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بسمه تعاىل

احلمد هللا علـى مـا أنعـم ولـه الـشكر مبـا أهلـم          

  م والصالة والـسالم علـى خـري خلـق          والثناء مبا قد

. األخياراهللا حممد وآله الطيبني 

ــا ورد يف    ــاً مم ــسابق جانب ــاب ال ــا يف الكت تناولن

امـوع يف   كالم أمري املـؤمنني علـي عليـه الـسالم           

،عليه الـسالم آدم حول نيب اهللاكتاب ج البالغة    

ويف هذا الكتاب سـنتناول بقيـة مـا ورد عنـه عليـه              

ــيب اهللا   ــول ن ــسالم ح ــوث   آدم ال ــة حب ــمن ثالث ض

حبـسب مقتـضيات   تفرعت اىل جمموعة من املسائل 

.البحث واهللا املوفق لكل خري

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الرابعاِّـبحث 

سجود اِّـالئكة آلدم عليه السالم 

وامتناع إبليس لعنه اهللا
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٧

َّـ سجود اِّـالئكة وكيف جرى: األوُّـةاِّـسأل

قال أمري املؤمنني علـي بـن أيب طالـب عليهمـا        

:السالم

وِديعتـــهِئكَـــةَالْمالَســـبحانهاللَّـــهواســـتأْدى

،ِهميلَددهِتهوعِصيوِهماِنِفيِإلَيودِ اِإلذْعجِبالـس

: سبحانهفَقَالَِلتكِْرمِته،والْخنوِعلَه،

.)١(}إِبلِيسإِلَّافَسجدواآلدماسجدوا{

وتعـزز ،  الشقْوةُعلَيهوغَلَبتالْحِميةُ،اعترته

فَأَعطَـاه ،الصلْـصالِ خلْـق واسـتوهن النـارِ ِخلْقَِةِب

، ِللْبِليـةِ واسـِتتماماً ،ِللسخطَِةاسِتحقَاقاًالنِظرةَاللَّه
.٣٤: سورة البقