاج 

اجلنّة ، إىل االبتهاج بجامل اخلالق الذي هو هذا املخلوق بجامل املخلوق حتى لو كان 
 واجلامل والكامل واجلالل .والبهاء عني احلسن 
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 وحدة السنخيّة بني عامل الرضوان وأهله

 ة أمور :ثمّ 

ل : عامل الرضوان غري عامل اجلنّة.  األوّ

ِمْ ؛ قوله تعاىل : بني العاملني يدلّ عىل املغايرة  هبِّ نْدَ رَ ا عِ وْ قَ ينَ اتَّ نَّاتٌ لِلَّذِ ي  جَ ْرِ جتَ
ةٌ  رَ طَهَّ اجٌ مُ وَ أَزْ ا وَ ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ َهنْ ا األْ تِهَ ْ نْ حتَ نَ اهللامِ انٌ مِ وَ ضْ رِ ريٌ  وَ

اهللا بَصِ بَادِ  وَ عِ  .)١(بِالْ

والغرييّة ال تعني املباينة املطلقة ، وإنّام االشتداد يف رتبة الوجود ؛ واملعنى أنّ عامل 
، واحلدوث قياساً بام دونه تنزهاً عن عالئق اإلمكان أشدّ و، الرضوان أرشف وجوداً 

 .ء ر مدار الزوال والفنائكعامل اجلنة امللكويت املثايل ، أو عامل الدنيا الدا

يدلك عىل ذلك أنّ الرضوان صيغة مبالغة من الرضا ، واهللا تعاىل دون ريب 
املرتبة عن أهل رضاه ه يبقى أدنى من ، لكنّ يف امللكوت راضٍ عن كلّ أهل اجلنّة 

 .الرضوان األكرب مرتبة ..؛ يف عامل القدسالشديدة 

عن هشام عيل بن حممد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن حمبوب ، رو الكليني عن 
 جلو بن سامل ، عن عامر الساباطي قال : سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن قول اهللا عز

ريُ ( : 
بِئْسَ املَْصِ نَّمُ وَ هَ اهُ جَ أْوَ مَ نَ اهللا وَ طٍ مِ خَ اءَ بِسَ نْ بَ مَ انَ اهللا كَ وَ ضْ بَعَ رِ نِ اتَّ مَ ) ١٦٢أَفَ

نْدَ اهللا اتٌ عِ جَ رَ مْ دَ  ؟!. هُ

الذين اتبعوا رضوان اهللا هم األئمة ، وهم واهللا يا عامر : «فقال عليه السالم 
انا ، يضاعف اهللا هلم أعامهلم ويرفع اهللا هلم  درجات للمؤمنني ، وبواليتهم ومعرفتهم إيّ

 .)٢(»الدرجات العىل

. قلت : إسناده صحيح عىل األقو 

                                                           
 .١٥آل عمران :   (١)
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية٤٣٠: ١ الكايف (ت: عيل غفاري)  (٢)



 ٥٣١ ..................................................................... امس : املعرفة واالبتهاج الفصل اخل

 
 د بن عن حمم، احلسني عن حممد بن عبد اهللا عن ريض اهللا عنه ، الكليني ورو

 يا جابر إنّ : « قال يل أبو جعفر عليه السالم: عن جابر بن يزيد قال ، عن املفضل ، سنان 
فكانوا أشباح ، وعرتته اهلداة املهتدين ، صىل اهللا عليه وآله  خلق حممداً ، ل ما خلق اهللا أوّ 

 ؟!.وما األشباح: قلت ». بني يدي اهللا نورٍ 

بروح  وكان مؤيداً ، بال أرواح ، انية ظل النور أبدان نور« عليه السالم :قال 
 .)١(»روح القدس فبه كان يعبد اهللا وعرتته...: وهي ، واحدة 

. قلت : إسناده صحيح عىل األظهر األقو 

ل ما خلققوله عليه السالم : ( م أوّ ل من خلق اهللا عليهم السالم ) رصيحٌ أهنّ أوّ
بروح واحدة ، وهي : روح  بال أرواح ، وكان مؤيداً تعاىل وقوله عليه السالم : (

) كاالستثناء املنقطع ؛ أي بال أرواح حيوانيّة إالّ روح القدس ؛ فذاك العامل منزه القدس
ة والغضبيّة  ، فهو عامل النور والروح القدس واحتاد االبتهاج عن الروح احليوانيّة الشهويّ

ج  ج واملبتهَ  . واملبتهِ

أرشف مراتبه عامل روح القدس ، قلت : املجموع نصٌ أنّ عامل الرضوان هو : 
ين ، وهم : عامل األئمة  هذا العامل هو ..؛ السالمالصالة وحممد وآل حممد عليهم املطهرّ

؛ اجلنّة والنار..خلق عامل األنوار التي أوجدها اهللا تعاىل قبل خلق اخللق ، وقبل 
قاً فاالبتهاج احلاصل من اجلنّة عظّمها اهللا تعاىل ،  بمخلوق آخر  ال يعدو كونه متعلّ

ال يتحقق ف؛ ؛ كاحلور العني والفاكهة وحلم الطري واألهنار ، ونحو ذلك رشيف 
 .ذلك اجلنّة إالّ بعامل االبتهاج يف 

كيف وهو الرضوان ؛ القدس والنور واالبتهاج املتحقق يف عامل وهذا ال يقاس ب
أنّ عليّة عامل الرضوان لعامل ، مع التنبيه بإذن اهللا تعاىل وجود اجلنّة وما فيها حقيقيّة لعلّة 

لوجود عامل اجلنّة وامللكوت علّة إعداديّة وقد أوضحنا هذا جليّاً بإجياز يف مقدمة 
 . .الكتاب ، فراجع 

                                                           
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية٤٤٢: ١ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
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 الثاين : عامل الرضوان أكرب من اجلنّة .

دَ اهللاُ تعاىل : سبحانه ويدلّ عليه قوله  عَ ْ  وَ نَّاتٍ جتَ نَاتِ جَ مِ املُْؤْ نِنيَ وَ مِ نْ املُْؤْ ي مِ رِ
نٍ  دْ نَّاتِ عَ يِّبَةً يفِ جَ اكِنَ طَ سَ مَ ا وَ ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ َهنْ ا األْ تِهَ ْ نَ  حتَ انٌ مِ وَ ضْ رِ وَ  اهللا وَ لِكَ هُ ُ ذَ ربَ أَكْ

ظِيمُ  زُ الْعَ وْ  .)١(الْفَ

بل هذا العامل ، ار وبقيّة اخلالئق قبل أن خيلق اجلنّة والنّ هذا العامل خلق اهللا تعاىل 
 جلنّة عىل ما قىض اهللا تعاىل .علّة وجود ا

ة ، والعقول القدسيّة ، واألرواح العليّة  صلوات اهللا تعاىل هو عامل األنوار العلويّ
، كام ورد يف حممد وآل حممد صلوات اهللا تعاىل عليهم  ،هو عامل أهل البيتف عليهم ؛

 ..األخبار الثابتة التي سقنا بعضها قبل قليل 

اجلنّة ، النعيم احليواين ؛ أي : الشهوي ، الدائر مدار احلور غاية أهل اجلنّة يف عامل 
العني ، وحلم الطري ، واألهنار ، والقطوف الدانية ، والغلامن املخلدون ، وكلّ هذا لذة 

 ال ريب يف ذلك؟!.وابتهاج وسعادة ، وهبجة ونعيم 

ا غاية أهل الرضوان يف عامل الرضوان ، فهي : االقرتاب من أرسار الذا ت أمّ
انيّة ، وخزائن اخلري البهيّة ة ، وكنوز العلوم الربّ ، والقدرة اللدنية التي ال قدرة  األحديّ

ومن هذا الباب أخبار ، ..هي عني البهجة واالبتهاج التي ، يف عامل اإلمكان  أرشف منها
 ..شفاعة املؤمنني ملن دوهنم

يى، عن أمحد بن عن حممد بن حيريض اهللا تعاىل عنه ، منها : ما رواه الكليني 
حممد بن عيسى، عن احلسن بن عيل، عن بكار بن كردم، عن املفضل، عن أيب عبد اهللا 
عليه السالم قال: قال يل: يا مفضل اسمع ما أقول لك، واعلم أنّه احلق، وافعله وأخرب 

لْ   ة إخوانك؟!.ـيَ ـبه عِ

 قلت جعلت فداك:  وما علية إخواين؟!. 

                                                           
 .٧٢التوبة :   (١)
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يف قضاء حوائج إخواهنم..؛ ومن قىض ألخيه  الراغبون« قال عليه السالم :

هلا اجلنة ،  املؤمن حاجة، قىض اهللا عز وجل له يوم القيامة مائة ألف حاجة من ذلك، أوّ
 .)١( »وإخوانه اجلنة، ومعارفه ، ومن ذلك أن يدخل قرابته 

. قلت : صحيح ، وهذا اإلسناد صحيح عىل األظهر األقو 

هلا اجلنةمائة ألف قوله عليه السالم : ( ) رصيحٌ أنّ اجلنّة وما حاجة من ذلك، أوّ
وحاجة فيها ، ال تعدو كوهنا غاية واحدة للمؤمنني الكاملني ، من جمموع مائة ألف غاية 

 ، ولعلّ العدد كناية عن فضل اهللا الذي ال ينقيض ، ودرجاته التي ال تنتهي .

 

  

                                                           
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية١٩٣: ٢ ت: عيل غفاري)الكايف (  (١)
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ام اجلنّةهم واالبتهاج الرضوان  أهل  حكّ

حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد بن عن ريض اهللا عنه ،  هـ)٣٢٩(رو الكليني
عيسى ، عن حممد بن سنان ، عن عبد اهللا بن مسكان ، عن عبيد اهللا بن الوليد الوصايف 
قال : سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول : إنّ فيام ناجى اهللا عز وجل به عبده موسى 

م فيهامُ كِّ وأحَ تي ، إنّ يل عباداً أبيحهم جن«عليه السالم قال :   ؟!.هُ

 ؟!.وحتكمهم فيهاقال : يا رب ، ومن هؤالء الذين تبيحهم جنتك ، 

 .)١(»رسوراً من أدخل عىل مؤمن «قال سبحانه : 

قلت : إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، الوصايف عريب ثقة ، وابن سنان ثقة عىل 
. األظهر األقو 

أي : ؛ إذ االبتهاج هو : الرسور ، قلت : مىض أنّ أهل الرسور هم أهل االبتهاج 
ا هو هبجةٌ و  كامل .مجال وحسنٌ وإدراك املالئم ممّ

اماً ، حيكمون عىل املالئكة ، واحلور والغلامن قال املجليس :  أي أجعلهم فيها حكّ
 .)٢(، بام شاءوا ، أو يشفعون ويدخلون فيها من شاءوا

حلكم إليهم ، فيشفعون وقال املازندراين : واملراد بتحكيمهم فيها ، جعل ا
 .)٣(ويدخلون فيها ، من شاؤوا حيث شاء

 .)٤(وقال الفيض : (وأحكمهم فيها) من التحكيم أي : أجعلهم حكاماً 

ة  اماً ، ليس أنّ إىل قلت : أنبّه بشدّ اً بل أمراً جعلهم حكّ ؛  حقيقيٌّ هو اعتباريّ
عني الفعليّة ، رشف منه ، أو عامل اجلنّة وما هو أالرضوان ورضورة أنّ عامل امللكوت 

                                                           
 طهران . ،. دار الكتب اإلسالمية١٨٩: ٢ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 هـ.١٩٨٣. مؤسسة الوفاء ، بريوت. طبع  ٢٨٨: ٧١بحار األنوار (ت: البهبودي)   (٢)
 ، بريوت. ، إحياء الرتاث العريب ٧٢ :  ٩رشح أصول الكايف (ت: عيل عاشور)   (٣)
 مكتبة أمري املؤمنني ، أصفهان. .٤٢٣: ١الوايف (ت: ضياء الدين احلسيني)   (٤)
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ام ؛ ف منزهان عن االعتبار ة؛ فهم اجلنّة حكّ خلفاء هم واسطة فيض وإجياد ألهل احلجّ

س كن فيكون ، عىل ما قىض اهللا تعاىل ، يقولون لليشء فيها اهللا   .يف شأهنم املقدّ

) قال: أخربين حممد بن عيل، قال: ثنا حييى بن معني،  ٣١١أخرج اإلمام اخلالل (
سمعت خالد بن خداش، قال: جاء سالم بن أيب مطيع إىل أيب عوانة ، فقال: هات  قال:

هذه البدع التي قد جئتنا هبا من الكوفة، قال: فأخرج إليه أبو عوانة كتبه، فألقاها يف 
 التنور، فسألت خالداً ما كان فيها...؟!. 

 :  ». أنا قسيم النار«قال خالد بن خداش: حديث عيلّ

 كم به أبو عوانة، عن األعمش؟!. قال: نعم.قلت خلالد: حدث

 .)١(قال عطيّة الزهراين: إسناده صحيح 

 قلت : كون أمري املؤمنني قسيم النار واجلنة ، معلومٌ رضورة .

كلّ حسب لكن قلت : هذا املقام حيوزه كثري من املؤمنني الطاهرين يوم القيامة ، 
أرشف من ذلك ما عند نبيّنا حممد فأمري مرتبته ، أرشفها ما عند األنبياء واملرسلني ، و

 صلوات اهللا عليهم أمجعني .. املؤمنني عيلّ 

ومن ذلك الشفاعة ؛ فرتبتها األقدس األرشف عند نبينا حممد ، ثم عيل وبقية 
مثل من األنبياء واألوصياء ، ثم كمل فاألاملعصومني من ذرية فاطمة ، ثم األمثل 

 يشفع ألهل بيته ، فاحفظ . املؤمنني ، إىل املؤمن العادي الذي

                                                           
 . دار الراية، الرياض.٥١٠: ٣السنة أليب بكر اخلالل احلنبيل (ت: عطية الزهراين)  (١)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 سادسالفصل ال

  األسامء والصفاتاالبتهاج بني 
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 هل االبتهاج واملبتهج من األسامء احلسنى؟!

قلنا : أسامء اهللا احلسنى وصفاته العليى ، ما نصّ الرشع عليها ، فال يسوغ نسبة 
معترب ؛ رضورة حتقق البدعة والضالل  اسم أو صفة إىل اهللا تعاىل ، من دون نصٍّ رشعيّ 

م ، ال أعلم يف هذا خالفاً بني أصحابنا ريض اهللا عنهم ، ووافقنا جلّ  والترشيع املحرّ
..  أهل السنّة ، وال عربة بمن شذّ

ى به ٤٣١قال املفيد ( هـ) ريض اهللا عنه : ال جيوز تسمية الباري تعاىل إالّ ما سمّ
ه به حججه من خلفاء نبيه ، وكذلك أقول يف نفسه يف كتابه ، أو عىل لسان نب يه ، أو سامّ

مذهب مجاعة الصفات ، وهبذا تطابقت األخبار عن آل حممد عليهم السالم ، وهو 
، وكثري من الزيدية ، والبغداديني من املعتزلة كافة ، ومجهور املرجئة وأصحاب  اإلمامية

 . اهـ. )١(جة يف ذلك اإلمجاعاحلديث ، إالّ أن هؤالء الفرق جيعلون بدل اإلمام احل

ى به  ،هـ) : ال حيلّ تسمية الباري تعاىل٤٥٦وقال ابن حزم الظاهري ( بغري ما سمّ
 . )٢(نفسه ، ومن فعل ذلك فقد أحلد يف أسامئه

عن حممد بن إسامعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محّاد هـ) ٣٢٩الكليني( رو
بن يسار قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه  بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اهللا ، عن الفضيل

وا اهللاََّ إنّ اهللا ال يوصف ، وكيف يوصف ، وقد قال يف كتابه : « السالم يقول : رُ ا قَدَ مَ وَ
هِ  رِ قَّ قَدْ  .)٣(»فال يوصف بقدر إالّ كان أعظم من ذلك حَ

 .سناد صحيح عىل األقو صحيح ، وهذا اإلقلت : 

ا بن بزيع ريض اهللا عنه، عيل ورواية الكليني عن حممد بن إسام ن أصل كتابه مإمّ
ا رواية عنه ، ومل يستبعده بعض األساطني.   ، وهو األقو، وإمّ

                                                           
 م.١٩٩٣. دار املفيد للطباعة والنرش ، بريوت. سنة الطبع :  ٥٤أوائل املقاالت :   (١)
 . دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت.٢٠: ٤كام يف أصول األحكام(ت: أمحد شاكر) اإلح   (٢)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٠٠: ١الكايف (ت: عيل أكرب غفاري) :   (٣)
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الستحالة إحاطة ؛  من قبل املخلوقإنّ اهللا ال يوصف) وقوله عليه السالم : (

؛ فاهللا تعاىل يوصف بام املخلوق الفقري ، بعظمة ذاته املحضة الغنيّة سبحانه وتعاىل
 ..صف نفسه ال غري و

عيل بن إبراهيم ، ممّا يدلّ عليه يف النصوص القطعيّة أيضاً ، ما رواه الكليني عن 
عن العباس بن معروف ، عن ابن أيب نجران ، عن محاد بن عثامن ، عن عبد الرحيم بن 
عتيك القصري قال : كتبت عىل يدي عبد امللك بن أعني إىل أيب عبد اهللا عليه السالم أنّ 

ماً بالعراق يصفون اهللا بالصورة وبالتخطيط ، فإن رأيت جعلني اهللا فداك أن تكتب قو
 إيل باملذهب الصحيح من التوحيد؟!.

 : سألت رمحك اهللا عن التوحيد وما ذهب إليه من قِبَلِك ، «فكتب عليه السالم إيلّ
صفون ، فتعاىل اهللا الذي ليس كمثله يشء وهو السميع البصري ، تعاىل عامّ يصفه الوا

املشبهون اهللا بخلقه ، املفرتون عىل اهللا ؛ فاعلم رمحك اهللا أنّ املذهب الصحيح يف 
التوحيد ، ما نزل به القرآن من صفات اهللا جل وعز ، فانف عن اهللا تعاىل البطالن 

، هو : اهللا الثابت املوجود ، تعاىل اهللا عامّ يصفه الواصفون ،  فال نفي وال تشبيهوالتشبيه ؛ 
 .)١(»وا القرآن فتضلوا بعد البياندُ عْ تَ وال 

 سناد صحيح .صحيح ، وهذا اإلقلت : 

وال تعدوا القرآن تعاىل اهللا عامّ يصفه الواصفون ، قوله صلوات اهللا عليه : (
) ظاهرٌ يف حرمة وصف الباري وتسميته بغري ما وصف به نفسه ؛ فتضلوا بعد البيان

..الستحالة إحاطة املخلوق الناقص الفقري   بالكامل الغنيّ ؛ يدلّ عليه أيضاً

ما رواه الكليني عن عيل بن حممد وحممد بن احلسن ، عن سهل ، عن السندي بن 
الربيع ، عن ابن أيب عمري ، عن حفص أخي مرازم ، عن املفضل قال : سألت أبا احلسن 

 عليه السالم عن يشء من الصفة؟!.

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٠٠: ١الكايف (ت: عيل أكرب غفاري)   (١)
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 .)١(»ال جتاوز ما يف القرآن« فقال عليه السالم :

 بعمل األصحاب .بالشواهد واالنجبار سناد معترب ، صحيح ، وهذا اإلقلت : 

عن عيل بن حممد وحممد بن احلسن ، عن  ،أيضاً ريض اهللا عنه ورو الكليني 
سهل عن حممد بن عيسى عن إبراهيم عن حممد بن حكيم قال : كتب أبو احلسن موسى 

وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته ؛  إنّ اهللا أعىل«بن جعفر عليه السالم إىل أيب : 
 .)٢(»فصفوه بام وصف به نفسه ، وكفوا عامّ سو ذلك

 األصحاب .بالشواهد واالنجبار بعمل قلت : إسناده معترب 

هذه األخبار الرشيفة ، ظاهرةٌ رصحيةٌ يف حرمة وصف اهللا تعاىل بغري ما وصف 
هم السالم ؛ فال جيوز االفراط عىل لسان أنبيائه وخلفائه علي ، يف كتابه، أوبه نفسه

 والتفريط يف األسامء احلسنى والصفات العليى..؛ فال جيوز ..

الً : تعطيل الصفات ونفيها .  أوّ

ملا يف ذلك من ردّ النصوص الرشعيّة القطعيّة ، قرآناً وسنّة وتكذيبها ، وهي 
تعاىل عاملاً  رصحية يف إثبات أسامء حسنى وصفات عليى هللا تعاىل عىل احلقيقة ؛ ككونه

قديراً حيّاً رحيامً خالقاً رازقاً مميتاً ونحو ذلك ؛ فهذه الصفات واألسامء ثابتة هللا تعاىل 
 ال املجاز كام يقول املعطلة نفاة الصفات.عىل احلقيقة بإمجاع أصحابنا ريض اهللا عنهم ، 

مع  وسيأيت أنّ كثرهتا من ناحية املفهوم اعتباريّة ، ومن ناحية املصداق متحدة
احلكيم،  ،الفيلسوف ،الطبيب ،العامل ،؛ كاحتاد صفة الفقيه، عني الذات الذات 
ورة أنّ هذه الصفات حيثيات رضيف ذات ابن سينا؛ ، العبقري...، املسلم ،الريايض

 . ، وهي عني ذات ابن سينا حقيقيّة لذات واحدة ليست جمازاً 

                                                           
 ار الكتب اإلسالميّة ، طهران .. د١٠٢: ١الكايف (ت: عيل أكرب غفاري) :   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٠٢: ١الكايف (ت: عيل أكرب غفاري) :   (٢)
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صفات الثابتة ، ناهيك عن غريها بتلكم ال وثانياً : ال جيوز تشبيه اخلالق باملخلوق

من الصفات االشتقاقية من األفعال ؛ المتناع الكيف واالنفعال والرتكيب والنقص 
 واحلد يف الذات األحديّة املحضة البسيطة .

ومعنى األسامء والصفات اإلشتقاقيّة ، ما يشتق من الفعل ؛ كاشتقاق اسم 
ونَ اهللا نَّ املُْ إِ  اخلادع واخلديعة من قوله سبحانه وتعاىل :  َادِعُ مْ نَافِقِنيَ خيُ هُ ادِعُ وَ خَ هُ  وَ

مْ  ومن ذلك اشتقاق اسم : املحب واحلبّ ، من قوله تعاىل :  ِبُّهُ مٍ حيُ وْ أْيتِ اهللا بِقَ فَ يَ وْ فَسَ
هُ  ِبُّونَ حيُ  .ونحو ذلك من األعراض واالنفعاالت املنزهة عنها الذات األحديّة  وَ

الفرحان ، املحب املبتهج،  سوغ رشعاً عدّ مثل : املرسور ، إذا اتّضح هذا ، فال ي  
، الرايض ، ويف املقابل : املبغض ، الساخط ، املحبِط ، اجلائي من املجيء...، من أسامئه 

أمرين جليلني  -بام هو جمموع–احلسنى وصفاته العليى سبحانه وتعاىل ؛ ملجموع 
 خطريين ، وخلطورهتام أفردنا العنوان اآليت .. 
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 ضابطة األسامء احلسنى والصفات العليى

املرسور ، املحب ، الفرحان ، الساخط ، اخلادع ، املبتهج ، قلنا : ال جيوز عدّ مثل 
وصفاته العليى ، وإن ربام سوغنا إطالقها من اجلائي ، وأمثال ذلك من أسامئه احلسنى 

 ..أمرين -بام هو جمموع-ملجموع جهة بيان املعاين اإلهليّة املستعصية ؛ 

م . ل : الترشيع املحرّ  األوّ

لعدم النّص الصحيح ؛ إذ ليس يف كتب الفريقني عن النبيّ وأهل البيت تسمية 
اهللا تعاىل باملرسور ، فمن زعم أنّ املرسور ، أو الفرحان ، ونحو ذلك من أسامئه 

م.  احلسنى، فقد أدخل يف الدين ما ليس فيه ، وهو إحلادٌ وترشيع املحرّ

م؟!. قلنا : دفعاً لبدعة التشبيه والتغرير باجلهل. وقد تقول  : ملاذا هو ترشيعٌ حمرّ

 الثاينّ : الوقوع يف بدعة التشبيه .

وهو : تشبيه اخلالق الكامل الواجب ، باملخلوق الناقص احلادث املمكن ، 
النقص والعدم واإلمكان ؛ كاألينية واجلسميّة والكيفيّة  رصحية يفباألسامء والصفات ال

مثالً، واهللا منزه عنها ، رضورة أنّ ما يضاف ائي الرتكيب والتجزئة واحلدّ ؛ كاسم اجلو
 إىل اهللا سبحانه من األسامء والصفات ، عىل نحوين..

فاهللا تعاىل خالق عىل احلقيقة  ..؛فتارة عىل احلقيقة ، كام يف اسم اهللا تعاىل : اخلالق
ة؛ فهذه تضاف إليه سبحانه عىل احلقيقة ال ، وكذا كلّ أسامء اهللا تعاىل وصفاته الكامليّ 

املجاز ؛ فيصدق حقيقةً أنّ اهللا تعاىل خالق عىل االستقالل ، وكذا : رازق وحميي ومميت 
 ورحيم ، من دون طروّ شبهة تشبيه اخلالق باملخلوق ، وال التجسيم ، أو التحديد .

مرسورٌ مبتهجٌ اهللا :  -عىل سبيل التوضيح–وتارة أخر عىل املجاز ، كام يف قولنا 
؛ وهذا االطالق عىل احلقيقة ممتنع ؛ رضورة أنّ الرسور انفعال وتغريّ وجتدد وحدوث ، 
ل احلدوث والتغريّ يف الذات األزليّة القديمة  ه عن هذا كلّه ؛ المتناع تعقّ واهللا تعاىل منزّ

نا سابقاً املحضة البسيطة  .، وإنّام هو عىل املجاز والتأويل ، كام فصلّ
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لك حيرم عدّ لفظ املرسور والرسور وما كان عىل نحومها ، من أسامئه احلسنى لذ

 وصفاته العليى ؛ لعدم صدق املرسور والرسور حقيقةً عىل ذات الباري سبحانه .

ونَ اهللاَ إِنَّ املُْ هبذا يتبنيّ عدم عدّ اخلادع واخلديعة يف قوله تعاىل :  َادِعُ نيَ خيُ نَافِقِ
وَ  هُ مْ وَ هُ ادِعُ من أسامئه احلسنى وصفاته العليى عزّ وجل ؛ رضورة عدم صدقه  )١(خَ

نا ؛ وإنّام برضبٍ من املجاز  عىل اهللا سبحانه وتعاىل عىل احلقيقة ، بل امتناعه كام فصلّ
منا .  والتأويل كام قدّ

املَْلَكُ وكذا الكالم يف اسم اجلائي االشتقاقي ، من قوله سبحانه :  بُّكَ وَ اءَ رَ جَ وَ
ا  فًّ اصَ فًّ  المتناع املجيء والذهاب عىل الذات األحديّة البسيطة ، وقس عىل ذلك . )٢(صَ

الزبدة : الضابطة يف أسامئه تعاىل احلسنى وصفاته العليا ، صدقها عليه سبحانه 
؛ كالقيّوم ، الرحيم ، عىل االستقالل انفراده هبا سبحانه ناهيك عن عىل احلقيقة ، 

.. الكريم ، الرازق ، املحيي ،   املميت ، املهيمن ، ناهيك عن القادر ، العامل ، احليّ

وكلّ األسامء االشتقاقيّة التي ال تصدق عليه سبحانه وتعاىل عىل احلقيقة ، بل 
متتنع ، إالّ برضبٍ من املجاز والتأويل والكناية ؛ فليس من أسامئه احلسنى وال صفاته 

من  ام، لكن ال بعنوان أهنّ مبتهجٌ هبم اده العليى ، بىل قد نقول أحياناً أنّ اهللا حمبٌ لعب
تقريب ملا التفسري والبيان ومن باب الوإنّام  ،األسامء احلسنى ، وال من صفاته العليى

 .. من املعاين اإلهليّةعىل النّاس استصعب 

فقد تقول : ما الرضورة الداعية ال استعامل الرشع هذه األلفاظ؛ كقوله تعاىل : 
أْيتِ اهللاُ بِقَ  مٍ يَ هُ وْ ِبُّونَ حيُ مْ وَ ِبُّهُ وا وقوله سبحانه وتعاىل :  )٣(حيُ ضُ رَ مْ وَ نْهُ َ اهللاُ عَ

يضِ رَ
نْهُ   مع أنّ فيها مؤونة التأويل وارتكاب املجاز بإمجاع أهل القبلة؟! )٤(عَ

                                                           
 .١٤٢سورة النساء :   (١)
 . ٢٢سورة الفجر :   (٢)
 .٥٤سورة املائدة :   (٣)
 .٢٢سورة املجادلة :   (٤)



 ٥٤٥ .....................................................سادس : االبتهاج بني األسامء والصفات الفصل ال

 
 قلنا : ألمرين : 

األول : قصور اللغة الفقرية املحدودة املخلوقة ، عن اإلحاطة بمعاين الصفات 
ة الغنيّة غري املحدودة .األحد  يّ

د باملحسوس يف أذهان املكلفني ؛ إذ من أهم عنارص البالغة  وثانياً : تقريباً للمجرّ
 والفصاحة، هو استئناس السامع بأقرب األلفاظ الدالة عىل املعاين العميقة .

ِبُّ  فاملخاطَب املؤمن البسيط ، وهم أكثر البرش ، يستميله نفسيّاً قوله تعاىل:  مْ حيُ هُ
هُ  ِبُّونَ حيُ مْ وقوله :  وَ نْهُ َ اهللاُ عَ

يضِ أكثر من غريه للتعبري عن األمن واألمان والعالقة  رَ
 .عالقة الوالد بولده ك االوطيدة مع  اخلالق سبحانه ، وأهنّ 

ا مثل قوله تعاىل :  مْ وأمّ اهُ وَ قْ مْ تَ اهُ آتَ  وَ دً مْ هُ هُ ادَ ا زَ وْ تَدَ ينَ اهْ الَّذِ فهو يطوي  وَ
معاين النعيم واالبتهاج والسمو والرفعة والقدس والعلو والقرب من اهللا تعاىل  كلّ 

 بالنسبة ألكثر الناس ..العويص ناهيك عن الثواب ، لكنّه كاملجمل املتشابه 
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 هل النزاع يف صفة اإلرادة لفظي؟!

ومقصودهم ؛ ذكر مجاعة من احلكامء اإلهليني أنّ اإلرادة صفة ذات أزليّة قديمة 
؛ كوهنا عني اجلامل والكامل والقدرة املحضة ؛ لذلك اهللا تعاىل مبتهجٌ بذاته أزالً وأبداً  أنّ 

 .ذاتهبكامل ؛ إذ اإلرادة الذاتيّة تعني: االبتهاج الذايت هو يريد ذاته 

ٌ بآثار ذاته (=خملوقاته) يف مرتبة ذاته؟!. :وهنا نتسائل  هل اهللا تعاىل عامل

كان، وما يكون ، وما مل يكن ف؛ فاهللا تعاىل عاملٌ بام واحداً قلنا : نعم إمجاعاً وقوالً 
 .سيكون ، وهذا العلم عني الذات 

 وإن قيل : ما معنى أنّ مردّ ابتهاجه بآثار ذاته إىل ابتهاجه بذاته؟!.

ا يف رتبة قلنا :  يصحّ هذا السؤال، بعد أن أوجد سبحانه اآلثار يف اخلارج ، وأمّ
؛ أي : ابتهاج اهللا بآثار ذاته ، عني ابتهاجه بذاته فاآلثار خارجاً ،  األزليّة قبل إجيادذاته 

؛ وهذا معنى أنّ اهللا تعاىل آثار ذاته ام كان وما يكون وما سيكون من علمه األزيل بعني ب
 .؛ بداهة أنّ علمه سبحانه يف األزل بآثار ذاته ، عني ذاتهيريد ذاته وآثار ذاته يف األزل 

ل أمران :   حتصّ

ن يريد آثار  ول:األ نا حينام نقول : اهللا تعاىل يريد ذاته ؛ فإنّه بداللة التضمّ اتضح أنّ
 .، وعليه فاإلرادة صفة ذات تعاىل عني ذاته  قبل إجيادها ،هبا األزيل ذاته ؛ ألنّ علمه 

اخرتاع ، وأكثر وأكمل  ،ه اآلثار عىل أتم نظامعلم اهللا هبذكون ي: ال بدّ أن وثانياً 
 .؛ فال يصدر عنه نقصٌ نّ اهللا تعاىل عني الكامل ؛ ألخرياً 

إىل ابتهاجه بذاته العاملة  ،بأفعاله وآثار ذاتهاهللا سبحانه وتعاىل مردّ ابتهاج الزبدة : 
كمل ا العلم باأل؛ إهنّ  اإلرادة الذاتيّةبنظام أفعاله األصلح واألكثر خرياً ، وهذا هو معنى 

 .يف اخلارج قبل وجود اآلثار يف مرتبة الذات ، صلح من اآلثار واأل
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ف الوجود رصف اخلري ؛ فهو قال حممد حسني األصفهاين ريض اهللا عنه : رص

االبتهاج الذايت مبتهج بذاته أتم ابتهاج ، وذاته مريضّ لذاته أتمّ الرضا ، وينبعث من هذا 
 . ، ابتهاج يف مرحلة الفعل؛ فإنّ من أحبَّ شيئاً أحب آثاره ، وهي اإلرادة الذاتية

ٌ بالنظام  د ، حكامء ومتكلمني وغريهم أنّ اهللا تعاىل عامل ة حممّ قلت : ال نزاع يف أمّ
ة اإلمكاين  األتم األصلح ، كام ال نزاع أنّ اهللا تعاىل يعلم ذاته ، وإنّام وقع النزاع يف صحّ

؛ إذ ذهب األكثر أنّ لفظ اإلرادة ال إطالق لفظ اإلرادة عىل هذا املعنى املجمع عليه 
ق وال يصحّ إالّ يف مرتبة الفعل دون الذات ؛ لصحة السلب والنفي كام سيتضح يصد

بعد قليل ؛ فإطالق لفظ اإلرادة بمعنى العلم باألصلح األتم ، خطأ ؛ ألنّه من إستعامل 
 .رضورة لذلك من دون  ،اللفظ يف غري ما وضع له

؛ ذا جممع عليهفكون اهللا سبحانه وتعاىل ، عاملٌ باألصلح األتم منذ األزل ، وه
ه إىل العلم غ إطالق لفظ اإلرادة عليه رضورة مردّ  .، ال وضعاً وال استعامالً  ، ال يسوّ

اإلرادة صفة ذات أو صفة فعل ؛ كون يف اختلف احلكامء وغريهم احلاصل : 
ا صفة فعل ال صفة ذات ، واملعيار فيام قالوا  نّ صفة الذات ، ال يطرأ عليها : إاألكثر أهنّ

 يعرض عليها سلب ، بخالف صفة الفعل فيطرأ ، فال يسوغ أن يقال : علم نفي ، وال
اهللا بكذا ومل يعلم بكذا ، قدر عىل كذا ومل يقدر عىل كذا ، كان حياً يف الوقت الفالين ومل 
يكن حياً يف آخر ، يف حني يسوغ أن يقال : أراد اهللا كذا ، ومل يرد كذا ، رزق فالن ومل 

 ومل يمت هذا .. يرزق فالن ، أمات ذاك

هـ) : ليست اإلرادة واملشية والرضا ٣٨١قال الشيخ الصدوق ريض اهللا عنه (
والغضب وما يشبه ذلك من صفات األفعال بمثابة صفات الذات ؛ ألنّه ال جيوز أن 

 .)١(يقال : مل يزل اهللا مريداً شائياً ، كام جيوز أن يقال : مل يزل اهللا قادراً عاملاً 

 : صحيح أنّ  -يل للتسهيلالقارص واللفظ –ء عن هذا قالوا وقد أجاب احلكام
اإلرادة يطرأ عليها نفي ، لكن هذا يف مرحلة الفعل ال الذات ؛ فاإلرادة يف مرحلة 

                                                           
 .النرش اإلسالمي ، قم  .١٤٨التوحيد(ت: هاشم الطهراين):   (١)
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النظام تعني العلم باإلرادة يف مرتبة الذات الذات ال يطرأ عليها نفي إطالقاً ؛ بداهة أنّ 

، وأوردوا عليه ما سيأيت ت دون كالم الذاعني  ،األصلح ، وهو صفة ذاتاإلمكاين 
 .قريباً يف العنوان اآليت 

كونه قد انرصح واتضح أنّ هـ) : ١٠٥٠قال الصدر الشريازي ريض اهللا عنه (
إرادته ، من غري تغاير ، ال يف الذات وال يف االعتبار ، فإذن عاملاً ومريداً، أمر واحد 

 .)١(الداعي ، وهو بعينه هو بعينها هي: علمه بالنظام األتم

وعني امجالية هي عني ذاته ،  مشيئة أزلية : جيب أن يعلم أنّ هللاقال ريض اهللا عنه و
 . )٢( اإلمجايل ، وبتلك املشيئة شاء كلّ خري ومصلحة ونظام يف العامل... علمه األزيل

ليست عبارة عن القصد، بل  فثبت أنّ إرادة اهللا يف األسفار ريض اهللا عنه:  قالو
املوجود يف الكلّ  نظام اخلري، أنّه سبحانه وتعاىل يعقل ذاته، ويعقل مريداً كونه احلقّ يف 

من ذاته، وأنّه كيف يكون ، وذلك النظام يكون ال حمالة كائناً مستفيضاً وهو غري مناف 
ل جلّ اسمه ، ألنّ ذاته كلّ اخلريات الوجودية كام مرّ مراراً من أنّ  لذات املبدأ األوّ

اإلمكاين تابع للنظام  فالنظام األكمل الكويناألشياء الوجودية،  البسيط احلق كلّ 
ي ، وهو  بفيضان األشياء عنه،  فعلم املبدأ؛  عني العلم واإلرادةاألرشف الواجبي احلقّ

، فهذه هي اإلرادة اخلالية عن النقص ورضاهلذلك  هو إرادتهوأنّه غري مناف لذاته ، 
 . )٣(واإلمكان 

 

 

 

                                                           
 ،  دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . الطبعة الثالثة .٣٣٣: ٨األسفار   (١)

 قلت : الداعي هو املرجح ، وهو عينه العلم بالنظام األصلح ؛ أي األرجح .
 .٢٢٥:  ٣رشح أصول الكايف   (٢)
 م.١٩٨١. دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . طبع سنة :  ٣١٥: ٨األسفار   (٣)
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 الذاتيّةتهاج باإلرادة مناقشة تأويل االب

األكمل ، معلوم رضورة ال نزاع الكوين اإلمكاين قلت : علم اهللا تعاىل بالنظام 
 األكمل .الكوين العلم بالنظام  عىلاإلرادة  يف اطالق لفظام النزاع ، وإنّ كام أرشنا فيه 

به  ما سواه : قال يف حاشية األسفار ريض اهللا عنهالسيد الطباطبائي لذلك تعقّ
ا تسمية  ،اىل يستند إىل قدرتهتع التي هي مبدئيته املطلقة للخري، وعلمه بنظام اخلري، وأمّ

العلم باخلري واألصلح، إرادة ، أو انطباق مفهوم اإلرادة بعد التجريد ، عىل العلم 
لكل كامل  ه واجدٌ نعم قام الربهان عىل أنّ  باألصلح ، الذي هو عني الذات ، فال .

 .يف ضمن الصفات الذاتية ،ختصيص اإلرادة من بينها بالذكر وهذا ال يوجب ،وجودي

 ،الكالم يف اطالق لفظ اإلرادة إنّامو، ما ذكروه حق من حيث املعنى : وباجلملة 
 .)١(والبحث كام تر أشبه باللفظي ،وانطباق ما جرد من مفهومها عىل صفه العلم

 امني رضوان اهللا عليهما قاله صدر املتأهلكالم السيد الطباطبائي تام ، وقلت : 
ال ال دليل عليه  اإلرادة ؛ إذ ظ، بل رضوري، إالّ إطالق لفمن جهة املعنى جممعٌ عليه 

اإلرادة لفظ خمالف للنصني الرصحيني يف نفي األزليّة عن كام أنّه استعامالً ، ال وضعاً و
 .ت بمعنى العلم ، ومل تأيف القرآن والسنّة إالّ بمعنى الفعل اإلرادة ، بل ليس  واملشيئة

عن حممد بن حييى العطار ، عن أمحد بن حممد بن عيسى  هـ)٣٢٩(رو الكليني
األشعري ، عن احلسني بن سعيد األهوازي ، عن النرض بن سويد ، عن عاصم بن محيد 

 عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : قلت مل يزل اهللا مريداً؟!! 

مل يزل اهللا عاملاّ قادراّ ثمّ إالّ ملراد معه..؛  إنّ املريد ال يكون«قال عليه السالم : 
 » .أراد 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كالم . وهو نصّ يف نفي األزليّة عن صفة 
ا ليست علامً اإلرادة   ، بخالف العلم والقدرة حيث أثبت اإلمام أزليتهام .، وأهنّ

                                                           
 م.١٩٨١سنة :  ة الثالثة،طبعال. دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت .  ٣١٧: ٨ة األسفار حاشي  (١)
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صفوان بن حييى ورو الكليني أمحد بن إدريس ، عن حممد بن عبد اجلبار ، عن 

 ، قال قلت أليب احلسن عليه السالم أخربين عن اإلرادة من اهللا ومن اخللق؟!

ا من قال: فقال اإلرادة من اخللق الضمري وما يبدو هلم بعد ذلك من الفعل ، وأمّ 
ه ال يروي وال هيم وال يتفكر وهذه الصفات ؛ ألنّ  فإرادته إحداثه ال غري ذلكاهللا تعاىل 

صفات اخللق؛ فإرادة اهللا الفعل ال غري ذلك يقول له : كن فيكون ، بال  منفية عنه وهي
 ».لفظ ، وال نطق بلسان ، وال مهة ، وال تفكر ، وال كيف لذلك كام أنّه ال كيف له

 قلت : إسناده صحيح بإمجاع .

رو الكليني عن حممد بن أيب عبد اهللا، عن حممد بن إسامعيل، عن احلسني بن 
بكري بن  ن صالح، عن عيل بن أسباط، عن احلسن بن اجلهم، عناحلسن، عن بكر ب

 ؟!.ومشيئته مها خمتلفان أو متّفقان علمه :عليه السالم أعني أنّه قال: قلت أليب عبد اهللاّ

العلم ليس هو املشيئة ، أال تر أنّك تقول: سأفعل كذا إن «  :عليه السالم فقال
، فقولك: إن شاء اهللاّ دليل عىل أنّه مل يشأ، شاء اهللاّ وال تقول : سأفعل كذا إن علم اهللاّ

 .»فإذا شاء، كان الذي شاء كام شاء وعلم اهللاّ السابق للمشيئة

 ف. ضعّ مقلت : صحيح ، وهذا اإلسناد 

ا من اهللا تعاىلقوله عليه السالم : ( يف ) رصيحٌ فإرادته إحداثه ال غري ذلك ،وأمّ
؛ كقوله لغةً ورشعاً واإلجياد والتكوين  اإلحداثسو  ملالفظ اإلرادة نفي استعامل 

ونُ تعاىل :  يَكُ نْ فَ هُ كُ ولَ لَ اهُ أَنْ نَقُ نَ دْ ا أَرَ ءٍ إِذَ ْ نَا لِيشَ لُ وْ  .إنَّامَ قَ

) رصيحٌ عىل مباينة اإلرادة مل يزل اهللا عاملاّ قادراّ ثمّ أرادوقوله عليه السالم : (
) لغواً رصحياً ، ثمّ أرادعليه السالم : (للعلم ؛ إذ لو كان معنى اإلرادة العلم لكن قوله 

 وحاشى كالم املعصوم اللغويّة .

وننبّه أنّ القول بقدم العامل مبتن عىل أنّ اإلرادة صفة ذات ، وموجز ذلك : إنّ 
علم اهللا تعاىل بنظام اإلمكان األصلح ، عني الداعي والرجحان إلجياد العامل ، وإالّ مل 

ح ، ال ، يكن علمه به أصلح وهذا خلف حم  ..هذا هاكأو المتناع الرتجيح بال مرجّ
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 أقو أدلّة القائلني بقدم العامل والنافني له

النظام الكوين بأزالً ال نزاع بني احلكامء وغريهم أنّ اهللا تعاىل عامل  بان أنّه
ة إطالق لفظ اإلرادة عىل تنازعوا وإنّام األتم األكمل ، األصلح اإلمكاين  هذا يف صحّ

 ، وهذا قد اتّضح .اص اخلالعلم 

ة أمر ؛ فاحلكامء األهليني قالوا بقدم العامل بناءً عىل أنّ اإلرادة صفة ذات  )١(لكن ثمّ
ألنّ علمه هبا عىل النظام األكمل، يف يريد آثار ذاته، يف مرتبة ذاته، ؛ فكون اهللا تعاىل 

 ، يرتتب عليه فرضان ال ثالث هلام : مرتبة ذاته، عني ذاته 

ل :   اهللا تعاىل اختار أن خيلق العامل منذ القدم .األوّ

 الثاين : اختار سبحانه أن خيلقه يف وقتٍ دون آخر .

ل. ح، فتعنيّ األوّ  والثاين ممتنع ؛ ألنّه ترجيح من غري مرجّ

اً ، ال  ة القائلني بقدم العامل ، وكلّ ما عداه فضعيفٌ جدّ قلت : هذا أقو أدلّ
  يستأهل النظر .

وممّا بعضها ضعيف للغاية، ال يستحقّ النظر،  ،بأجوبة كثرية وأجاب املتكلمون
 ذكر بعضهم أنّ االختيار ال يستلزم الرتجيح دائامً ، كطريقي اهلارب ، وقريص اجلوعان

 .، وفيه نظر شديد 

ح ال ينفيهأنّ املتكلمون ذكره وأقو جواب  ؛ حسبنا قوله تعاىل: اجلهل باملرجّ
بُّكَ لِلْمَ  الَ رَ إِذْ قَ ا وَ دُ فِيهَ سِ فْ نْ يُ ا مَ لُ فِيهَ عَ ْ وا أَجتَ الُ ةً قَ لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ يفِ األْ اعِ ةِ إِينِّ جَ ئِكَ الَ

الَ إِينِّ  سُ لَكَ قَ دِّ نُقَ كَ وَ دِ مْ بِّحُ بِحَ نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ مَ كُ الدِّ فِ سْ يَ ونَ وَ لَمُ عْ ا الَ تَ لَمُ مَ  أَعْ
ح   .موجود ، فهاكه .حلدوث العامل وأنّه ليس قديامً واإلنصاف فاملرجّ

 

                                                           
 أمجع احلكامء اإلهليني أنّ القديم هيهنا بالتبع والعرض ، ال القديم بالذات الذي هو عني اخلالق . (١)



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٥٥٢

 
ح ل  العاملقدم عدم املرجّ

ح هو : كيام ال تكون أل خلالئق ذريعة الدعاء الربوبيّة ؛ إذ القدم كثر ابإجياز فاملرجّ
 ..باألوىل  أقو ذريعة لذلك ؛ يدلّ عليه

هـ): حدثنا عيل بن أمحد بن حممد بن عمران ٣٨١قال الصدوق (ما أخرجه 
(حممد بن جعفر األسدي، ثنا حممد بن أيب عبد اهللا الكويف الدقاق ريض اهللا عنه ، قال: حد

، عن أيب ، قال : حدثنا حممد بن إسامعيل الربمكي ، قال : حدثنا جعفر بن سليامن  ثقة)
قال : حدثنا عبد اهللا بن الفضل اهلاشمي ، قال : قلت أليب عبد اهللا عليه  )١(أيوب اخلزاز

اىل األرواح يف األبدان ، بعد كوهنا يف ملكوته أليّ علّة جعل اهللا تبارك وتعالسالم : 
 ؟!. األعىل يف أرفع حملّ 

إنّ اهللا تبارك وتعاىل علمَ أنّ األرواح يف رشفها «فقال الصادق عليه السالم : 
وعلوها، متى تركت عىل حاهلا، نزع أكثرها إىل دعو الربوبية دونه عز وجل ، فجعلها 

وأحوج بعضها هبا ،  هلا ورمحةً   ابتداء التقدير؛ نظراً بقدرته يف األبدان التي قدرها هلا يف
، وعلّق بعضها عىل بعض ، ورفع بعضها فوق بعض درجات ، وكفى  )٢(إىل بعض

بعضها ببعض ، وبعث إليهم رسله، واختذ عليهم حججه مبرشين منذرين، يأمروهنم 
ب هلم عقوبات بتعاطي العبودية، والتواضع ملعبودهم، باألنواع التي تعبدهم هبا، ونص

يف العاجل، وعقوبات يف اآلجل، ومثوبات يف العاجل ومثوبات يف اآلجل؛ لريغبهم 
مبذلك يف اخلري، ويزهدهم يف الرش،  بطلب املعاش واملكاسب؛ فيعلموا بذلك  وليذهلّ

م مربوبون، وعباد خملوقون، ويقبلوا عىل عبادته، فيستحقوا بذلك نعيم األبد، وجنة  أهنّ
 » .ا من النزوع إىل ما ليس هلم بحقاخللد، ويأمنو

يا ابن الفضل إنّ اهللا تبارك وتعاىل أحسن نظراً لعباده «ثم قال عليه السالم : 
منهم ألنفسهم ، أال تر أنّك ال تر فيهم إالّ حمباً للعلو عىل غريه، حتى أنّ منهم ملن 

                                                           
 وغريه .ورد جعفر بن سليامن بن أيوب ، وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه كام يف البحار  (١)
 .، أو األرواح األدنى لألرشف من جهة االعداد وواسطة الفيض واإلجياد أي األرواح إىل أبدان  (٢)
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حقها ، ومنهم من  قد نزع إىل دعو الربوبية ، ومنهم من قد نزع إىل دعو النبوة بغري

قد نزع إىل دعو اإلمامة بغري حقها ، مع ما يرون يف أنفسهم من النقص والعجز 
والضعف واملهانة واحلاجة والفقر، واآلالم املتناوبة عليهم، واملوت الغالب هلم والقاهر 

ظلم ، وال ي إالّ األصلح هلميا ابن الفضل إنّ اهللا تبارك وتعاىل ال يفعل لعباده  جلميعهم ،
 .  )١(»  الناس شيئاً ولكن النّاس أنفسهم يظلمون

 قلت : إسناده حسن صحيح ، رجاله ثقات .

، الرسور:  البهجةهـ) يف اإلشارات : (٤٢٧(عليك أن تتذكر قول ابن سينا 
. فشارب الدواء )٢( )من جهة اخلري والكامل حتصل لذوي اخلري والكامل ، والسعادة: التي

وإنّام هو هبجةٌ املرورة فيام هو معلوم رضورة ، ، بسبب ورسور املر ال حتصل له هبجة
 لآلالم . ورافعاً من جهة كونه شفاءً من األسقام ، ورسور، 

إنّ اهللا تبارك وتعاىل ال يفعل لعباده إالّ األصلح ...قوله عليه السالم : (جمموع 
جهة كونه من إالّ ،  يف نفسهأنّ اهللا تعاىل ال يفعل األصلح بام هو أصلح ظاهرٌ ) هلم

،  ، وإالّ لكفر الناس ، وانتقض غرض اخلالق من اخللقةحلال العباد يف العاقبة أصلح 
ه عنهام   .وهذا عني السفه واملفسدة ، وفعل اهللا تعاىل منزّ

ه ، أن ياألكثر خرياً فاألصلح األكمل األتم وعىل سبيل املثال  اهللا تعاىل نزّ
األرواح أنّ هذا يؤدي إىل كفر أكثر  سبحانهاهللا علم  ، لكنّ بدان عن زنزانة األاألرواح 

عىل األاألرفع من املحل  اأنزهلفاألبدان ، زنزانة ها اهللا تعاىل يف جنسلذلك ؛ واستهتارها
ت ، ، ورأفة بحاهلا  ااألدنى، رمحةً هباألخسّ إىل املحل  ولوال ذلك الغرتّت وتكربّ

ا ، كام حصل إلبليس.  وكفرت بأنعم رهبّ

طَ اهللا منها قوله تعاىل :  ،بل أصولٌ يف القرآن ،أصلٌ  وهلذا لَوْ بَسَ بَادِهِ  وَ قَ لِعِ زْ الرِّ
ريٌ 

بِريٌ بَصِ بَادِهِ خَ هُ بِعِ اءُ إِنَّ شَ ا يَ رٍ مَ دَ لُ بِقَ نَزِّ لَكِنْ يُ ضِ وَ َرْ ا يفِ األْ وْ  . لَبَغَ

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي، قم. ٤٠٣التوحيد للصدوق (ت: هاشم الطهراين) :  (١)

 . مطبعة القدس ، قم . ٣٣٤:  ٣اإلشارات والتنبيهات (ش: نصري الدين الطويس)   (٢)
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 اخلري عنيسبحانه ، وهو فاألصلح األكمل األتم يف فعل اهللا وعىل سبيل املثال 

أن يبسط اهللا تعاىل الرزق لعباده دون قيود ، لكنّه سبحانه  ،والفضل واجلود والكرم 
ره عليهم تقديراً ؛ رمحةً هبم ،  خيش عليهم البغي والطغيان ، فمنعهم بسط الرزق ، وقدّ

اهللاُ: ضعفهم ، ورعاية لوخشيةً عليهم ، ورأفة بحاهلم  كِيمٌ  وَ يزٌ حَ زِ  .عَ

 الزبدة : 

األرواح يف  لقختُ أن ال  ،ح يف حكمة اهللا، حتقيقاً للغرض ودفعاً للسفهالراج
فجعلها بقدرته يف األبدان ، أكثرها إىل دعو الربوبية دونه عز وجل عَ زَ نَ (وإالّ القدم، 
والتجرد عن األبدان إذ القدم ) هبا ورمحةً  ،هلا رها هلا يف ابتداء التقدير؛ نظراً التي قدّ 

لُونَ  ملن ال يعقل ، واهللا سبحانه يقول : التكربّ  انتوجب تانصف قِ عْ مْ الَ يَ هُ ثَرُ  .  بَلْ أَكْ

علم اهللا تعاىل بالنظام الكوين اإلمكاين األصلح ، مقيّد بأن يكون أصلح من ف
، كيام يبتهجوا بكنوز القدس والرأفة هبم رمحة العباد هو ، ووالغاية حتقيق الغرض جهة 

ودخول جهنّم هم يؤدي إىل كفرألنّه ؛ قهم اهللا تعاىل يف القدم إنّام مل خيلو، وأرسار النور 
ه عنهتعاىل اهللا فعل عني السفه ، ووهذا ،  ، ما أدّ تعاىل األصلح عند اهللا ..؛ فمنزّ

 .والرضوانلدخول األكثر اجلنّة واستحقاق الرمحة 

ل أنّ غاية اهللا تعاىل من اخللق ابتهاجه بم خلوقاته ، وقد بان جليّاً يف الفصل األوّ
ه إىل ابتهاجه بذاته، فراجع ،    ويناسب هذا ..من حيث مردّ

  



 ٥٥٥ .....................................................سادس : االبتهاج بني األسامء والصفات الفصل ال

 
 دفع إشكال !!

وقد تقول : ليس كلّ اخللق ينزع إىل دعو الربوبيّة ؛ فاألنبياء واألوصياء 
لرصيح قوله عليه  العظيم؛ثم اإلواملالئكة املقربني وغري املقربني ، معصومون عن 

) فال مانع أن خيلق اهللا تعاىل أكثرها إىل دعو الربوبية نزعالسالم يف الصحيح اآلنف : (
 ؟!!.؛ لألمن من ارتكاهبم ذلكاملعصومني عىل قلتهم يف القدم

الَ اهللا قول اهللا تعاىل : اإلشكال حسبنا جواباً عن هذا قلنا :  إِذْ قَ ا وَ ى ابْنَ  يَ يسَ عِ
يَ  أُمِّ وينِ وَ ِذُ لْتَ لِلنَّاسِ اختَّ أَنْتَ قُ مَ أَ يَ رْ ونُ يلِ أَنْ  مَ ا يَكُ انَكَ مَ بْحَ الَ سُ ونِ اهللاَِّ قَ نْ دُ ِ مِ َنيْ إِهلَ

كَ  سِ ا يفِ نَفْ لَمُ مَ الَ أَعْ ا يفِ نَفْيسِ وَ لَمُ مَ عْ تَهُ تَ لِمْ دْ عَ قَ تُهُ فَ لْ نْتُ قُ قٍّ إِنْ كُ يْسَ يلِ بِحَ ا لَ  أَقُولَ مَ
يُوبِ  غُ مُ الْ الَّ  . إِنَّكَ أَنْتَ عَ

عن احلسن بن موسى عنه ، بإسناده احلسن املعترب ورو الكيش ريض اهللا 
ه عبدالرمحن بن كثري، قال، قال أبوعبداهللا عليه عن عمّ  ،اخلشاب، عن عيل بن احلسان

، قوما كذبوا عيلَّ  املغرية كذب عىل أيب عليه السالم، فسلبه اهللا االيامن، وأنّ  نّ إ«:  السالم
عبيد الذي خلقنا واصطفانا، مانقدر عىل  الّ ماهلم أذاقهم اهللا حر احلديد، فواهللا مانحن ا

ن عذبنا فبذنوبنا، واهللا مالنا عىل اهللا من حجة، إن رمحنا فربمحته، وفإ ،رضر والنفع
قوفون، وتون، ومقبورون، ومنرشون، ومبعوثون، وما مليّ نّ إوالمعنا من اهللا برائة، و

 .)١(» ...ومسئولون، ويلهم ماهلم لعنهم اهللا

 معترب، واألخبار يف هذا متواترة .قلت : إسناد حسن 

 كعيسى وأهل البيت نياملعصومرتاض أنّ اهللا خلق خصوص ففا :وباجلملة
اهللا  همأن ال خيلق بربوبيّتهم ؛ فريجح عقالً الباطل االعتقاد وهم ي ؛يف القدم واملالئكة 

 .؛ ؛ حتقيقاً للغرض ودفعاً للسفه يف القدم  عليهم السالم
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ب أمرض اهللا   اربّ  ه الناسيتخذ لئالأيوّ

حدثنا أمحد بن احلسن القطان قال : حدثنا أخرج الصدوق يف اخلصال قال : 
قال حدثنا حممد بن زكريا اجلوهري قال : حدثنا جعفر بن  احلسن بن عيل السكري

أيوب  إنّ «عن جعفر بن حممد ، عن أبيه عليهم السالم قال :  حممد بن عامرة ، عن أبيه ،
م معصومون مطهرون ، ال هنّ أل ؛نبياء ال يذنبوناأل من غري ذنب ، وإنّ  يلعليه السالم ابتُ 

 .» وال كبرياً  اً ، صغري ذنباً  يذنبون وال يزيغون وال يرتكبون

مل ينتن له رائحة  ،مع مجيع ما ابتىل به، أيوب عليه السالم  إنّ «وقال عليه السالم : 
وال استقذره أحد رآه ،  قيح من دم وال، خرجت منه مدة  له صورة ، وال  ، وال قبحت

 من جسده ، وهكذا يصنع اهللا عزو ءأحد شاهده ، وال يدود يش ستوحش منها، وال 
ام اجتنبه الناس لفقره من أنبيائه وأوليائه املكرمني عليه ، وإنّ  جل بجميع من يبتليه
د قال له عند ربه تعاىل ذكره من التأييد والفرج ، وق جلهلهم بام ؛وضعفه يف ظاهر أمره

ام ابتاله اهللا وإنّ ؛ مثل مثل فاألاأل نبياء ، ثمّ الناس بالء األ النبي صىل اهللا عليه وآله : أعظم
إذا  لئال يدعوا له الربوبية ؛الذي هيون معه عىل مجيع الناس ،عزوجل بالبالء العظيم

ىل ليستدلوا بذلك ع ؛إليه من عظائم نعمه متى شاهدوه ما أراد اهللا أن يوصله، شاهدوا 
ولئال حيتقروا  ؛استحقاق واختصاص: عىل رضبني ،  الثواب من اهللا تعاىل ذكره أنّ 

ه يسقم من يشاء وليعلموا أنّ  ؛ملرضه وال مريضاً ، لفقره  ضعيفا لضعفه ، وال فقرياً 
، شاء ، وجيعل ذلك عربة ملن يشاء  سبب بأيّ  ، ويشفي من يشاء ، متى شاء كيف شاء

وحكيم يف  ،ذلك عدل يف قضائه ن يشاء ، وهو يف مجيعوسعادة مل ،وشقاوة ملن يشاء
  .)١( »به وال قوة هلم إالّ  ،االصلح هلم أفعاله ، ال يفعل بعباده إالّ 

 قلت : إسناده ضعيف ، قال بمضمونه غري واحد من األساطني .

ن إفهـ) يف تنزيه األنبياء : ٤٣٦قال املجليس يف مرآة العقول : قال السيد املرتىض(
  !.فتصححون ما روي أن اجلذام أصابه حتى تساقطت أعضاؤه؟قيل، أ
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فال ، كالربص واجلذام ؛ قلنا: إن العمل املستقذرة التي ينفر من رآها وتوحشه 

 ألنّ  ؛ملا تقدم ذكره يف صدر هذا الكتاب ؛منها عىل األنبياء عليهم السالم ءجيوز يش
وليس  ،احلسن والقبيح معاً النفور ليس بواقف عىل األمور القبيحة، بل قد يكون من 
يف أهله وماله  يف جسمه ثمّ ، ينكر أن يكون أمراض أيوب عليه السالم وأوجاعه وحمنته 

عىل ما ينال املجذوم، وليس ننكر تزايد األمل فيه ، يزيد يف الغم واألمل  عظيامً  بلغت مبلغاً 
 .)١(اهـ املرتىض ام ننكر ما اقتىض التنفري.عليه السالم، وإنّ 

يف كتاب ،  ريض اهللا عنه: يدل عىل ذلك ما رواه الصدوق (املجليس) وأقول
 .)٢(، وساق ما رسدناه آنفاً عن أبيه عليه السالم ، اخلصال بإسناده عن جعفر بن حممد 

تبني هبذا أنّ إسناد الصدوق وإن كان ضعيفاً ، لكنّه معترب ؛ لشهادة العقل قلت : 
 من املنفرات عىل املعصومني عليهم السالم. القطعي ، بل الرضورة عىل عدم جواز يشء

حدثنا حممد بن عيل ولبيان أنّ بليّة يعقوب ال عن ذنب ، أخرج الصدوق قال : 
محد بن أبى عبداهللا، عن أعن ، ماجيلويه رىض اهللا عنه، عن عمه حممد بن أبى القاسم 

 عليه أبيه، عن حممد بن أبى عمري، عن أبى أيوب، عن أبى بصري، عن أبى عبداهللا
 أدّ ف، لنعمة انعم اهللا هبا عليه ، ابتىل هبا يف الدنيا  يام كانت بلية أيوب التإنّ «السالم قال: 

صعد عمل أيوب  فلام، شكرها، وكان إبليس يف ذلك الزمان ال حيجب دون العرش 
 .حسده إبليس، داء شكر النعمة أب

، أعطيته من الدنيا  بام أيوب مل يؤد شكر هذه النعمة إالّ  إنّ يارب : إبليس  فقال
 ه الأنّ حتى تعلم ، فسلطني عىل دنياه ، نعمة  ليك شكرإ دّ أ فلو حلت بينه وبني دنياه ما

 .يؤدي شكر نعمة

 كلّ  ..؛أهلكه إالّ  فلم يدع له دنيا وال ولداً . قد سلطتك عىل دنياه سبحانه : فقال 
 .ليهإرجع  ثمّ ، اهللا تعاىل  ذلك وهو حيمد
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، ليه دنياه التي أخذهتا منه إ ك سرتدأنّ أيوب يعلم إنّ رب ياإبليس : فقال 

  .يؤدي شكر نعمة ه الأنّ حتى تعلم ، فسلطني عىل بدنه 

 .ما عدا عينيه وقلبه ولسانه وسمعه، قد سلطتك عىل بدنه قال عزوجل: 

ن تدركه أخشية  فانقض مبادراً «:  عليه السالمبصري: قال أبوعبداهللا  فقال أبو
 فصارجسده نقطاً ، السموم  فنفخ يف منخريه من نار، وجل فتحول بينه وبينه رمحة اهللا عز

  .)١(»نقطاً 

   قلت : إسناده معترب صحيح .
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 يف نفسه األصلحليس النّص أنّ الداعي لفعل اهللا 

عباده وابتهاجه هبم ، ويف بوالرمحة  يف اللطفتعاىل وغرضه وإنّام ما حيقق حكمته 
حدثنا هـ) قال : ٣٨١(ريض اهللا عنه  الصدوقما رواه منها ، ة أخبار كثريهذا عدا ما مرّ 

أمحد بن حممد بن سعيد  احممد بن إبراهيم بن اسحاق الطالقانى رىض اهللا عنه قال: حدثن
احلسن الرضا عليه  عن أيب ،عن أبيه ،بن فضال بن احلسن بن عيل ، عن عيلالكويف

 ، سبحانه وتعاىل اخللق عىل أنواع شتىمل خلق اهللاقلت : يا ابن رسول اهللا ، السالم قال: 
 !.؟واحداً  ومل خيلقهم نوعاً 

قع صورة يف وهم ملحد ت وال ،ه عاجزنّ أوهام لئال يقع يف األ«عليه السالم : فقال 
ن أوجل عىل  لئال يقول قائل: هل يقدر اهللا عز ؛وقد خلق اهللا عزوجل عليها خلقاً  إالّ 

وهو موجود يف خلقه تبارك  إالّ  ن ذلك شيئاً يقول م ه النّ أل ؛خيلق صورة كذا وكذا
 .)١(»قدير ءٍ يش ه عىل كلّ نّ أالنظر إىل أنواع خلقه بفيعلم  ؛وتعاىل

 .قلت : إسناده موثّق 

عند الداعي ) ظاهرٌ فصيحٌ أنّ ه عاجزأنّ وهام لئالّ يقع يف األقوله عليه السالم : (
حتقيق غايته من جهة أصلح هو ، وإنّام يف نفسه اهللا تعاىل ليس األصلح بام هو أصلح 

أن خيلق اهللا يف نفسه عباده ؛ يدلّ عليه أنّ األصلح إنزال الفضل والرمحة عىل يف سبحانه 
 .وحتصيل احلاصل تعاىل اخلالئق نوعاً واحداً ، دفعاً للسفه واللغويّة 

باألوهام تعاىل  يهكانوا نوعاً واحداً ، جترأوا عل ولكن علم اهللا أنّ العباد إذا
دُ اهللافقالوا كام : ، العجز و ودُ يَ يَهُ الَتِ الْ اهُ  قَ دَ لْ يَ وا بَ الُ نُوا بِامَ قَ عِ لُ هيِمْ وَ يْدِ لَّتْ أَ ةٌ غُ لُولَ غْ مَ

اءُ  يْفَ يَشَ قُ كَ نْفِ تَانِ يُ وطَ بْسُ  .وهذا مانعٌ إلنزال الفضل والرمحة )٢(مَ

ل أنّ  حوالداعي باألصلح ، أو قل: اهللا تعاىل علم حتصّ ألن  ،ا شئت فعربّ م املرجّ
 : ال ثالث هلام  نيفرضعىل ، العامل اهللا تعاىل خيلق 

                                                           
 منشورات املكتبة احليدريّة ، النجف . . ١٤: ١علل الرشائع (ت: صادق بحر العلوم)   (١)
 .٦٤املائدة :   (٢)
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ل : األصلح   .يف نفسه األوّ

بعدم السفه يف الفعل ، وعدم انتقاض الغرض من يف حكمة اهللا وهذا مقيّد 
اإلجياد ؛ أي عدم انقطاع اجلود والكرم من اهللا تعاىل خللقه ؛ فإذا أدّ هلذا املحذور ، 

؛ ألنّ اهللا تعاىل عزيزٌ حكيم يمتنع أن يف نفسه صدر عن اهللا تعاىل األصلح يمتنع أن ي
 واهللا تعاىل عني الكامل . ،عن ناقص يكون يف فعله سفه ؛ إذ السفه ال يصدر إالّ 

 الثاين : األصلح ، من جهة الغرض والغاية .

ون فاألصلح يف نفسه عىل سبيل املثال أن يبسط اهللا تعاىل الرزق عىل اخللق، د
ت غرض ال اهللا يف رضوان اهللا تعاىل ؛ لذلك ضيّقه ورود تضييق أو تقدير ، لكن هذا يفوّ

طَ اهللا : قال فسبحانه  وْ بَسَ لَ اءُ  وَ شَ ا يَ رٍ مَ دَ لُ بِقَ نَزِّ كِنْ يُ لَ ضِ وَ َرْ ا يفِ األْ وْ بَغَ بَادِهِ لَ قَ لِعِ زْ الرِّ
ريٌ 

بِريٌ بَصِ بَادِهِ خَ هُ بِعِ  .)١(إِنَّ

عن داود بن هـ) ريض اهللا عنه بإسناده ٣٢٩(الكليني  هأخرجليه ما ممّا يدلّ ع
فرقد ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم أن فيام أوحى اهللا عز وجل إىل موسى بن عمران 

، ما خلقت خلقاً أحبُّ إيلَّ من عبدي املؤمن ؛ فإينّ يا موسى بن عمران « عليه السالم :
 خري لهيه ملا هو خري له ، وأزوي عنه ما هو رش له ، ملا هو إنّام أبتليه ملا هو خري له ، وأعاف

عليه عبدي ؛ فليصرب عىل بالئي ، وليشكر نعامئي ، ولريض  أعلم بام يصلح، وأنا 
يقني ، أكتبه يف  بقضائي    .)٢(»عندي ، إذا عمل برضائي وأطاع أمريالصدّ

 قلت : إسناده صحيح دون كالم .

ابتهاجه بجامل عباده ، كام قد هي : أنّ غاية اهللا تعاىل  وقد بان ، بام ال مزيد عليه ،
 إىل ابتهاجه بذاته سبحانه .االبتهاج بمخلوقاته بان أنّ مردّ 

                                                           
(١)   :٢٧الشور. 
 دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . . ٦١:  ٢الكايف (ت: عيل غفاري )   (٢)
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الزبدة : اهللا تعاىل عاملٌ أزالً وأبداً ، بنظام اإلمكان الكوين األصلح، من جهة كونه 

ته وغرضه ينظام اإلمكان الكوين األصلح، من جهة حتقيق غابكذلك يف نفسه ، و
 امتناع السفه يف فعله سبحانه . حكمته وحدمها حمكوم به سبحانه ألواختيار سبحانه،

ذ قد هذا املعنى ، وال أساطني الكالم ؛ إاحلكامء اإلهليني غري واحد من ومل يتناس 
ويضيق مقامنا عن ، حميطاً بكل مالبساته مل يفردوا له بحثاً مستقالً لكنّهم ،  مجعوا عليهأ

 .الرشيفة لهم يقاونقل أ

حدثنا هـ) قال : ٣٨١ومن النصوص الصحيحة يف هذا ما أخرجه الصدوق (
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد رمحه اهللا، قال: حدثنا حممد بن احلسن الصفار، عن 
يعقوب بن يزيد، عن حممد بن أيب عمري، عن هشام بن سامل، قال: قال أبو عبد اهللا عليه 

فقالوا: ادع لنا ربك يرفع عنا املوت، فدعا هلم، فرفع اهللا  أتوا نبياً  قوماً  إنّ « السالم:
تبارك وتعاىل عنهم املوت، وكثروا حتى ضاقت هبم املنازل وكثر النسل، وكان الرجل 
يصبح فيحتاج أن يطعم أباه وأمه وجده وجد جده ويرضيهم ويتعاهدهم، فشغلوا عن 

دنا إىل آجالنا التي كنا عليها، فسأل ربه عز طلب املعاش، فأفتوه فقالوا: سل ربك أن ير
 .)١(»وجل فردهم إىل آجاهلم

قلت : إسناده صحيح . وهو رصيحٌ أنّ األصلح ما حقق الغاية من اإلجياد ، ال 
 .من دون حتقيق الغاية ، فهذا نقصٌ ممتنع ، وسفهٌ حمال أنّه األصلح يف نفسه 

  

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم.٤٠١طهراين) :  التوحيد(ت: هاشم  (١)
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 النّص أنّ العامل ليس قديامً 

عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد األشعري ، عن هـ) ٣٢٩(رواه الكليني 
احلسني بن سعيد ، عن حممد بن داود ، عن حممد بن عطية قال جاء رجل إىل أيب جعفر 
عليه السالم من أهل الشام من علامئهم فقال : يا أبا جعفر جئت أسألك عن مسألة قد 

ثالثة أصناف من الناس فقال كلُّ أعيت عيلَّ أنْ أجد أحداً يفرسها ، وقد سألت عنها 
 صنف منهم شيئاُ غري الذي قال الصنف اآلخر!!.

 فقال له أبو جعفر عليه السالم : ما ذاك؟!.

قال : فإينّ أسألك عن أول ما خلق اهللا من خلقه ؛ فإنّ بعض من سألته قال: 
 القدر ، وقال بعضهم: القلم ، وقال بعضهم : الروح؟!.

، وكان  إنّ اهللا تبارك وتعاىل كان ، وال يشء غريه«سالم : فقال أبو جعفر عليه ال
ه ؛ وذلك قوله:  ونَ عزيزاً وال كان أحدٌ قبل عزّ فُ امَّ يَصِ ةِ عَ زَّ عِ بِّ الْ بِّكَ رَ انَ رَ بْحَ  سُ

إذن مل وكان اخلالق قبل املخلوق ، ولو كان أول ما خلق من خلقه، اليشء من اليشء، 
ه كان إذ ال يشء زل اهللا إذن ومعه يشء ليس هو يتقدمه ، ولكنّ ، ومل ييكن له انقطاع أبداً 

 .)١(»غريه

، ويف هذا اإلسناد نظر ، رجاله ثقات إالّ منجرب بالشهرة والشواهد اآلتية قلت : 
 .مشرتك بني مجاعة مل يوثقوا كام مل يطعنوا بيشء حممد بن داود ف

حممد بن عمران  حدثنا عيل بن أمحد بنوأخرجه الصدوق يف التوحيد قال : 
الدقاق رمحه اهللا، قال: حدثني حممد بن أيب عبد اهللا الكويف، عن حممد بن إسامعيل 
الربمكي، عن احلسني بن احلسن، قال: حدثني أبو سمينة، عن إسامعيل بن أبان، عن 

 ءخلقه من يش ءفقال السائل: فاليشعن الباقر وفيه :  بن جبري، عن جابر اجلعفيسعيد 
  !.؟ءأو من ال يش

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٩٤: ٨ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
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 ءكان قبله، ولو خلق اليش ءال من يش ء،: خلق اليشالباقر عليه السالم  فقال

ولكن كان اهللا وال ،  ءومعه يش ن، ومل يزل اهللا إذمل يكن له انقطاع أبداً  نإذ ء،من يش
 .)١(» معه ءيش

أيب ، وهذا اإلسناد ضعيف بالعظيمة منجرب بالشواهد والشهرة معترب ، قلت : 
  .، واألظهر أنّ أصحابنا مل يرووا عنه إالّ ما يوافق أصول املذهب  الصرييفسمينة 

أيب رمحه اهللا قال: حدثنا سعد بن عبد وله شاهد أخرجه الصدوق يف العلل قال : 
عن أمحد بن حممد السياري قال: حدثنا حممد بن عبد اهللا بن  ،عن حممد بن أمحد ،اهللا

عن أيب اسحاق الليثي قال: قلت  ،أبيهعن  ،مهران الكويف قال: حدثني حنان بن سدير
 عن ... .بن رسول اهللا اخربين ا يب جعفر حممد بن عيل الباقر عليه السالم ياأل

خلق االشياء  ،اهللا تبارك وتعاىل مل يزل عاملا قديامً  نّ ، إبراهيمإيا «:  يه السالمعلقال 
ه لو كان ذلك نّ أل ؛فقد كفر ءشياء من يشاهللا تعاىل خلق األ أنّ ومن زعم  ء،ال من يش

 . )٢(» ًزلياأ ءكان ذلك اليش ،ته وهويتهزليّ أمعه يف  قديامً  ،شياءالذي خلق منه األ ءاليش

 بالشهرة والشواهد اآلتية ، وهذا اإلسناد مضعّف .قلت : منجرب 

) فلو كان أول ما خلقه من أصل قديم وال أحد كان قبل عزه(قال املازندراين : 
تعاىل، لزم أن يكون معه يشء، وإنْ كان من غريه لزم أن يكون  فإنْ كان ذلك األصل منه

وكان اخلالق قبل (...قبل عزه أحد أعز منه، وهو تعاىل يتبع أثره وكالمها باطل
فيه تنبيه عىل أنّه أنشأ اخللق عىل سبيل القدرة واالختيار ، ال عىل سبيل  )املخلوق

دور احلادث عن القديم إنّام اإلجياب واالضطرار ؛ ألنّه قديم وخلقه حادث ، وص
يتصور بطريق القدرة واالختيار ، دون اإلجياب واالضطرار ، وإالّ لزم ختلف املعلول 

 عن متام علته، حيث وجدت العلة يف األزل دون املعلول. 

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم.٦٦التوحيد (ت: هاشم الطهراين):   (١)
 . املكتبة احليدريّة ، النجف .٦٠٧علل الرشائع (ت: حممد صادق بحر العلوم) :  (٢)
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ولو كان أول ما وبعد متهيد هذه املقدمات احلقة أشار إىل جواب السائل بقوله: (

إذن مل يكن له ) املتوقف عليه خلق ذلك اليشء (اليشء خلق اهللا من خلقه اليشء من
ومل يزل ) إذ يعود الكالم إىل اليشء األول فيحتاج هو أيضاً إىل مثال متقدم (انقطاع أبداً 

) سواء كان ذلك اليشء من صنعه أو من صنع غريه ، ومعه يشء ليس هو يتقدمه ناهللا إذ
ين ، والتايل باطل كام أرش إليه بقوله وإن كان املفروض هو األول ؛ لعدم القائل بالثا

) حتقيقاً ملعنى القدرة واإلختيار، ورفعاً ملعنى النقص ولكنه كان إذ ال يشء غريه(
 .)١(واإلجياب واالضطرار

) رصيحٌ أنّ العامل ليس قديامً إذن مل يكن له انقطاع أبداً قوله عليه السالم : ( قلت: 
ة انقطا، ال بالذات وال بالعرض  ة بني اخلالق األزيل ؛ فثمّ وبني سبحانه ع ووقت ومدّ

  املخلوق احلادث .

 يف اخلرب هذا رصاحة خيفى : والهـ) ١١١١الثاين ريض اهللا عنه( قال املجليس
 .)٢(املليّون عليه اتفق الذي باملعنى العامل، حدوث

  

                                                           
 ، إحياء الرتاث العريب ، بريوت. ١١:  ١٢ح أصول الكايف (ت: عيل عاشور) رش  (١)
 هـ. ١٤١٠دار الكتب اإلسالمية، طهران.طبعة أوىل .٢٢٦: ٢٥مرآة العقول(ت:جعفر احلسيني)  (٢)
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 أنّ العامل ليس قديامً صحيحة شواهد 

يّة يف كتب الفريقني ، أثبتت قال غري واحد من املتكلمني : النصوص القطع
، منها ما رواه الكليني ريض اهللا تعاىل عنه عن حممد بن حييى ، وعدم قدمه  حدوث العامل

عن حممد بن احلسني ، عن ابن أيب عمري ، عن هشام بن سامل ، عن حممد بن مسلم ، عن 
ه ، ومل يزل كان اهللا عز وجل ، وال يشء غري: « أيب جعفر عليه السالم قال : سمعته يقول

 .)١(» عاملاً بام يكون ، فعلمه به قبل كونه ، كعلمه به بعد كونه

قلت : إسناده صحيح باإلمجاع ؛ رواته أساطني التشيّع ، وأعمدة املذهب ، 
 ه، وردّ املتكلمني فصيحٌ أنّ العامل مل يكن خملوقاً منذ القدم بعض وعلامء امللّة ، وهو عند 

 ) ما كان بالذات ال التبع .هللا عز وجل ، وال يشء غريهكان ابأنّ معنى: (احلكامء 

) رصيحٌ يف نفي القدم إذن مل يكن له انقطاع أبداً وفيه أنّ قوله عليه السالم : (
 بالذات وبالعرض عامّ سو اهللا تعاىل .

ورو الصدوق قال : أخرج شيخنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ريض 
به، عن حممد بن احلسن الصفار ، عن العباس بن معروف، اهللا عنه يف جامعه، وحدثنا 

قال: حدثني عبد الرمحن بن أيب نجران، عن محاد بن عثامن، عن عبد الرحيم القصري، 
 قال: كتبت عىل يدي عبد امللك بن أعني إىل أيب عبد اهللا عليه السالم جعلت فداك... .

وال  معروفٌ ، كان اهللا عز وجل، وال يشء غري اهللا« فكتب عليه السالم:
 .)٢(»جمهول

دَّ بام عرفت قلت : إسناده صحيح ، وهو عند املتكلمني رصيحٌ فصيح   .، ورُ

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٠٧: ١ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 . .مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم ١٥٠التوحيد (ت: هاشم الطهراين) :   (٢)
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حممد بن حييى العطار ، عن أمحد بن ما أخرجه الكليني ، عن  هذاوأرصح من 

حممد بن عيسى األشعري ، عن احلسني بن سعيد األهوازي ، عن النرض بن سويد ، عن 
 يب عبد اهللا عليه السالم قال قلت : مل يزل اهللا مريداً؟!.عاصم بن محيد ، عن أ

 .)١(»إنّ املريد ال يكون إالّ ملراد معه ، مل يزل اهللا عاملاً قادراً ، ثمَّ أراد«قال : 

 قلت : إسناده صحيح إمجاعاً . 

يف بطالن ظاهرٌ  )املريد ال يكون إالّ ملراد معه ...، ثمّ أرادقوله عليه السالم : (
يف علم ليس قديامً  ،أنّ اإلرادة صفة ذات ؛ فاملراد وهو إجياد العاملبطالن لعامل ، وقدم ا

 .كام هو ظاهر النص  ؛ إذ مل خيرت اهللا تعاىل إجياده يف القدماهللا 

لبخاري قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أيب، حدثنا اورواه 
ه حدثه عن عمران بن حصني األعمش، حدثنا جامع بن شداد، عن صفوان بن حمرز، أن

 . )٢(»كان اهللا ومل يكن يشء غريه«ريض اهللا عنهام، قال: قال النبيّ صىل اهللا عليه وسلم : 

 قلت : إسناده صحيح عىل رشط الشيخني البخاري ومسلم .

  

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٠٩: ١ الكايف (ت: عيل غفاري)  (١)
 . دار طوق النجاة. ٣١٩١، رقم : ١٠٥: ٤صحيح البخاري (ت: زهري النارص)   (٢)
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 قدم العامل!!عىل  تهم داللوهِ تُ نص 

مَّ قال اهللا تعاىل :  لِ اللَّهُ الِكَ املُْلْكِ قُ يتِ  مَ اءُ تُؤْ َّنْ تَشَ عُ املُْلْكَ ممِ نْزِ تَ اءُ وَ نْ تَشَ املُْلْكَ مَ
يرٌ  ءٍ قَدِ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ ُ إِنَّكَ عَ َريْ كَ اخلْ اءُ بِيَدِ نْ تَشَ لُّ مَ تُذِ اءُ وَ نْ تَشَ زُّ مَ عِ تُ  .وَ

، أم ، أم املعاد قلت : اختلف مفرسو أهل القبلة يف معنى امللك ، أهو النبوة 
لساموات واألرضني ، أم السلطنة كام قال املازندراين ريض اهللا الدنيا واآلخرة ، أم ا

عنه...، وأنت تر أنّ مرد كلّ كلامهتم إىل العامل املخلوق ، وعليه فامللك هو : كلّ ما 
اً . اً أم جسامً دنيويّ  أوجده اهللا تعاىل وفاض عنه ، سواء أكان عقالً جمرداً أم مثاالً مقداريّ

قال : حدثني حممد بن جعفر ، عن حممد بن احلسني  هـ)٣٦٧أخرج ابن قولويه (
، عن حممد بن إسامعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أيب سعيد املدايني ، قال : دخلت 

تسبيح فاطمة عليها السالم : سبحان ذي اجلالل الباذخ العظيم  عىل أيب عبد اهللا فقال : 
، سبحان ذي  القديم سبحان ذي امللك الفاخر، سبحان ذي العز الشامخ املنيف ، 

 .)١(البهجة واجلامل ، سبحان من ترد بالنور والوقار 

 قلت : إسناده قويّ .

) ظاهرٌ أنّ امللك ، وهو : القديمسبحان ذي امللك الفاخر قوله عليه السالم : (
 ال للاملك سبحانه .كام هو الظاهر ، العامل ، قديم بناءً عىل عود صفة القدم للملك 

القدرة عىل السلطنة وأنّ امللك قد يأيت بمعنى  بحث الحقيأيت يف وفيه نظر ؛ فس
األخر أنّ هذا احلديث إجياد العامل ، ال بمعنى العامل املوجود ، والظاهر بقرينة فقرات 

قبل  ملكاً قادراً مل يزل هو املراد ؛ لقول املعصوم عليه السالم يف معترب أيب بصري اآليت:  (
 .) فهاكه .أن ينشىء شيئاً 

ريض اهللا عنه  عن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد بن  هـ)٣٢٩(رو الكليني 
عيسى ، عن احلسني بن سعيد ، عن القاسم بن حممد ، عن عيل بن أيب محزة ، عن أيب 

                                                           
 هـ.١٤١٧. مؤسسة النرش اإلسالمي، قم. الطبعة األوىل  ٣٨٤كامل الزيارات(ت: القيومي ) :   (١)
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وال كان خلواً من امللك قبل إنشائه ، وال « بصري قال : قال أبو جعفر عليه السالم :

يزل حياً بال حياة ، وملكاً قادراً قبل أن ينيشء شيئاً ،  يكون منه خلواً بعد ذهابه ، مل
 .)١( »وملكاً جباراً بعد إنشائه للكون

قلت : معترب ، وهذا اإلسناد صحيح عىل األقو ؛ فالبطائني لعنه اهللا مل يرو عنه 
 أصحابنا بعد انحرافه ، وإنّام أيام استقامته ، ومل ينفرد فله شاهد .. 

د بن عيل بن معمر ، عن حممد بن عيل قال حدثنا عبد اهللا رواه الكليني عن حمم
بن أيوب األشعري ، عن عمرو األوزاعي ، عن عمرو بن شمر ، عن سلمة بن كهيل ، 
عن أيب اهليثم بن التيهان أنّ أمري املؤمنني عليه السالم خطب الناس باملدينة فقال احلمد 

يكن له كان ، وال كان لكانه كيف ، وال هللا الذي ال إله إال هو كان حياً بال كيف ، ومل 
كان له أين ، وال كان يف يشء ، وال كان عىل يشء ، وال ابتدع لكانه مكاناً ، وال قوي 
بعد ما كون شيئاً ، وال كان ضعيفاً قبل أن يكون شيئاً ، وال كان مستوحشاً قبل أن يبتدع 

، كان إهلاً حياً  واً منه بعد ذهابه، وال كان خلواً عن امللك قبل إنشائه ، وال يكون خلشيئا 
 .)٢(»ومالكاً بعد إنشائه للكون،  ومالكاً قبل أن ينشىء شيئاً بال حياة ، وال يشبه شيئاً ، 

 املشهور . ىلقلت : معترب ، وهذا اإلسناد ضعيف ع

، وال يكون منه خلواً  وال كان خلواً من امللك قبل إنشائهقوله عليه السالم : (
اإلجياد ، فيكون من صفات وهرٌ أنّ امللك هيهنا بمعنى القدرة عىل اخللق ) ظابعد ذهابه

 الذات ، ال بمعنى العامل املخلوق فيكون من صفات الفعل .

قال السيّد الطباطبائي : قوله عليه السالم : (مل يزل حيا بال حياة) أي : بال حياة 
) إرجاعٌ للملك ، وهو نشىء شيئاً مل يزل ملكاً قادراً قبل أن يزائدة عىل الذات . وقوله : (

 . )٣(من صفات الفعل ، إىل القدرة وهي من صفات الذات ليستقيم حتققه قبل اإلجياد

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٨٩: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٣١: ٨الكايف (ت: عيل غفاري)   (٢)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم . ٢٤٤: ١٩امليزان   (٣)
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وال كان خلواً عن هـ) ريض اهللا عنه شارحاً قول الصادق : ١١١١قال املجليس(

امللك بالضم والكرس، يكون بمعنى: السلطنة واملالكية والعظمة. امللك قبل إنشائه) 
لك، والضم يف األول أشهر...وب  .اهـ.)١(معنى: ما يُمْ

 .ت املرددة بني صفات الذات والفعل قلت : سيأيت بيان هذا يف الصفا

 

  

                                                           
 دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . .٧٢: ٢٥مرآة العقول (ت: هاشم املحاليت)   (١)
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 !!الصفات األزليّةصفات الذات وبني النسبة 

الكليني  رو، وجلاللته أفردنا له بحثاً ..؛ من العلامء  أجد من خاض يف هذامل 
يى ، عن أمحد بن حممد ، عن احلسن بن حمبوب ، عن أيب عن حممد بن حيريض اهللا عنه 

محزة قال : سأل نافع بن األزرق أبا جعفر عليه السالم فقال : أخربين عن اهللا متى 
 كان؟!.

سبحان من مل يزل وال  متى مل يكن حتى أخربك متى كان ؛ فقال عليه السالم :
 .)١(»يزال ، فرداً صمداً ، مل يتخذ صاحبةً وال ولداً 

، وأبو محزة احلسن من أصحاب اإلمجاع ف ؛عىل األظهر  لت : إسناده صحيحق
 . عىل األظهر األقو  هو ثابت بن دينار ريض اهللا عنه

) نصٌ رصيحٌ يف أزليّة صفتي مل يزل وال يزال ، فرداً صمداً قوله عليه السالم : (
ن قدم ذات اهللا سبحانه صفتان قديمتا ا، وأهنّ وعىل منواهلام األحديّة الفرديّة والصمديّة 

 وتعاىل ، ولكن هل مها وأمثاهلام من صفات الذات أم ماذا؟!!

 والذي يدعو إىل هذا التساؤل الصارم أمران : 

ل : أنّ صفة الفرديّة واألحديّة والصمديّة وما كان عىل منواهلا  كالكربياء األوّ
 ، صفات أزليّة قديمة دون كالم .والعظمة 

ضابطة صفات الذات ، عىل هذه الصفات الرشيفة ، بل مل الثاين : عدم انطباق 
العلم ، التي هي : يدرج العلامء صفة األحديّة أو الصمديّة ضمن صفات الذات الثالث 

هاك هذا ..؛ واحلياة والقدرة ، أو السبع بإضافة السمع والبرص والكالم واإلرادة 
 املطلب لتعي األمر ..
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 ضابطة صفات الذات

ة أمور ثال  ثة : ثمّ

ل : وجود الذات احليّة.  األوّ

؛ فحينام نقول اهللا تعاىل موجود ؛ فال األحديّة لذات اليس املوجود يف اخلارج إالّ 
صفات العلم واحلياة والقدرة ، ف درٌ اق ملٌ اعحيٌّ بسيط  إالّ وجود واحدنعني بذلك 

ة مفهوميّة ال غريعني ذاته هي حقيقيّة  م أالّ يكون واحداً ، وإالّ لز، ، وكثرهتا اعتباريّ
 ، هذا يف اخلالق . وهو ممتنع

وكذلك الكالم يف املخلوق ؛ فحينام نقول زيد موجود ، فال نعني إالّ وجود 
 ، فهذا عني ذاته .من أفعال اإلنسان واحد ، وأما كونه حيّاً عاملاً قادراً عىل كذا وكذا 

امتناع : عنى احلقيقيّة حقيقيّة ؛ وم: العلم احلياة القدرة ، هذه الصفات الثالث
مة للذات مجموعهاإالّ ب ياخلارجالواقع يف وجود ذات حيّة  ؛ ، وهو معنى قوهلم مقوّ

م للذات :  ل وجود امتناع فمعنى املقوّ  . مجيعاً  من دوهناخارجاً الذات تعقّ

وبإجياز فاخلالق هو : الوجود املحض ، أو واجب الوجود ، لكن لو تسائلنا : ما 
    الق الذاتيّة ليكون واجباً ، أو وجوداً حمضاً ؟!!. قلنا: صفات الذات.هي خصائص اخل

 : صفات الذات .ثاين ال

م به وجود الذات خارجاً   .ومصداقاً وهي بإجياز : كلّ ما يتقوّ

م وجود الذات اإلهليّة خارجاً ومصداقاً  وال كالم عقالً ونقالً يف أنّ ما يقوّ
؛ املحضالعلم و، املحضة القدرة و، املحضة احلياة  صفات حقيقيّة ثالث ال غري ، هي :

ل وجود   إالّ بمجموع هذه الصفات الثالث . ،لذاتحمض لالمتناع تعقّ

ها إليها ؛  ،وكلّ صفة قديمة نفرتضها عدا صفات الذات الثالث أعاله ، فمردّ
 .أو تضمنّاً كوهنا منتزعة عنها  ، مرتتبة عليها لزوماً أو اقتضاءً 
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مة لكوهنا الذات من دوهنا ، حتقق  ، ما يمتنع  الذات صفةالزبدة :  وجود مقوّ

 ، وكلّ صفة ليست كذلك ليست من صفات الذات . ، عني الذاتلذاتا

 الذات .لصفات الزمة : صفات  الثالث

 قد تقول : فهل صفة الغنى ليست مقومة للذات، وليست عني الذات؟!!

م للذات هي القدرة املحضة ، وه ن معنى الغنى قلنا : املقوّ ي تقتيض أو تتضمّ
املحض ؛ وإالّ لزم اجتامع النقيضني ، القدرة املحضة وعدم املحضة ..؛ فإذا اتضح هذا ، 

 فال مانع أن تقول: الغنى صفة قديمة لزوماً أو تضمناً أو اقتضاء.

مثل كونه سميعاً وبصرياً ومدركاً وخبرياً قال الصدر الشريازي ريض اهللا عنه : 
 .)١(ممّا يتفرع ويتشعب من كونه عليامً وهكذا وغري ذلك،

ة ،زليّةاألوكذا: ، كام أرشنا قبل قليل  الغنىمثل : فصفات  ة،  ،الفرديّ الصمديّ
ة، اإلدراك، الكامل، اجلالل، احلكمة القدم ،األبديّة، الكربياء، العظمة، اجلامل، ، العزّ

ل، االختيار إالّ صفات قديمة ، عىل الظاهر نت ذلك ، هي وإن كانحو و، )٢(البقاء، يّة األوّ
ها إىل الصفات الثالث أعاله   .الزمةٌ هلا  متشعبّةٌ عنها، تابعةٌ هلا أنّ مردّ

فيدرجوهنا يف عداد صفات الذات ريض اهللا تعاىل عنهم بىل ربام يتسامح العلامء 
مة للذات ، وإنّام من باب اللزوم  ا مقوّ ؛ االقتضاء والقديمة ، لكن ال من جهة أهنّ

، العلم املحض ، وإالّ مل يكن العلم حمضاً صفة تقتضيها ة صف ،فاحلكمة عىل سبيل املثال
 وهو ممتنع . ،بل جهالً 

زليّة ، فاهللا تعاىل خمتارٌ أزالً ورسمداً وأبداً ، ليس ومن ذلك صفة االختيار األ
املحضة ، القدرة واملطلقة السلطنة صفة ترجع إىل هذه الموجبَاً تعاىل اهللا عن ذلك ، ف

                                                           
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٤٥: ٨األسفار   (١)
، ال بالتبع كبقاء أهل اجلنة ، وعىل ذلك بقيّة الصفات مثل املقصود من البقاء ، ما كان بالذات  (٢)

ل بالذات ، ونبيّنا حم ليّة..؛ فاهللا أوّ ل بالتبع ، كونه صىل اهللا عليه وآله أول ما األوّ مد عليه السالم أوّ
 .خلق اهللا تعاىل 
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وهو  ،وإالّ لزم أن ال تكون القدرة حمضة ، االختيارتقتيض أو تتضمن فالقدرة املحضة 

   مجع بني النقيضني .  

الزمٌ لصفات الذات املحضة الرصفة البحتة ، ومن ذلك صفة الكامل ؛ فهي 
 .واجلامل صفة اجلالل وكذا 

رجوعهام إىل  ؛ رضورةمقومة للذاتصفتا السمع والبرص ، ليستا صفة ذات و
 .، وهو عني الذات املطلق الذي ال يطرأ عليه نقص وعدم اإلدراك إىل ، أو العلم 

صفة قديمة ، مردّها إىل العلم ، بل هي العلم املحض باملدركات اإلدراك ف
 ؛ وقد بان أنّ اإلدراك نوعٌ من العلم يتعلّق بموجود .املوجودة اخلارجيّة 

، متشعبةٌ عنها الزمةٌ عها إىل القدرة املطلقة ؛ رضورة رجوامللك ومن ذلك صفة 
ة وأمثاهلا.هلا   ، وكذا الكالم يف العزّ

ة إىل صفة الغنى التي ليست هي صفة ذات  وثمة من أرجع صفتي امللك والعزّ
 للقدرة املحضة ، فافهم . ةالزمصفة قديمة هي فيام بان ، وإنّام مقومة للذات 

ة بسيط ؛ الحض املوجود عنى الالزمة ملصفات  وصفة األزليّة واألوليّة واألبديّ
 بداهة أنّ املحض هو املنزه عن القيد واحلدّ يف االبتداء واالنتهاء.

الدائرة مدار الذات القدسية له سبحانه  ،القديمةاألزليّة احلاصل : الصفات 
 وتعاىل عىل قسمني : 

 األول : صفات الذات .

مة هلا ، واحليّة التي هي عني الذات  هي بإمجاع أهل القبلة املركب : ثالثة : مقوّ
، وهي الالزم األخص لوجود الذات األحديّة الواجبة املحضة العلم واحلياة والقدرة 

ال ، أو هو كام عند املتكلمني : الذي املحضة اك الفعّ ؛ إذ احليّ عند احلكامء هو : الدرّ
 يعلم ويقدر . أو: يصح منه ذلك .

، وهي القسم .. وأيرجع إليها لزوماً ث، وكلّ ما عدا هذه الصفات الثال  اقتضاءً
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 صفات الذات .لالثاين : صفات الزمة 

لصفات الذات ال تفارقها ، منتزعة عنها ، مرتتبة عليها  التابعةوهي الصفات 
، من قبيل : الغنى ، والعز ، والكامل ، واحلسن ، واجلامل ،   )١( اقتضاءً  ، متعلّقة هبالزوماً 

 . كربياء ، القدم وأمثال ذلكوالعظمة ، وال

الزبدة : الضابطة يف الفرق بني القسمني ، أنّ األوىل، وهي: العلم واحلياة 
مة هلا؛ فوالقدرة، عني الذات ل الذات من دوهنا يف اخلارج والتحقق، مقوّ  .ال يمكن تعقّ

ا الثانية  صفات الذات ؛ لذلك مل يدرجها أكثر أهل املعقول من أهل فتابعة لوأمّ
ناً أو عقيدة واحلكمة والكالم يف مصنفاهتم ضمن صفات الذات ؛ إالّ ال لزوماً أو تضمّ

 اقتضاءً .

علمه بنظام قال صدر املتأهلني : كون ذاته بحيث يصدر عنه األشياء ، ألجل 
 . )٢( ...لعلمه بذاته التابعاخلري فيها 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
داللة االقتضاء تعني : داللة اللفظ عىل معنىً آخر خفي بالرضورة ، وإال لزم االمتناع ، كداللة   (١)

 ة .لفظ العلم عىل احلكمة ، فاحلكمة مما تقتضيه صفة العلم ، المتناع أن يكون علامً بال حكم
 .٢٢٢: ٣رشح أصول الكايف   (٢)
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 صفات الذاتالصفات التي تقتضيها  تصاريح أصحابنا يف

: (السادسة : أنّه ريض اهللا تعاىل عنه هـ) الباب احلادي عرش ٧٢٦لعالمة (قال ا
تعاىل قديم ، أزيل : باق ، أبدي ، ألنّه واجب الوجود ، فيستحيل العدم السابق والالحق 

 عليه ) .

هـ) يف رشح الباب احلادي عرش) : هذه الصفات األربع ٨٢٦أقول (=السيوري(
 .)١( لوجوب وجوده الزمة، 

هـ) رضوان اهللا عليه يف كتاب الكايف : إنْ قيل : ٤٤٧أبو الصالح احللبي(قال 
 فقد أثبت له تعاىل صفات زائدة، عىل كونه تعاىل قادراً عاملاً مريداً، فام وجهها؟!.

ا كونه تعاىل حياً  هبذه الصفات قتعلّ مل نثبت إالّ ما له قيل :  ، فلثبوت  موجوداً ، أمّ
ا كونه حالة ثبوت حال القادر العامل ملن ليس بحي موجود . وأمّ كونه قادراً عاملاً ؛ الست

 مقتضحياً ...، وثبوت كونه تعاىل قديامً، ، فمن أحكام كونه  مدركاً سميعاً بصرياً 
 .)٢(لكونه سبحانه غنياً تستحيل عليه احلاجة 

قلت : واضح أنّ احللبي ريض اهللا تعاىل عنه ، مل يثبت صفاتاً قديمة هللا تعاىل 
بصفات الذات لزوماً أو اقتضاءً ؛ فالقدم بالذات عىل سبيل  أثبت ما تعلّق، وإنّام افاً جز

؛ إذ القديم بالذات هو الذي ال حيتاج إىل غريه مطلقاً ، وهو بالذات  يقتيض الغنىاملثال 
 وهو يف غاية اجلودة واإلحكام . ، الغنيّ معنى 

: عموم علمه تعاىل عنه ريض اهللا هـ) يف رسائله ٩٦٥وقال الشهيد الثاين (
كاً كارهاً  مريداً كونه تعاىل سميعاً بصرياً  يقتيضسبحانه ،  مرجع هذه ؛ ألنّ  مدرِ

ها إىل العلم  .)٣( الصفات كلَّ

                                                           
 . دار األضواء ، بريوت ، لبنان . ٤٣رشح الباب احلادي عرش :   (١)
 العامة ، أصفهان . . مكتبة أمري املؤمنني ٤٤الكايف يف الفقه(ت: رضا إسنادي)  :   (٢)
 ، قم.. طبع مكتب اإلالم اإلسالمي  ٧٢٨: ٢رسائل الشهيد الثاين(ت: رضا املختاري)    (٣)
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) هو ما قلناه من الربهان عموم علمه يقتيض كونه مدركاً قلت : قوله الرشيف : (

ا تقتضيه ، وإالّ لزم اجتامع النقيضني ،  السابق ، وأنّ الزم صفة العلم اإلدراك ، أو أهنّ
 العلم وعدم العلم .

ها إىل العلموقوله الرشيف : ( ) رصيحٌ أنّ صفة السمع مرجع هذه الصفات كلَّ
العلم صفة قتضيها ت: صفات  هيوالبرص واإلدراك من أحكام صفة العلم املحضة ، أو 

 ، ما شئت فعربّ . 

الطباطبائي يف قوله الرشيف :  وأفصح من ذكر هذا املطلب من أساطيننا العالمة
، والعلم من صفات الذات فلم  العلم باألصلحهو :  معنى اإلرادةوأما قول القائل : إنّ 

، وال حمذور فيه ، غري  إرجاع لإلرادة إىل العلميزل مريداً أي عاملاً بام فعله أصلح ، فهو 
 .)١(ة ، ال وجه له أن عدّ اإلرادة عىل هذا صفة أخر ، وراء احلياة والعلم والقدر

ا حتصيلٌ ملا هو حاصل .  قلت : يقصد لغويتها ، وأهنّ

كونه سميعاً وبصرياً ومدركاً وخبرياً وغري  ومثل : وقال صدر الدين الشريازي :
 .)٢(ذلك ، ممّا يتفرع ويتشعب من كونه عليامً ، وهكذا

  

                                                           
 : . جامعة املدرسني ، قم .١٤تفسري امليزان   (١)
 م.١٩٨١. دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت. طبع سنة ١٤٥: ٨األسفار   (٢)



 ٥٧٧ .....................................................سادس : االبتهاج بني األسامء والصفات الفصل ال

 
ة ةمفهوميّ  ة، كثرزليّة صفات األال ةكثر  اعتباريّ

صفات  يتشعّب عنما كثرة صفات الذات ، وكثرة ذكري أنّ قلت : يلزم الت
العظمة ، الكربياء ، القدم ، الصمديّة ، ؛ كصفة : لزوماً واقتضاءً ، الذات من الصفات 
، وإالّ فليس يف الوجود والتحقق عقليّة  ةمفهوميّ  ةاعتباريّ هي كثرة اجلامل ، الكامل...، 

صفات الذات وما تقتضيه من كثرة سبحانه ، و العيني ، إالّ وجود الواجب أزالً وأبداً 
فليست هي كثرة اعتباريّة ؛ ...، عاملاً قادراً حيّاً غنيّاً قديامً عظيامً سبحانه ؛ ككونه  صفات

سبحانه، ال حد األحد وجود الواللداللة عىل خصوصيّات إالّ اعتبارات ومفاهيم ؛ 
 .ريض اهللا عنهم أعلم يف ذلك خالفاً بني أصحابنا 

ثقل هذا املطلب عىل األذهان ، هاك مزيد بيان ، خالل هذا املثال ؛ فصفات ول
 الذات ، وهي : العلم والقدرة واحلياة املحضة ، تلحظ باعتبارين ..

ل : كثرهتا باعتبارها مفاهيم .  األوّ

مفهوم العلم ، هو وال ريب يف كثرهتا وتكثرها ؛ رضورة أنّ مفهوم القدرة ليس 
ة ، األحديّة وغري ذلك ومفهوم احلياة غري مها ، وكذا مفهوم القدم ، الفرديّة ، الصمديّ

 .املتغايرة مفهوماً واعتباراً من الصفات األزليّة 

قاً كثرهتا امتناع الثاين :   .مصداقاً وحتقّ

؛ إذ ال موجود عىل االستقالل الكثرة ممتنعة يف اخلارج ؛ وإالّ لزم تعدد القدماء 
 .إالّ اهللا سبحانه وتعاىل 

مع التنبيه أنّ صفة العلم واحلياة والقدرة صفات حقيقيّة واقعيّة ثابتة ؛ المتناع 
ل موجود أزيل أبدي حمض بسيط  ، وكلّها ، من دون علم وحياة وقدرة سبحانه تعقّ

 .عني الذات ، وإن تكثرت مفهوماً وعقالً ؛ فهي واقعاً وخارجاً متحدة مع الذات 

، إنسان ، نبي ، رسول ، أمي ، عريب  اهللا عليه وآلهصىل حممد سيّدنا نظري قولنا :  
ا ..مفاهيم كثرية وإن كانت فهذه معصوم ، ذو خلق عظيم...، ، قريش ،   ، إالّ أهنّ
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الً : صفات حقيقيّة واقعيّة ؛ رضورة أنّ العريب ليس هو اإلرسائييل حقيقةً  أوّ

 ..ووجوداً وواقعاً ، مفهوماً ومصداقاً 

ا يف املصداق والتحقق اخلارجي ، فكلّ هذه الصفات احلقيقيّة ال كثرة هل وثانياً :
 عليه وآله.موجودة بوجود واحد ، بل هي عينه ، وهو وجود نبيّنا الواحد صىل اهللا 

قال صدر الدين الشريازي : تتمة وتبرصة ، وممّا جيب التنبيه عليه أنّه ليس معنى 
ا غري متحققة يف حقه  ،نفي الصفات عنه تعاىل ليلزم التعطيل ، كيف وهو  ،تعاىلأهنّ

منعوت بجميع النعوت اإلهلية ، واألسامء احلسنى يف مرتبة وجوده الواجبي،  وجلّ 
بل املراد أنّ أوصافه ونعوته كلّها موجودة جناب احلق عن فقد وعدم لصفة كاملية . 

يص ، كام أن ذاتيات املاهية لنا موجودة بوجود واحد شخ بوجود واحد هو وجود الذات
هو ،  فالعامل الربويب عظيم جداً ، إذ ال جهة إمكانية فيه ؛ ، لكن الواجب ال ماهية له 

،  واحدة باهلوية والوجود ،فتلك الصفات اإلهلية كثرية باملعنى واملفهوم؛ يف وحدة  الكلّ 
هي رب ذلك النوع ، نوع من أنواع املمكنات صفة إهلية  بل للحق سبحانه بحسب كلّ 

،  مقامات إهلية يفوجتليات ، يوم شأن من شئون ذاتية  وله بحسب كلّ ،  ومبدؤه ومعاده
كام يكاشفه العرفاء ، وله بحسب تلك الشئون صفات وأسامء ، ومراتب صمدية 

وبرزخ بني احلرضة األحدية ، ل كثرة وقعت يف الوجود أوّ : وهلذا قالوا ، الكاملون 
هي كثرة األوصاف واألسامء  ،للصفات وبني كثرة املمكنات واملظاهر اخللقية، الذاتية 
 .)١( اإلهلية

 

 

 

 

                                                           
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٤٣: ٨األسفار   (١)
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 كثرة اعتباريّة مفهوميّةالتصاريح أصحابنا أنّ 

 . الصفات زائدة يف املعقوليّة ، ال يف اخلارجقال العالمة : 

هـ): وقالت احلكامء واملحققون من املتكلمني : إنه ٨٢٦قال املقداد السيوري (
إىل غري ذلك من الصفات ، وما يتصور من الزيادة من قولنا تعاىل قادر لذاته ، عامل لذاته 

 . )١(ال يف اخلارج ، وهو احلق ،فتلك األمور اعتبارية زائدة يف الذهن ،: ذات عاملة وقادرة

الصفات الذاتية التي للواجب بالذات :  ريض اهللا عنهوقال السيد الطباطبائي 
 . )٢( ً كثريةٌ ، خمتلفة مفهوماً ، واحدة عيناً ومصداقا

هـ) : اعلم أنّ كثرياً من العقالء املدققني ظنّوا ١٠٥٠قال صدر الدين الشريازي (
أنّ معنى كون صفاته تعاىل عني ذاته ، هو أنّ معانيها ومفهوماهتا ليست متغايرة ، بل 

، وإالّ لكانت ألفاظ العلم  )٣(كلّها ترجع إىل معنى واحد ، وهذا ظن فاسد ووهم كاسد
ادة واحلياة وغريها يف حقه ، ألفاظاً مرتادفة ، يفهم من كلٍّ منها ما يفهم والقدرة واإلر

من اآلخر ، فال فائدة يف إطالق يشء منها بعد إطالق أحدها ، وهذا ظاهر الفساد ، 
 . )٤(ومؤد إىل التعطيل واإلحلاد

بل احلق يف معنى كون صفاته عني ذاته أنّ هذه الصفات املتكثرة الكاملية ، كلّها 
ة م بمعنى أنّه ليس يف الوجود ذاته تعاىل متميزاً عن  ؛وجودة بوجود الذات األحديّ

 صفته ، بحيث يكون كلّ منها شخصاً عىل حدة ، وال صفة منه متميزة عن صفة أخر
ٌ بعني ذاته ، أي : يعلم نفس ذاته  له باحليثية املذكورة ، بل هو قادرٌ بنفس ذاته ، وعامل

                                                           
 م.١٩٩٦. دار األضواء ، بريوت. الطبعة الثانية ٦٠النافع يوم احلرش :   (١)
 . جامعة املدرسني ، قم .٣٤٧ة احلكمة (ت: عباس الزارعي) : هناي  (٢)
ءٍ  اهللا للزوم التعطيل ، والرد عىل القرآن القائل :   (٣) ْ لِّ يشَ اطَ بِكُ دْ أَحَ أَنَّ اهللاََّ قَ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ عَ
لْامً   ورد عىل القرآن. ،تعطيلفاهللا تعاىل فرق بني مفهوم القدرة ومفهوم العلم ، والقول برتادفهام  عِ
املعطلّة أو اجلهميّة ، نسبةً إىل زعيم مذهبهم اجلهم بن صفوان ، مذهب معروف ، قائم عىل نفي   (٤)

صفات اهللا وأسامئه سبحانه وتعاىل ، وهو باطل ؛ للزوم تكذيب القرآن املثبت لصفاته وأسامئه سبحانه 
 وتعاىل عىل احلقيقة ، ناهيك عن االمتناع .
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بل نفس علمه املتعلق بنظام ،  )١(ومريد بإرادة هي نفس ذاتهاملنكشفة عنده بذاته ، 

ا ينبغي أن توجد عىل ما سيجي ء ذكره.أالوجود وسلسلة األكوان ، من حيث   هنّ

و تنبعث من كلّ من هذه الصفات ، صفات أخر مثل كونه حكيامً غفوراً خالقاً 
ئاَ معيداً مصوراً منشئاً حميياً  بدِ ا من فروع رازقاً رؤوفاً رحيامً مُ مميتاً إىل غري ذلك ؛ فإهنّ

كونه قادراً عىل مجيع املقدورات ، بحيث ال يدخل ذرة من ذرات املمكنات واملعاين يف 
ومثل الوجود بأية حيثية كانت من احليثيات إالّ بقدرته وإفاضته بوسط أو بغري وسط ، 

من كونه عليامً  كونه سميعاً وبصرياً ومدركاً وخبرياً وغري ذلك ممّا يتفرع ويتشعب
 .)٢(وهكذا

قال صدر الدين الشريازي ريض اهللا عنه : الصفات اإلهلية كثريةً باملعنى و
 .)٣(واملفهوم ، واحدةٌ باهلوية والوجود 

تغاير املفهومات واختالفها بحسب املعنى ، ال يوجب : أيضاً ريض اهللا عنه قال و
التحليل ، وهكذا احلال يف صفات  تكثراً يف الذات ، ال يف اخلارج وال يف العقل بحسب

الواجب تعاىل ؛ فإنّ مفهوماهتا متغايرة ال حمالة ؛ إذ ليست العلم والقدرة واإلرادة 
إطالقها أو إطالق بعضها عليه تعاىل  وال أنّ ، واحلياة والسمع والبرص ، ألفاظاً مرتادفة 

، فهي مع كوهنا مغايرة  اً كبري أو التشبيه تعاىل عن الشبه علواً ، عىل سبيل املجاز املرسل 
املعاين واملفهومات ، كلّها موجودة بوجود واحد متشخصة بتشخص واحد ، ال بمعنى 
أنّ الوجود زائد عىل ذاهتا ، وال أنّ وجودها يشء غري تشخصها ، وال أنّ وحدهتا غري 
وجودها ، بل الوجود الواحد األحدي بنفس أحديته ، مصداق هلذه املعاين ومطابق 

وفردانيته للحكم هبا عليه ، من غري أن يقتيض صدقها عليه تغايراً يف الذات ، وال  بذاته
 .)٤( يف عوارض الذات

                                                           
 .مراراً  كام نبّهنالفظي ، أو كاللفظي ، المه الرشيف تام ، إالّ كونه يريد ذاته ؛ ففيه نزاع ك  (١)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٤٥: ٨األسفار   (٢)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٤٣: ٨األسفار   (٣)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.  ٢٣٢: ٧األسفار   (٤)
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 الفعلوصفات الذات الصفات املرددة بني 

 ؛تناسى جلّ العلامء اخلوض يف هذا العنوان إالّ استطراداً ، مع أنّه يف غاية األمهيّة 
 ، كاآليت :   من جهة اآلثار الرشعيّة الفقهيّةال أقل 

يلٌ  هـ) ريض اهللا عنه : وصف تعاىل القرآن بأنه : ٤٦٠قال الشيخ الطويس ( نْزِ تَ
ِيدٍ  كِيمٍ محَ نْ حَ ،  صفات الفعلفاحلكيم هو الذي أفعاله كلّها حكمة ، فيكون من  مِ

 .)١(صفات الذاتفيكون من  ،العامل بجميع األشياء وأحكامها :ويكون بمعنى

حيتمل أمرين أحدمها : إنه بمعنى  احلكيمهـ) : ٥٤٨( وقال الشيخ الطربيس
ى بأنه حكيم ، فعىل هذا يكون  ، مثل  من صفات الذاتالعامل ، ألنّ العامل باليشء يسمّ

 ذلك واجب يف العامل لنفسه . ألنّ  ؛العامل ، ويوصف هبام فيام مل يزل

، وعىل هذا يكون  بمعنى مفعل معناه املحكم ألفعاله ، ويكون فعيالً  والثاين : إنّ 
 . )٢(صفات األفعالمن 

إشارة إىل  قدير ءوهو عىل كل يشوقال السيد الطباطبائي يف امليزان : وقوله : 
بحسب  وهو الزم إطالق امللكغري حمدودة بحد ، وال منتهية إىل هناية ، قدرته  كون

القدرة ، السياق ، وإنْ كان إطالق امللك ، وهو من صفات الفعل ، من لوازم إطالق 
 . )٣(وهي من صفات الذات

امللك من امللك يعني القدرة املحضة ؛ إذ لفظ اطالق أنّ الزم وهو رصيحٌ قلت : 
حسب ما تعلقت به ؛ فإن كان الصفات املرددة بني صفات الذات وصفات الفعل 

السلطنة فهو من صفات الذات دون كالم ، وإن تعلّق باململوك املخلوق فهو من بمعنى 
 الفعل دون كالم .صفات 

                                                           
 . مكتب اإلعالم اإلسالمي . ١٣٢: ٩التبيان(ت: أمحد قصري العاميل)   (١)
 . مؤسسة األعلمي ، بريوت.١٥٦: ١جممع البيان   (٢)
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم . ٣٤٩: ١٩امليزان   (٣)
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وال كان خلواً عن ريض اهللا عنه شارحاً قول الصادق :  هـ)١١١١(قال املجليس
امللك بالضم والكرس، يكون بمعنى: السلطنة واملالكية والعظمة. امللك قبل إنشائه) 

لك، والضم يف األول أشهر...  .اهـ.)١(وبمعنى: ما يُمْ

ة ذات إذا كانت بمعنى : قلت : وهو رصيحٌ أنّ صفة امللك ، قد تكون صف
السلطنة والعظمة ، وقد تكون صفة فعل إذا كانت بمعنى املخلوق اململوك ، أو ما 

 يملك حسب تعبري املجليس ريض اهللا عنه .

هـ) يف تفسريه : قوله تعاىل : ٥٤٢وقال اإلمام السنّي ابن عطيّة األندليس (
المَ دِيناً  ِسْ مُ اإلْ يتُ لَكُ ضِ رَ يف هذا املوضع أن يكون بمعنى اإلرادة ، حيتمل الرضا  وَ

الرىض من الصفات املرتددة وحيتمل أن يكون صفة فعل عبارة عن إظهار اهللا إياه؛ ألنّ 
 .)٢(بني صفات الذات وصفات األفعال

بادِهِ وقال أيضاً يف :  قَ عِ رُ فَوْ قاهِ وَ الْ هُ ر  وَ ظهِ رُ إنْ أخذ صفة فعل، أي: مُ قاهِ الْ
قَ ظرفية للجهة؛ ألنّ هذه القهر بالصواعق وا لرياح والعذاب، فيصح أن جيعل فَوْ

رُ صفة ذات بمعنى: القدرة  قاهِ األشياء إنّام تعاهدها العباد من فوقهم، وإنْ أخذ الْ
قَ ال جيوز أن تكون للجهة، وإنّام هي لعلو القدر والشأن وْ  .)٣(واالستيالء فـفَ

فتاو : ووصف اهللا تعاىل هـ) يف كتاب ال٧٥٦وقال اإلمام الشافعي السبكي(
إرادة اخلري ملن أراد اهللا تعاىل به ذلك  :وقيل ،بالرمحة جماز عن إنعامه . فيكون صفة فعل

  .)٤(فيكون صفة ذات، 

كِيمُ : يف التفسري وقال الرازي  يزُ احلَْ زِ والعزيز : هو القادر الذي  إِنَّكَ أَنْتَ الْعَ
العزيز من صفات واعلم أن ...، هل شيئاً ال يغلب ، واحلكيم هو العامل الذي ال جي

                                                           
 دار الكتب اإلسالميّة ، طهران . .٧٢: ٢٥مرآة العقول (ت: هاشم املحاليت)   (١)
 هـ.١٤٢٢. دار الكتب العلميّة، بريوت.طبعة اوىل١٥٥: ٢يّة(ت:عبد السالم)تفسري ابن عط  (٢)
 هـ.١٤٢٢. دار الكتب العلميّة، بريوت.طبعة اوىل٣٠٠: ٢تفسري ابن عطيّة(ت:عبد السالم)  (٣)
 . دار املعرفة ، بريوت. ٢٥: ١فتاو السبكي   (٤)
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ه إذا كان منزهاً وامتناعه من اهلضم والذلة ؛ ألنّ  ،إذا أريد اقتداره عىل األشياء ،الذات

عن احلاجات مل تلحقه ذلة املحتاج ، وال جيوز أن يمنع من مراده حتى يلحقه اهتضام ، 
 فهو عزيز ال حمالة.

، فإذا أريد بالعزة  لعليم فهو من صفات الذاتفإذا أريد به معنى ا، احلكيم ا وأمّ 
مل يكن  ،كامل العزة وهو االمتناع من استيالء الغري عليه ، وأريد باحلكمة أفعال احلكمة

 . )١(بل من صفات الفعل  ،العزيز واحلكيم من صفات الذات

أو عن إرادة  ،الرمحة عبارة عن إيصال اخلري والنعمة وقال أيضاً : اختلفوا يف أنّ 
وعىل هذا  ،فعىل التقدير األول تكون الرمحة من صفات األفعال ،إيصال اخلري والنعمة

 .)٢(التقدير الثاين تكون من صفات الذات

: فقوم قالوا: املغفرة من صفات هـ)٤٦٥(القشرييعبد الكريم وقال اإلمام 
 .)٣(الذات وهي بمعنى الرمحة...، ومن قال: مغفرته من صفات فعله قال لكثرة الذنوب

ة إشكال ..  قلت : املطلب واضح ، وثمّ

إذ أليس مرد صفتي امللك والعزّ وأمثاهلام إىل القدرة ، ومردّ اإلرادة واحلكمة 
 وأمثاهلام إىل العلم ؛ فلم الرتديد؟!!

قلنا دون خالف نعلمه ، وال نزاع نتخيله : مرد الرتدد إىل قابليّة هذه الصفات يف 
 إالّ باألفعال أخر ، وال يتعنيّ أحدمها ألن تتعلّق ، و تعلّق بالذات تارةً ألن تنفسها 

 . الفريقنيعلامء آنفاً كام ذكر  ،بقرينة تعنيّ أحد املتعلقني

م هذا لكن ثمة إفراط يف التقدير واإلرجاع إىل حدّ الركاكة  بل املصادرة والتحكّ
ال نزاع يف معناه ، ؛ فالقول بأنّ الرمحة صفة ذات، بمعنى : علم اهللا األزيل أنّه سريحم ، 

                                                           
 ت .. دار إحياء الرتاث العريب ، بريو ٧٥: ٤تفسري الرازي   (١)
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت .٢٨٥: ١٤تفسري الرازي   (٢)
ة للكتاب، الطبعة الثالثة.٢٧٧القشريي(ت: إبراهيم البسيوين) : تفسري   (٣)  . اهليئة املرصيّة العامّ
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؛ إذ ال دليل عليه ال  إشكاللفظ الرمحة عىل معنى العلم ،  صدقيف لكن  ال وضعاً وبنيّ

..ال استعامالً و  رشعاً

نَ اهللايف : هـ) ٥٤٢(ابن عطيّة األندليس السني اإلمام فقول  بٍ مِ ضَ باؤُ بِغَ : وَ
 .)١(ملعاقبة صفة فعلاإلرادة صفة ذات، وبمعنى إظهاره عىل العبد با :الغضب بمعنى

؛ رضورة ترتّب اآلية يف مقام الفعل ال الذات ورود ؛ لرصاحة يف غاية الركاكة 
 اخلارجيّة.، وكذا ترتّب الرضا عىل الطاعة اخلارجي عىل العصيان اهللا تعاىل غضب 

ومن ذلك دعو بعضهم أنّ املنتقم من صفات الذات ؛ لعلم اهللا األزيل أنّه 
ٌ أنه سريزق  سينتقم من املجرمني ، وهلم جرا يف بقيّة صفات الفعل ؛ فاهللا تعاىل عامل

ومردّ كلّ هذا إىل العلم ، فهي إذن صفات ذات ويميت وحييي ويمرض ويشفي و...، 
 عىل هذا املعنى الذي هو عني الذات .

أو والصحيح أن يقال : إنّ ثمة صفات مرددة بني أن تكون من صفات الذات 
كصفة امللك والعز ، لكن ليس كلّ صفة ، وإنّام خصوص ما  حسب املتعلّق ،الفعل 

غه الوضع اللغوي أو االستعامل العريف ال أقل ..  سوّ

ة  تفسري احلكامء لإلرادة: العلم باألصلح ،وقد مرّ عليك أنّ  صحيح بإمجاع أمّ
هم نازعوا يف صدق إطالق لفظ اإلرادة عىل العلم باألصلح ، لكنّ من جهة املعنى حممد 

، أقدام عظام هذا املطلب ما نحن فيه من هذا القبيل فال تغفل ، فلقد انزلقت يف ، و
اً رشعيّاً يف تعلق بعض الصفات بالذات تارة وبالفعل أخر ، حلرم  ولوال أنّ هناك نصّ
اخلوض يف مثل ذلك ؛ ملا فيه من التغرير باجلهل والضالل ، وال عاصم إالّ اهللا تعاىل 

 .وأوصيائه عليهم السالم بواسطة وحيه وأنبيائه 

 ليه ، ممّا يناسب املقام ..تنبيه عإذا اتّضح هذا ، فهاك ما يلزم ال

  

                                                           
 . دار الكتب العلميّة ، بريوت.١٥٥: ١تفسري ابن عطيّة(ت: عبد السالم)   (١)
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 أنّ الرمحة صفة ذاتالشهيد الثاين دعو مناقشة 

) لغةً : رقّة القلب الرمحةهـ) ريض اهللا تعاىل عنه : (٩٦٥قال الشهيد الثاين(
ل غايتها ، وأسام ؤه تعاىل ، املأخوذة من نحو ذلك وانعطاف يقتيض اإلحسان ، فالتفضّ

فالرمحة يف حقّه تعاىل معناها: إرادة اإلحسان ، إنّام تؤخذ باعتبار الغاية دون املبدأ ، 
ا جماز مرسل يف اإلحسان  فتكون صفةَ فعل. أو : اإلحسان ،  فتكون صفةَ ذات ، فهي إمّ

ثّلت حالَه تعاىل  ا استعارة متثيليّة بأن مَ طَفَ عىل رعيّته أو يف إرادته ، وإمّ لِك عَ بحالة مَ
ال مبدؤه  ،ورقّ هلم ، فغمرهم معروفُه ، فأُطلق عليه االسم وأُريد به غايته التي هي فعل

 .)١(الذي هو انفعال

 قلت : يرد عليه رضوان اهللا تعاىل عليه ..

، وال املتأخرين ريض اهللا عنهم أوالً : أنّ هذا القول مل يؤثر عن أصحابنا القدماء 
 .أقل من شذوذه وال 

 ألهل السنّة هداهم اهللا.مشهور هو قول معروف ثانياً : 

: صفة الرمحة كصفة الرزق واإلحياء ، تدور مدار الفعل ال الذات يف كلّ  لثاً ثا
ح بذلك   .من القائلني أنّ اإلرادة صفة ذات غري واحدنصوص القرآن والسنّة، وقد رصّ

إلرادة التي هي صفة ذات ، ال رشعاً وال : ال دليل عىل أنّ الرمحة تعني ارابعاً 
 .واإلحسان وضعاً وال استعامالً ، وإنّام تعني اإلثابة 

  

                                                           
 هـ. بوستان كتاب ، قم.١٤٢٢لطبعة األوىل ا .٢٥: ١روض اجلنان   (١)
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 الرمحة صفة ذات نّ دعو اآلخوند أ

هـ) ريض اهللا عنه : أحدمها : صفاته الذاتية ، وهي ١٤١٣قال السيّد اخلوئي (
والسميع والبصري ، وقد التي يكون املبدأ فيها عني الذات : كالعامل والقادر واحلياة ، 

ام علم خاص ، وهو العلم  ذكرنا يف بحث التفسري : أن مرجع األخريين إىل العلم ، وأهنّ
 باملسموعات واملبرصات .

وثانيهام : صفاته الفعلية ، وهي التي يكون املبدأ فيها مغايرا للذات : كاخلالق 
، فإن املبدأ فيها ، وهو  والرازق واملتكلم واملريد والرحيم والكريم ، وما شاكل ذلك

 اخللق أو الرزق أو نحوه ، مغاير لذاته تعاىل .

من اخللط بني صفات ومن هنا يظهر ما يف كالم صاحب الكفاية قدس رسه ، 
) من صفات الذات ، مع أنّه الرحيم، حيث عد قدس رسه : ( الذات وصفات الفعل

 . اهـ. )١(من صفات الفعل

ه الرشي ف : ال ريب يف كفاية مغايرة املبدأ مع ما جيري قال اآلخوند قدسّ رسّ
دا عيناً وخارجاً املشتقّ عليه مفهوماً ، وإن  قُ الصفات ، مثل : العامل والقادر  احتّ دْ ، فصِ

إىل غري ذلك من صفات الكامل واجلالل ، عليه تعاىل ، عىل ما ذهب  والرحيم والكريم
عني ذاته قيقة ، فإنّ املبدأ فيها وإنْ كان ،  يكون عىل احل عينيّة صفاتهإليه أهل احلقّ من 

 .)٢(إالّ أنّه غري ذاته تعاىل مفهوماً  تعاىل خارجاً 

ريض اهللا عنه من الصفات املرددة بني صفات اآلخوند قلت : الرحيم عند 
، ويرد عليه عني ما أوردناه  همىض بيانعىل ما الذات وصفات األفعال حسب املتعلق ، 

 .اهللا عنه  عىل الشهيد الثاين ريض

                                                           
 :  . جامعة املدرسني ، قم .١حمارضات يف أصول الفقه   (١)
 كفاية األصول :  .  (٢)
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وقد أورد بعض العلامء رمحه اهللا تعاىل عىل اآلخوند ما حاصله : إنّ صفات 
ة ، ليست عني ذاته  اجلالل ، وهي صفات سلب اإلمكان والنقص عن الذات األحديّ

 كام ذكر اآلخوند ريض اهللا عنه ، وال من صفات ذاته!!

ص واإلمكان قلت : اختلف العلامء يف صفات اجلالل ، وهي صفات سلب النق
ها إىل صفات  عن واجب الوجود سبحانه وتعاىل ؛ كقولنا : ليس بعاجز ، هل مردّ

 الذات أم ال؟!!.

قلنا : ال ينبغي الرتدد بناءً عىل ما ذكرناه، من إثبات صفات الزمة لصفات 
الذات، يف إرجاع صفات اجلالل والتنزيه إىل صفات الذات ؛ بداهة أنّ وجود اليشء 

ه باللزوم األخص، وإالّ اجتمع النقيضان ؛ فقولنا : عدم حمض للعدم يعني عدم نقيض
 املحض، عني وجود الواجب املطلق املحض ، وإالّ اجتمع النقيضان ..

قال السيد الطباطبائي ريض اهللا عنه يف الفصل الثامن النهاية : الصفة تنقسم 
ة ، وسلبية تفيد معنى سلبياً ، انقساماً أولياً إىل ثبوتية تفيد معنى إجيابياً كالعلم والقدر

،  ، فريجع إىل إجياب الكامل ، ألن نفي النفي إثبات سلب سلب الكاملوال يكون إالّ 
ا  كقولنا : (من ليس بجاهل) و(من ليس بعاجز ) الراجعني إىل العامل والقادر . وأمّ

إليه سلب الكامل فقد اتضح يف املباحث السابقة ، أن ال سبيل لسلب يشء من الكامل 
 . )١(فالصفات السلبية راجعة باحلقيقة إىل الصفات الثبوتيةتعاىل ؛ 

وقال صدر الدين الشريازي ريض اهللا عنه يف األسفار : خري اخلريات هو ذات 
الباري وكلّ خري بعده فائض من عنده ، واألعدام والسلوب ، بام هي أعدام وسلوب ، 

ومرجع ،  مرجعه إىل سلب سلبفرشور حمضة ، وكلّ سلب صادق يف حقه تعاىل ، 
؛ فإنّ سلب اجلسمية عنه تعاىل، ليس ألنَّ اجلسم  ذلك إىل الوجود البحت الشديد

موجود ، بل ألنّه ناقص الوجود ، مصحوب بالرشور واألعدام واالستحاالت، وكذا 

                                                           
 .١٤١٧سنة: ١٤. مؤسسة النرش اإلسالمي، قم. الطبعة ٣٤٥(ت:عباس زارعي): هناية احلكمة (١)
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سائر الصفات السلبية ، والواجب تعاىل وجود بال عدم ، وكامل بال نقص وفتور ، 

 .)١(  تغري وزوال وخري حمض بال

قلت : وهو تامٌ يف غاية اإلحكام ، وهو الذي عليه مشهور أهل املعقول وغريهم 
 ، وال عربة بمن شذّ .

  

                                                           
 م.١٩٨١نة الطبع : . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . س٤٥٤: ٤األسفار   (١)



 ٥٨٩ .....................................................سادس : االبتهاج بني األسامء والصفات الفصل ال

 
 صفة ذاتبّ االشتياين أنّ احلدعو 

اعي إىل اختيار أحد الطَّرفني ١٣١٩قال رمحه اهللا ( ت بالدّ هـ) يف اإلرادة : إنْ فرسّ
ق املفرسّ بالعلم بالنّفع واألصل ح ، كام عليه مجهور املتكلَّمني منّا ومن العامة ؛ منهم املحقّ

ه يف التّجريد ، فهي عني ذاته تعاىل ؛  س رسّ الَّذي هو ،  لرجوعها إىل العلمالطَّويس قدّ
ات ات أيضاً ؛ ألنّ حبّه تعاىل ...،  عني الذّ ت باملحبّة ، كانت من صفات الذّ وإنْ فرسّ

 لنفسه عني ذاته.

ت بن ء وفعله ، أو ما يرجع إليه ، فهي من صفات وإن فرسّ فس إجياد اليشّ
الة  األفعال ال حمالة ، وال بدّ من أن يرجع إىل هذا التّفسري بعض األخبار الواردة الدّ
بظواهرها كوهنا من صفات الفعل ، وأنّ إرادته تعاىل إحداثه ؛ فإنّه إذا أراد ليشء أن 

ر وال كيف ، كام أنّه ال بدّ من أن بال لفظ وال نطق وال  ،يقول له كن فيكون ة وال تفكَّ مهّ
لني قول احلكامء واملتكلَّمني بأنّه عني الذات ، فال خالف وال إشكال  يرجع إىل أحد األوّ

 اهـ. )١(يف املسألة بعون اهللاَّ تعاىل

ات أيضاً : (ريض اهللا عنه قوله  قلت : ت باملحبّة ، كانت من صفات الذّ وإن فرسّ
كام بيّنا يف الفصل الثاين عرضٌ ) يف غاية الغرابة ؛ رضورة أنّ احلبّ ني ذاتهحبّه ع؛ ألنّ 

ة عنه سبحانه ؛ إذ مل يرد يف كتب وانفعال كيف نفساين و ه مقام الذات األحديّ ، يتنزّ
 األولني واآلخرين أنّ احلبّ من صفات الذات ، وأنّه عني الذات .

اىل ؛ لرجوعها إىل العلم ، الَّذي هو فهي عني ذاته تعوقوله الرشيف يف اإلرادة : (
ات  ) هو قول مجلة احلكامء ، أو جلّهم .عني الذّ

، وإنّام يف صدق يف اجلملة ما مىض من أنّ املعنى ال نزاع فيه ، جممعٌ عليه وفيه : 
ل هذا خلاص، أي : العلم باألصلح ، وقد إطالق لفظ اإلرادة عىل هذا العلم ا بيّنا أوّ

يوجب اللبس والتغرير باجلهل ال يسوغ رشعاً ، وإال اختلط احلابل  الفصل أنّ كلّ لفظ

                                                           
 . ٣٥: ١بحر الفوائد   (١)
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تعاىل اهللا عامّ يصفه بالنابل ، حسبنا ممّا مرّ قول الكاظم عليه السالم يف صحيح القصري : (

وا القرآن فتضلوا بعد البيان دُ  .)الواصفون ، وال تَعْ

 وباجلملة : 

حسب ، كصفة الرمحة ،  ال يسوغ رشعاً جعل صفة مرددة بيت الذات والفعل
يدوران  ،اللهمّ إالّ بنصٍّ رشعيّ كام ورد يف صفة امللك ، أو قرينة عقليّة قطعيّة، التربّع 

 .، وإالّ اختلط احلابل بالنابل ، ووقع التغرير باجلهل كام بان مدار اللزوم واالقتضاء 
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 بني الذات والفعلصفة امللك ردد تنصٌّ يف 

ن حممد بن حييى ، عن أمحد بن حممد بن عيسى ، عن عهـ) ٣٢٩الكليني( رو
سعيد ، عن القاسم بن حممد ، عن عيل بن أيب محزة ، عن أيب بصري قال : جاء  احلسني بن

نَ األشياءَ «رجل إىل أيب جعفر عليه السالم ...، فقال عليه السالم :   وَّ يَ بعد ما كَ وِ وال قَ
نَ شيئاً  وِّ كَ ، وال يكون  وال كان خلواً من امللك قبل إنشائه، ، وال كانَ ضعيفاً قبلَ أن يُ

اً قادراً قبل أن ينيشء شيئاً وملكاً جباراً كَ لِ منه خلواً بعد ذهابه ، مل يزل حياً بال حياة ، ومَ 
 .)١( ...»واملُلْكُ  مل يزل له القدرةُ  كٌ لِ بعد إنشائه للكون...، ومَ 

هللا مل يرو عنه أصحابنا بعد قلت : إسناده صحيح عىل األقو ؛ فالبطائني لعنه ا
 انحرافه ، وإنّام أيام استقامته .

) ظاهرٌ أنّ صفة مل يزل حياً بال حياة ، وملكاً قادراً قبل أن...قوله عليه السالم : (
ا أن نلتزم بأنّ  ا أن نلتزم بذلك ، وإمّ امللك صفة ذات قديمة ، كصفة احلياة والقدرة ، فإمّ

عني : السلطنة الرصفة عىل الفعل تة األزليّة املحضة ، وامللك ممّا تقتضيها صفة القدر
) ظاهرٌ يف رجوع امللك إىل وال كان خلواً من امللك قبل إنشائهوقوله : ( وعىل عدمه ،

لِكٌ مل يزل له القدرةُ ، سيام قوله عليه السالم: ( السلطنة الرصفة والقدرة واملحضة ومَ
 .) واملُلْكُ 

) وال يكون خلواً من امللك قبل إنشائهالسالم: ( قال املازندراين : قوله عليه
السلطنة، ومن ضمريه اخللق واململوك عىل سبيل االستخدام؛ واملقصود أنّه ال خيلو من 
السلطنة قبل إجياد اخللق؛ إذ سلطنته بعلمه وقدرته عىل املمكنات، عند أصحاب 

 .)٢(العصمة عليهم السالم، سواء أوجد املمكنات أو ال

ملحضة صفة ذات ؛ لرجوعها إىل القدرة ا ة امللك بمعنى السلطنة،قلت : فصف
ا بمعنى العامل املخلوق ، فامللك صفة فعل دون كالم.  التي هي عني الذات ، وأمّ

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .٨٩: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 ، إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١١٦ : ٣رشح أصول الكايف (ت: عيل عاشور)   (٢)
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) أي : بال حياة مل يزل حيا بال حياةقال السيّد الطباطبائي : قوله عليه السالم : (

) إرجاعٌ للملك ، وهو اً قبل أن ينشىء شيئاً مل يزل ملكاً قادرزائدة عىل الذات . وقوله : (
 . )١(من صفات الفعل ، إىل القدرة وهي من صفات الذات ليستقيم حتققه قبل اإلجياد

، لزجها يف اهللا تعاىل أفعال صفات احلاصل : ال يسوغ رشعاً فتح الباب لكلّ 
ط والسخ، بدعو تعلقها بالذات ، كصفة االنتقام والرمحة عنوة صفات الذات 

ها بالذات تارة وبالفعل أخر ، والغضب... ، من دون نصّ رشعي ظاهرٌ يف تعلقّ
سة : ك، ومن ذلك صف كصفة امللك يف النّص أعاله ، املهيمن ، القويّ ات أسامئه املقدّ

ممّا يمكن ظهور تعلقها بالذات حسب األخبار ونحوها، القاهر  ، القيّوماملسيطر، املتكربّ 
؛ فاهللا لزوماً أو اقتضاءً القدرة األزليّة املحضة إىل كلّ هذه الصفات مردّ ؛ رضورة الثابتة 

؛ لكونه عني مهيمن أزالً وأبداً سواء خلق أم مل خيلق عىل سبيل املثال تعاىل سبحانه و
 .املقتضية للهيمنة املحضة أزالً وأبداً القدرة املحضة 

  

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم . ٢٤٤: ١٩امليزان   (١)
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 الثمرة الفقهيّة هلذا التقسيم

 ،العلم واحلياة والقدرة الثالثمن الصفات  أعمّ ألزليّة اصفات الأنّ  بان جليّاً 
م الذات ،  لزوماً أو أقتضاءً ؛ متشعبة منها ، متعلّقة هبا ، تفرعة عنها فكثريٌ منها مالتي تقوّ

 .كصفة الكربياء والقدم والعظمة ونحو ذلك 

ىل والظاهر من مجاهري أهل القبلة انعقاد اليمني باألعم ، رشط أن تكون داللته ع
 الذات األحديّة متعارفة .

هـ) يف املبسوط : وحيلف باسم من أسامء اهللا ، أو ٤٦٠قال الشيخ الطويس (
بصفة من صفات ذاته ، يقول : واهللا أو باهللا أو تاهللا ، وصفات الذات مثل : وعزة اهللا ، 

وه ؛ ألن و: جالل اهللا ، و: كربياء اهللا ، و: عظمة اهللا ، وما يف معناه من : علم اهللا ونح
 . )١(اليمني بغري اهللا، وبغري صفة من صفات الذات، ال يصح

إالّ بصفات ريض اهللا عنه اليمني عند الشيخ الطويس واضح عدم انعقاد قلت : 
العظمة ، ؛ كهذه الصفات ما تقتضيه الذات ، وهي : حياة اهللا ، قدرة اهللا ، علم اهللا ، أو 

ة ، الكربياء ونحوها .   العزّ

هـ) يف نيل األوطار : قال ابن بطال : العزة حيتمل أن ١٢٥٥م الشوكاين(قال اإلما
تكون صفة ذات بمعنى: القدرة والعظمة ، وأن تكون صفة فعل بمعنى: القهر 
ملخلوقاته والغلبة هلم ، ولذلك صحت اإلضافة ، قال : ويظهر الفرق بني احلالف بعزة 

، التي هي صفة لفعله؛ بأنّه حينث يف اهللا، أي: التي هي صفة لذاته ، واحلالف بعزة اهللا
 .)٢(األول دون الثاين 

 .قلت : األمر واضح ، ال حاجة للتطويل 

 

                                                           
 . املكتبة الرضويّة ، إيران .٢٣٧: ٧بهبودي) املبسوط(ت: باقر ال  (١)
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 صفات الذاتل الالزمةأمثلة للصفات القديمة 

صفة  عنه بكلّ  تنفيهـ) ريض اهللا تعاىل عنه : صفات الذات ٣٢٩قال الكليني (
وعزيز ، وحكيم ، غني ، ملك ، منها ضدها ، يقال : حي ، وعامل ، وسميع ، وبصري ، 

حليم ، عدل ، كريم ؛ فالعلم ضده اجلهل ، والقدرة ضدها العجز ، واحلياة ضدها 
املوت ، والعزة ضدها الذلة ، واحلكمة ضدها اخلطاء ، وضد احللم العجلة واجلهل ، 

 .)١(وضد العدل اجلور والظلم

: كلّ ما وصفنا اهللا هـ) يف االعتقادات٣٨١(ريض اهللا تعاىل عنه  وقال الصدوق
مل تعاىل به من صفات ذاته ، فإنّام  نريد بكل صفة منها نفي ضدها عنه تعاىل . ونقول : 

 قديامً  ، واحداً ،  قيوماً ، حياً ،  عزيزاً ، قادراً ،  حكيامً ، عليامً ، بصرياً ، يزل اهللا تعاىل سميعاً 
فاعالً شائياً مريداً راضياً ساخطاً  قاً الوال نقول : إنّه تعاىل مل يزل خ . صفات ذاته، وهذه 

رازقاً وهاباً متكلامً ؛ ألنّ هذه صفات أفعاله ، وهي حمدثة ال جيوز أن يقال : مل يزل اهللا 
 . اهـ.)٢(هبا  تعاىل موصوفاً 

مل يزل اهللا تعاىل سميعاً بصرياً عليامً حكيامً قادراً عزيزاً قلت : قوله الرشيف : (
) مع أنّ صفات الذات املجمع عليها ثالثة ، وهذه صفات ذاته ، حياً قيوماً واحداً قديامً 

 مثالً ، فام وجه ذلك؟!.والقيّوميّة صفة العز  هاأو سبعة ، ليس من

، جعال ريض اهللا عنهام الصدوق الكليني وقلت : واضح أنّ كالًّ من الشيخني 
مة لو ،احلكمة والعز والقدم مثالً من صفات الذات ا غري مقوّ جود الذات ، وإنّام مع أهنّ

، قس القيّوميّة للسلطنة والقدرة املحضةجعلوها كذلك لزوماً وإقتضاءً  ؛ رضورة مردّ 
 عىل ذلك واحفظ.

ذن نقول: ملا كان علمه تعاىل باألشياء رضورياً فإقال صدر الدين الشريازي : 
يقدر أن يعلم  واجباً بالذات ، وعدم علمه هبا حماالً ممتنعاً بالذات، فال جيوز أن يقال:

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١١١:  ١الكايف (ت: غفاري)   (١)
 . دار املفيد ، بريوت لبنان .٢٧اعتقادات اإلماميّة(ت: عصام السيّد) :   (٢)
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خر ممتنع بالذات ، واجب بالذات واآلوال يقدر أن ال يعلم؛ ألنّ أحد الطّرفني 

ح املقدوريّة هو اإلمكان .   ومصحّ

،  امللك ، والعزة ، واحلكمة ، واجلود ، واملغفرة ، والغفرانوكذا الكالم يف صفة : 
اتوغريها من   جلامل ، واجلربوتكالعظمة ، والكربياء ، واجلالل ، وا،  صفات الذّ

وأمثاهلا، وهذا بخالف صفات الفعل؛ فانّه جيوز أن يقال : إنّه يقدر أن يثيب ويعاقب ، 
ويقدر أن ال يثيب وال يعاقب ، ويقدر أن حييي ويقدر أن يميت ، ويقدر أن هيدي ويقدر 
أن يضل ، وهكذا يف سائر صفات األفعال، فمن هذا السبيل يعلم الفرق بني صفة 

 .)١(فة الفعلالذات وص

ة معيار للتمييز بني صفات ما ذكره من الضابطة قلت :  يف غاية اإلحكام ؛ فثمّ
الذات وصفات الفعل ، خالصته أنّ صفات الذات ال تتعلق هبا القدرة اإلهليّة ؛ فال 
يقال : يقدر اهللا أن يعلم ، ويقدر أن ال يعلم ؛ المتناعه البدهيي ؛ رضورة أنّ علم اهللا 

وكذلك قدرته حمضة وهي عني ذاته ؛ فال يصدق : اهللا يقدر أن يكون حيّاً ، تعاىل حمض 
فكلّ صفة يمتنع تعلق القدرة هبا ، هي صفة ذات ، بخالف ، ويقدر أن ال يكون حيّاً ؛ 

 قولنا : (يقدر أن حييي ويقدر أن يميت) لتعلق القدرة بإحياء وإماتة املخلوق.

ات ، وغريها من والغفرانقوله الرشيف : ( ) رصيحٌ أنّ الغفران من صفات الذّ
صفات الذات ، وقد عرفت أنّ الغفران من الصفات املرددة عند البعض حسب املتعلّق 
، وهي هنا تعلقت باإلرادة ؛ أي : إرادة الغفران وهي صفة ذات ، ال فعل الغفران الذي 

 هو صفة فعل ، وفيه نظر شديد ذكرناه سابقاً . 
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 فهرسة ما تقدم

يف الوجود إالّ واجب الوجود ، وهو الوجود حمضاً  لعقل أنّه ال وجودَ استقل ا
 برهنه علامء احلق املطلق املحض أزالً ورسمداً وأبداً كام جزمت به الفطرة ، ناهيك عامّ 

اإلسالم يف الكالم واحلكمة والعقيدة ..؛ لكن إذا كان األمر كذلك ، وهو كذلك 
 : القدرة واحلياة والعلم؟!!. بالرضورة ، فام معنى تعدد صفات الذات

ا  ،صفات الواحدأو كثرة قلنا : إنّ تعدد  أمرٌ اعتباري عقيل ماهوي مفهومي ، أمّ
احلقيقي اخلارجي فهو الوجود الواحد ال غري ؛ نظري وجود اإلنسان وتعدد صفاته ، 

ه كثرية ؛ ككوناحلقيقيّة نقول هذا وجود زيد ، وهو وجود واحد ال غري، مع أنّ صفاته 
 عاملاً ، فرحاً مرسوراً ، غاضباً عاملاً يف الفيزياء ، قادراً  عىل امليش ، حيّاً غري ميت ، 

؛ فتعددها اعتباري مفهومي الواحدوجوده قيقيّة الالزمة لوهكذا عرشات الصفات احل
 ماهوي ، ال يرضّ بوحدته يف الوجود اخلارجي والتحقق العيني إطالقاً .

 عىل مراتب ثالث ، كاآليت ..ولوازمها وصفات الذات إذا اتضح هذا، فالذات ، 

 املرتبة األوىل : مقام الذات األحديّة .

استقل العقل يف هذه املرتبة أنّ ال وجود لغري واجب الوجود احلقّ املحض 
 .)١( البسيط سبحانه وتعاىل...

 املرتبة الثانية : مقام صفات الذات .

زالً وأبداً ، حيّ قادرٌ عاملٌ  ، كام هو استقل العقل أنّ واجب الوجود املطلق أ
 .، بل عليه اإلمجاع املركب بني احلكامء واملتكلمني معلوم رضورة 

ال .  قال احلكامء : احليّ هو : الدراك الفعّ

 وقال املتكلمون : احليّ هو : كونه بحيث يصح منه القدرة واإلدراك والفعل .

                                                           
سها اهللا   (١) بينّا هذا بام ال مزيد عليه يف كتابنا ضابطة أصول الدين ، من مطبوعات العتبة احلسينيّة قدّ

 سبحانه وتعاىل .
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ت الثالث باإلمجاع املركب ؛ وإنّام أمجع أهل القبلة عىل خصوص هذه الصفا

لها مع عدم واحد منها ؛ لذلك فكلّ ما  قها وال تعقّ فألنّ الذات األحديّة ال يمكن حتقّ
باً عنها  ها إليها متشعّ ، افرتض أنّه من صفات الذات عداها بحسب االستقراء ؛ فمردّ

 وهذه هي ..

 املرتبة الثالثة : مقام لوازم صفات الذات .

والسمع والبرص ؛ رضورة رجوعها إىل العلم بإمجاع األولني اإلدراك واحلكمة ك
 واآلخرين ، وكذا الغنى رضورة رجوعه إىل القدرة كام اتضح . 

القدرة ،  اممّا تقتضيه ي، وإنّام ه ليست صفة ذاتفهي ، ومن ذلك صفة الغنى 
 .غنى مطلق القدرة مطلقة من دون رضورة استحالة تعقل 

مة للذات طلقاً ؛ فالكامل ليست صفة ذات وكذا كون الواجب كامالً م مقوّ
ات الذات ، أو مما ، وإنّام الزم لصفالعلم واحلياة والقدرة : الثالث الذات كصفات 

 .تقتضيها صفات الذات 

والكالم هو الكالم يف هذا القسم من الصفات الالزمة ملقام صفات الذات ؛ 
والعزة واألزليّة واألوليّة ء كاجلامل واجلالل والكربياء والعظمة واحلسن والبها

ات، وغريها من والسلطنة   .. ذلك  ونحو كصفة البقاء واألبديّة صفات الذّ

ة من الصفات   ،بني صفات الذات وصفات الفعل ، كصفة امللكما يرتدد وثمّ
حسب املتعلق ، فإن تعلقت بالذات فهي صفة ذات ، والقاهريّة، واهليمنة،  ،والقيّوميّة

  لفعل فهي صفة فعل.وإن تعلّقت با

 احلاصل :   

ثر تعدد  صفات الذات التي هي : العلم واحلياة والقدرة ، اعتباريّ عقيلّ أو تكّ
ليس حقيقيّاً ؛ إذ ال حقّ حقيقيّاً مطلقاً عندنا إالّ وجود واجب الوجود املطلق احلق 

احلياة الصمد سبحانه وتعاىل ، وهو تقدست أسامؤه عني العلم والقدرة والفرد األحد 
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املطلقة ؛ غاية األمر أنّ العقل استقلّ أنّ هذا الواجب الذي هو عني الوجود املحض 
ا عني ذاته خارجاً  سبحانه ، موصوف باألوصاف الثالثة مفهوماً ، كام أنّه استقل أهنّ

 .انجىل وبان ومصداقاً ؛ ملكان املحوضة والرصافة واإلطالق كام 

  



 ٥٩٩ .....................................................سادس : االبتهاج بني األسامء والصفات الفصل ال

 
 ذاتالنّص عىل عينيّة صفات الذات لل

يدلّ عىل ما قلناه يف النصوص القطعيّة ما رواه الكليني عن  عيل بن إبراهيم ، عن 
حممد بن عيسى بن عبيد ، عن محاد ، عن حريز ، عن حممد بن مسلم ، عن أيب جعفر 

أحديُّ املعنى ، ليس بمعاين  ٌ ، صمد ٌ ، واحدإنّه «عليه السالم أنّه قال يف صفة القديم : 
 ».كثرية خمتلفة

ال : قلت : جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغري الذي يبرص ق 
 ويبرص بغري الذي يسمع؟!.

كذبوا وأحلدوا وشبهوا تعاىل اهللا عن ذلك ، إنّه سميع «قال : فقال عليه السالم : 
 ».ويبرص بام يسمع،  يسمع بام يبرصبصري ، 

 قال : قلت : يزعمون أنّه بصري عىل ما يعقلونه؟!. 

السالم : تعاىل اهللا ، إنّام يعقل ما كان بصفة املخلوق الصالة وعليه الباقر فقال 
 .)١(» وليس اهللا كذلك

 قلت : إسناد صحيح ، قطعيّ الصدور .

هـ) رضوان اهللا عليه يف جواهره : اهللا تعاىل حي ، بمعنى ٤٨١قال ابن الرباج (
وكلّ من ثبتت له ذلك القدرة والعلم ، أنّه يصح منه أنْ يقدر ويعلم ، بدليل أنّه ثبتت له 

 .)٢( ، فهو حيّ بالرضورة

هـ) يف التوحيد قال : حدثنا عيل بن أمحد بن حممد بن ٣٨١أخرج الصدوق (
عمران الدقاق رمحه اهللا، قال: حدثنا أبو القاسم العلوي، عن حممد بن إسامعيل 

سى، عن حممد بن الربمكي، قال: حدثنا احلسني بن احلسن قال: حدثنا حممد بن عي
 عرفة، قال: قلت للرضا عليه السالم : خلق اهللا األشياء بالقدرة أم بغري القدرة؟!.

                                                           
 . دار الكتب اإلسالميّة ، طهران .١٠٨: ١الكايف (ت: عيل غفاري)   (١)
 . جامعة املدرسني ، قم. ٢٤٥جواهر الفقه(ت: إبراهيم هبادري) :   (٢)
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ال جيوز أن يكون خلق األشياء بالقدرة ؛ ألنّك إذا قلت «فقال عليه السالم : 
ك قد جعلت القدرة شيئاً غريه، وجعلتها آلة له ، هبا خلق خلق األشياء بالقدرة ، فكأنّ 

هذا رشك، وإذا قلت: خلق األشياء بقدرة ، فإنّام تصفه أنّه جعلها باقتدار األشياء، و
 .)١(»عليها وقدرة، ولكن ليس هو بضعيف وال عاجز وال حمتاج إىل غريه

اً قلت : وهو ظاهرٌ  ا زائدة عىل الذات، للذات ، ال الذات يف عينيّة صفات جدّ أهنّ
 .كام قال مجاعة األشاعرة 

 

  

                                                           
 . مؤسسة النرش اإلسالمي ، قم.١٣٠التوحيد (ت: هاشم الطهراين):   (١)
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 بلسان الفيض فات للذات بدهيّة عينيّة الص

هـ) : وأما ما ورد يف كالم أمري املؤمنني  عليه ١٠٩١قال الفيض ريض اهللا عنه (
الم   فاملراد به نفي الصفة املوجودة بوجود » وكامل اإلخالص له نفي الصفات عنه«السّ

غري وجود الذات ، كالبياض يف األبيض ، ال كالناطق لإلنسان ، وملا كان أكثر ما يطلق 
 عليه اسم الصفة هو الذي يكون أمراً عارضاً . 

ا صفات له نفى عنه الصفة ، أال تر إىل قوله  وال يقال للمعاين الذاتية لليشء إهنّ
الم بعد ذلك : ( ) فعلم اهفمن وصف اهللاَّ سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّ عليه السّ

؛ فالعلم يف غريه سبحانه صفة  أنّه أراد بالصفة ما قارن الذات املوجب لالثنينية فيها
، وهكذا يف سائر الصفات ،  وفيه نفسه تعاىل ؛ فهو علم باعتبار ، وعامل باعتبارزائدة ، 

وهذه االعتبارات العقلية ال توجب تكثراً يف ذاته بوجه من الوجوه ، وال ختل بوحدانيته 
ن يف ذاته يشء منها ، ملا ، بل تزيده وحدة ؛ ألنّه لو فرض أنّه مل يكالرصفة اخلالصة أصالً 

كان واحداً حقيقياً ، مثال لو فرض أنّه علم وليس بقدرة ، أو أنه علم وليس بعامل ، لكان 
فيه جهة غري جهة الوجوب والوجود ، وهي جهة اإلمكان والعدم ؛ فيلزم تركبه من 

 . )١(جهتني وهو حمال 

نى ، بل هذا : هذه الصفات معلومات متغايرة املعالصدر الشريازي وقال 
الوجود ، بام هو وجود ، مفنى التعيّنات واملفهومات كلّها ، فلم يبق فيه صفه وال 
موصوف ، وال اسم وال مسمى ، وال ماهية وال مفهوم ، إالّ الذات فقط ، ولكن كوهنا 
عني الذات عبارة عن كوهنا بحيث يصدق عليها لذاهتا هذه املعاين املتكثرة ، من دون 

وقادر ،  ة، ويف هذا االعتبار يتحقق صفه وموصوف ، وعلم وعامل ، وقدرقيام صفه به 
وكذا وجود وموجود ، ويقال هلذا االعتبار مرتبه اإلهلية ، كام يقال العتبار الوجود 
مرتبه األحدية واهلوية الغيبية ، فيتحد العلم والقدرة واإلرادة وغريها من الصفات يف 

.هذه املرتبة ، كاحتاد الصفة وامل  وصوف فيها أيضاً

                                                           
 . مطبعة نشاط ، أصفهان . ٤٤٩: ١الوايف(ت: ضياء احلسيني)   (١)
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واحلكم باملغايرة بينها ، مع كوهنا واحده يف نفس األمر ، كحكم العقل باملغايرة 
بني اجلنس والفصل يف العقل البسيط ، مع احتادمها يف نفس األمر ، وليست يف الوجود 

ام يف اخلارج يشء واحد هو العقل ، ويف االعتبار اآلخر يتمي ز إالّ الذات األحدية ، كام أهنّ
كلّ منهام عن صاحبه ، فيتكثر الصفات واألسامء ولوازمها غاية التكثر ، فاتقن ذلك ؛ 

 .)١(لئالّ تقع يف التعطيل وال يف التشبيه 

 صفات الذات تلحظ باعتبارين : املطلب واضح ، فالزبدة : 

ن ثالث صفات : العلم  األول : كوهنا مفاهيم اعتباريّة ال غري ، وهي يف املتيقّ
 والقدرة ، كلّ صفة تغاير األخر بحسب املفهوم واملاهيّة . واحلياة

الثاين : العينيّة والتحقق اخلارجي ؛ أي أنّ هذه الصفات ال وجود هلا يف اخلارج 
مفهوم لقدرة بام هي لإالّ متحدة مع الذات ، عني الذات ؛ إذ ال وجود يف اخلارج 

 .لتي هي عني القدرة أي : الذات ا ؛، وإنّام املوجود هو القادراعتباري 

هذا املثال للتقريب فقط ، وإالّ فاألمر كام ربام رأيت أعمق من ذلك بكثري ؛ ففي 
الطبيب ثالث صفات هي العلم والقدرة واحلياة هبا يستطيع إجراء اجلراحة للمرىض ؛ 
وهيهنا نتساءل ، هل وجود الطبيب وحده جيري اجلراحة ملريض ، أم وجودات أربعة 

 طبيب ، وعلمه ، وقدرته وحياته ؟!!.هي : ذات ال

اجلواب : الطبيب وحده ؛ كونه حيّاً عاملاً بالطب ، قادراً عىل اجلراحة ، وإالّ لزم 
 أنّ أربعة موجودات هي التي جتري اجلراحة .

هذه الصفات اعتباري ، ال حتقق هلا يف العيان إالّ بالذات الواحدة  كثرة :احلاصل
 .احلقيقيّة 

رة يف املخلوق أيضاً ، كاإلنسان يف مرتبة عينيّة صفات ف الذات للذات ، متصوّ
ا موجودة حيّة،  علامً حضورياً ؛ فالعامل عني  علمه بوجود ذاته احليّة، القادرة أن تعلم أهنّ

                                                           
 . دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.١٤٥: ٨األسفار   (١)
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املعلوم احلي، القادر عىل أن يعلم أنّه موجودٌ حيّ ، وهو واضح ، وأوضح منه 

ة اجلربوتيّة ؛كاملالئكة املقربني األربعة ؛ فحياة املجردات القدسيّة ، واملوجودات العقليّ 
 أحدهم عني علمه وقدرته ، لكنها عينيّة فقرية حمتاجة خلالقها سبحانه حدوثاً وبقاءً . 

وباجلملة : العينيّة ال يمكن تعقلها إالّ يف صفات الذات الثالث ، املقومة لوجود 
حياة وعلم وقدرة ، هي عني الذات ؛ فزيد موجود واحد ، يمتنع أن يوجد من دون 

 .   بالعينيّة، واهللا أوىل وأوىل ذاته ، وإال لزم اجتامع النقيضني كام أوضحنا 
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 ١٣٨.................................... ................ لجامل األزيل واحلادثاملعنوي ل االشرتاك

 ١٤٠........................................... ............... لكاملاالبتهاج هو : إدراك اجلامل وا
 ١٤٤.................................................. ...... أقوال العلامء يف مردّ اإلدراك إىل العلم

 ١٤٨............... ...........................واإلدراك .......العلم ب ، أي:االبتهاجأويل املحبّة بت
 ١٥٠.............................................. .......والعشق إىل اإلدراك  االبتهاج واحلبّ مردّ 

 ١٥٢................................................... .......... هـ)٦٨٣بيان جامع البن كمونة (
ا : إدراك  ١٥٤.................................................. ..الكامل  تفسري االبتهاج باللذة وأهنّ

 ١٥٩............................ .......... هـ) لقول النوبختي يف أنوار امللكوت٧٢٦بيان العالمة (
 ١٦١............ ..................................... بيان العالمة لقول الطويس يف جتريد االعتقاد

 ١٦٢............. ..................... هـ) يف الباب احلادي عرش٧٢٦بيان السيوري لقول العالمة(
 ١٦٣............... ................................. هـ) ريض اهللا عنه٦٧٩بيان ابن ميثم البحراين (

 ١٦٤................... .................................... !ابن سينا والغزايل لفظ اللذة!استبشاع 



 ٦٠٧ ...........................................................................................الكتاب فهرست 

 
 ١٦٥....................... ...................... »عجزت دونه العبارة«قول الرضا عليه السالم : 

 ١٦٦...... ........................................................بيان الرازي  يف املطالب العالية .
 ١٦٨.......... ..........................................................اللذة يف الوضع اللغوي!!

 ١٧٠................ ....................................النزاع يف إثبات اللذة العقليّة ونفيها لفظي 
 ١٧٢...................... ...........................................تفسري اللذة باإلدراك  ةعويص

ا  ،تفسري االبتهاج باإلرادة  ١٧٣........... ...............................................العلم وأهنّ
 ١٧٧............... ........................................لعلم إىل ابيان الداماد يف إرجاع االرادة 

 ١٨٠................ ...................................................بيان صدر الدين الشريازي 
 ١٨٢....................... ............................................ »اهللا يغار«بيان قول النبي : 

 ١٨٤.......................... .......................................... الفرق بني العلم واإلدراك
 ١٨٦............................... ............................... إدراك الذات عني وجود الذات

 ١٨٩.... ............................................................... احتاد العامل والعلم واملعلوم
 ٢٩١.......... ................................................ االبتهاج يف مرتبة الذات عني الذات

 ١٩٥............. ........................................ النص عىل احتاد القادر واالقتدار والقدرة
 ١٩٨............... .................................... ضةبرهان امتناع السأم وامللل يف الذات املح

 ٢٠٠.................. ................................ حلّ عويصة رؤية اهللا باإلدراك احلضوري!!
 ٢٠٣.......... .............................................. إشكاليّة التأويل بام حيتاج إىل تأويل !!
 ٢٠٦........ ................................................. فرح أهل اجلنّة واستبشارهم ابتهاج!!

 ٢٠٩........ .حمبّة اهللا تعاىل خللقه ...........................................................تأويل 
 ٢١٢.............. ................................................... دعو أنّ املحبة تعني اإلرادة

 ٢١٩................ ...................................... يف معنى حب اهللا لعباده!! موجز الكالم
م الرسور واالبتهاج  ٢٢٢.............. ........................................................ جتسّ

م االبتهاج والرسور!!  ٢٢٤............................. ............................ النّص عىل جتسّ
م املال واألعامل  ٢٢٨......................... ......................... حديث أمري املؤمنني يف جتسّ

 ٢٣٢.......................... ........................... حديث إمام احلنابلة أمحد بن حنبل يف هذا
م الغسل بالفرات لزيارة احلسني   ٢٣٥.............................. ...............نصٌّ يف جتسّ

 ٣٢٩............. ................................: السنخيّة واالبتهاج الفصل الثالث
 ٢٤٥............... ............................................. يّة واالبتهاج بني املخلوقاتالسنخ

 ٢٥٠.......................................................................... السنخيّة يف القرآن!!



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٦٠٨

 
ة للمال السبزواري   ٢٥٢........................... ........................ يف السنخيّةكلمة تامّ

 ٢٥٤.................................. .................... »املرء مع من أحب«السنخيّة وحديث : 
 ٢٥٧......................................... ............. أقسام السنخية بني املمتنع واجلائز عقالً 

 ٢٦٢................................................ ..... ة ال تنايف الرشيعةالوحدة السنخيّة املعنويّ 
 ٢٦٤....................................................... قسمي السنخيّة بني اخلالق واملخلوق ..

 ٢٧٢.................. .................................... القسم الثاين : السنخيّة بني املخلوقات!!
 ٢٧٧................................................. ...... النصّ عىل السنخيّة امللكوتية يف األشياء

  ٢٨٠................................................... .......... السنخ بني املؤمن والنخلةوحدة 
 ٢٨١....................................................... ........... !!ملاذا اجلنّة مبتهجة بأهلها؟

هم ؟!! ا أُمُّ  ٢٨٣....................................................... .. اجلنة مبتهجة بأهلها ؛ ألهنّ
 ٢٨٦................................ ................................نصٌّ أنّ اجلنّة تشتاق وتبتهج!! 

  ٢٨٨................... وما فيها بالصاحلني ....................................ة اجلنّ نصّ يف ابتهاج 
 ٢٩٢.......... ..............................................السنخيّة امللكوتيّة بني املعصوم وشيعته

 ٢٩٤...... ببعضهام؛ للسنخيّة .............................................شيعته وهاج املعصوم ابت
 ٢٩٧...... ...................................... »أحبُّ رياحكم وأرواحكم«حديث : االبتهاج يف 

 ٣٠٠.................................... .................. خلق اهللا األئمة وشيعتهم من نوره تعاىل
 ٣٠٤ ........................................................طولية طينة أهل البيت وحدة ونصٌّ يف 

 ٣٠٦........... ................................. النبي وعيلّ عليهام السالم روحاً وبدناً بني سنخيّة ال
 ٣٠٨ ........................................................ سنخيّة النبي واحلسني عليهام السالمال

ة«السنخيّة واالبتهاج يف حديث :   ٣٠٩. ............................................. »أبوا هذه األمّ
 ٣١٢.........................................................  منني نور اهللا تعاىلاألب امللكويت للمؤ

 ٣١٥...................................................... ... أهل البيت عليهم السالم هم نور اهللا
 ٣١٧.................... ....................................... اشرتاك املعصوم وشيعته يف النوريّة

 ٣١٩....... ............................................ النّص أنّ أهل البيت خلقوا من نور العظمة
 ٣٢٢................. .................................................. معنى أنّ اهللاَ نورٌ حمض ؟!!

 ٣٢٣................ ................................................. ور مشرتك معنويالنّ  نص أنّ 
 ٣٢٥...... .................................................... خرب جامع يف السنخيّة الطينيّة للبرش

 ٣٢٨................ .................................... السنخية واالبتهاج يف املوقوفني ألمر اهللا!!
 ٣٣٠....... ........................................................ هل أهل اجلنّة نوعٌ أم صنفٌ ؟!



 ٦٠٩ ...........................................................................................الكتاب فهرست 

 
 ٣٢٣.........................................  ريض اهللا عنههـ) ١٠٥٠(كلمة تامة للصدر الشريازي 

اً  نصٌّ   ٣٣٥......... ...................................... أنّ اخللق عىل صنفني طيّب وخبيث دنيويّ
 ٣٣٦............ .......................................... الزبدة : اجلنّةُ أمٌّ ملكوتيّة لقاطبة املؤمنني

ويتِ واملُلْكِي (=الدن  ٣٣٨.................. .................................... يوي)الفرق بني املَلَكُ
 ٣٤١.......... ............................................................ جهنّم وجودٌ ملكويت !!

 ٣٤٣.............. .......ة ...........................................امللكوتيّ القول بالسنخيّة ثمرة 
 ٣٤٦................ ................................ االبتهاج والسنخيّة يف حديث ائتالف األرواح

 ٣٤٩................. ............................................ السنخيةواالبتهاج تالزم نصٌ يف 
 ٣٥٠.................... ....................................  تزاور الطيّبنيعلّة حصول االبتهاج يف

 ٣٥٢......................... ..نصٌ يف أخوة املؤمنني امللكوتيّة واالبتهاج ..........................
 ٣٥٦................... .................................. اشرتاك اجلن واإلنس يف األخوة امللكوتيّة

 ٣٥٧............. ..............................................النص عىل ابتهاج الكائنات باملؤمن 
 ٣٥٩.................. ..................................النص عىل استغفار الكائنات لطالب العلم 

 ٣٦١............ ...................................................ة باملؤمنني  ابتهاج األرض الطيب
 ٣٦٣............... ........................................ ملاذا ال حترق جهنم مالئكة العذاب ؟!.

ان يف عامل النور......................... لَكَ  ٣٦٥......... ....................النّص أنّ النبي وعيل مَ
 ٣٦٨........... .... خيلق خبيثاً ابتداءً ..........................................ملالنّص أنّ اهللا تعاىل 

 ٣٧١....... ..النص أن اهللا خلق اخلري قبل الرش....................................................
 ٣٧٢............. ل عذاب أهل النار ...................................زوا :السنخيّةعويصات من 

 ٣٧٩............................................  .: الفيض واالبتهاج الفصل الرابع 
 ٣٨٥.. ..................................................عويصة بكاء فاطمة الشديد عىل النبي 

 ٣٨٧................................................. النّص أنّ النبيّ سببُ نزول رمحة اهللا .........
 ٣٨٨............................................ .... عويصة وقوف الزهراء يف القيامة ملقتل احلسني

 ٣٨٩....................................... ................. لوال املعصوم لساخت األرض بأهلها
 ٣٩٢................................................... ..... النّص أنّ املعصوم واسطة فيض ورمحة

 ٣٩٦................................................. ....قتل احلسني ملعويصة بكاء الكائنات 
 ٤٠٠............................................... .. السنخيّة واالبتهاج بيان معنى البكاء يف ضوء

 ٤٠٢..................................................... مراتب البكاء ومعناه يف العوامل الثالثة ....
م إمكانيّة استبدال واسطة الفيض!! .....  ٤٠٥.................... .............................توهّ



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٦١٠

 
 ٤٠٧.................................................. .. النّص عىل بكاء مجلة الكائنات عىل احلسني

 ٤١١......................................................  أسباب البكاء عىل فقدان واسطة الفيض
 ٤١٥...................................... ....... ألف ملك ثواب زائر احلسني يعدل صالة سبعني

م عويصة زيارة املالئكة  قرب احلسني  ٤١٧....................................................... توهّ
 ٤١٩.......... .................................... عويصة زيارة األنبياء لقرب احلسني عليهم السالم

ار قرب احلسني  ٤٢١........... عليه السالم ............................ ابتهاج النبي وأهل البيت بزوّ
 ٤٢٤....... ........................................ابتهاج املالئكة بإنزال الفيض عىل زوار احلسني 

 ٤٢٩..... ................................................هللا يف عرشهعويصة أنّ زائر احلسني يزور ا
 ٤٣١.......... ....................................................................... زبدة الفصل

 ٤٣٣......................... ....................ج ا: املعرفة واالبتهالفصل اخلامس 
 ٤٣٥................................... .غاية اإلجياد ................املعرفة األصول القطعيّة يف أنّ 

 ٤٣٨.................................. .نصٌّ أنّ اليقني يعني : رؤية امللكوت .......................
 ٤٤٠................................. .واألحب إىل اهللا ................ نصٌّ أنّ املعرفة هي األفضل

 ٤٤٣........................................ نصٌ أنّ الغاية من خلق العباد هي املعرفة .............
 ٤٤٧...... ...................................النّص أنّ املعرفة كامل ورشف ورمحة ونعيم ..........

 ٤٥١............................................... ....... نّص أنّ اهللا خلق اخللق لرمحته ورضوانه
 ٤٥٥....................................................... مراتب املعرفة التي هي غاية اإلجياد؟!! 

 ٤٥٧................................................. .......  !!واآلثار املعرفة بني الوسيلة والغاية 
 ٤٦٢................................................ النّص أنّ رمحة اهللا هي العلم واملعرفة .........

 ٤٦٨....................................... ........... يف ضوء نظريّة االبتهاج ليعبدونتفسري: 
 ٤٧٢.............................................. .............. ترتب االبتهاج عىل املعرفة نصٌ يف

 ٤٧٦............................................. ............................... سباب املعرفة !!.أ
 ٤٨٥................................. ....................اإلجياد .....تفسري خزائن اهللا بالقدرة عىل 

 ٤٨٨........................................... ........ واالبتهاج ذات املعصوم عني القدرة اللدنيّة
اً حقيقي ثر العبادة تكويني أ  ٤٩٠................................................ ......ليس اعتباريّ

 ٤٩٣....................................... ....... ة بال معرفة وعبادة!!اجلنّ يدخلنا هل اهللا قادر أن 
 ٣٩٦............................................ ................... إشكال أكثر خلق اهللا يف النّار!!

 ٥٠١............................... ............................................. عنى املعرفة؟!!.م
 ٥٠٥.......................................................... ......... فروق بني العلم واملعرفة !!



 ٦١١ ...........................................................................................الكتاب فهرست 

 
م أنّ علم اهللا إمجالٌ وتفصيل !!  ٥٠٩................................................... ........ توهّ

 ٥١٣........................................................ .............  تعاىل عارفالنّص أنّ اهللا
 ٥١٥.................................................. .......السنخيّة بني مراتب املعرفة واالبتهاج 

 ٥٢٠............................. ...................... املعصوم : نور وعلم ورمحة ووسيلة وإمامة
 ٥٢٣................................................ .... املعصوم ترمجان ابتهاج اهللا وغضبه وأسفه

 ٥٢٦................................................... .....عويصة ابتهاج أهل امللكوت بالتسبيح 
 ٥٢٨........... ؟!! ............................................أفضل العباداتملاذا عبادة األحرار 

 ٥٣٠............. ......................................... وحدة السنخيّة بني عامل الرضوان وأهله
ام اجلنّةواالبتهاج هم أهل الرضوان   ٥٣٤...... ................................................ حكّ

 ٥٣٧... ...........................األسامء والصفات االبتهاج بني الفصل السادس : 
 ٥٣٩ .................................................. هل االبتهاج واملبتهج من األسامء احلسنى؟!

 ٥٤٣ ..................................................... لعليىضابطة األسامء احلسنى والصفات ا
 ٥٤٦ ........................................................... هل النزاع يف صفة اإلرادة لفظي؟!

 ٥٤٩......................................................... مناقشة تأويل االبتهاج باإلرادة الذاتيّة
 ٥٥١............ ......................................... أقو أدلّة القائلني بقدم العامل والنافني له

ح ل  ٥٥٢............ ...................................................العامل ........قدم عدم املرجّ
ب لئال يتخذه الناس ربّا  ٥٥٦.......... .............................................. أمرض اهللا أيوّ

 ٥٥٩........ ...........................يف نفسه .......... ليس األصلحالنّص أنّ الداعي لفعل اهللا 
 ٥٦١....... ...................................................النّص أنّ العامل ليس قديامً ..........

م نص   ٥٦٧...... ...................................................... قدم العامل!!داللته عىل تُوهِ
 ٥٧٠..... ............................................ بني صفات الذات والصفات األزليّة!!النسبة 

 ٥٧١... ..................................................................... ضابطة صفات الذات
 ٥٧٥... ................................. صفات الذاتالصفات التي تقتضيها  تصاريح أصحابنا يف

 ٥٧٧. ................................................ كثرة الصفات األزليّة ، كثرة مفهوميّة اعتباريّة
 ٥٧٩................... .............................. تصاريح أصحابنا أنّ الكثرة اعتباريّة مفهوميّة

 ٥٨١................. .................................. الصفات املرددة بني صفات الذات والفعل
 ٥٨٥................ .............................. مناقشة دعو الشهيد الثاين أنّ الرمحة صفة ذات

 ٥٨٦............... ........................................... أنّ الرمحة صفة ذاتدعو اآلخوند 
 ٥٨٩...................... ................................... دعو االشتياين أنّ احلبّ صفة ذات



 غاية اهللا تعاىل من خلق العامل  ..........................................................................  ٦١٢

 
 ٥٩١............. ...................................... بني الذات والفعلصفة امللك ردد تنصٌّ يف 

 ٥٩٣.................... ............................................... الثمرة الفقهيّة هلذا التقسيم
 ٥٩٦.................. ............................................................. فهرسة ما تقدم

 ٦٠٥........ .................................................................... الكتاب  فهرست
 
   


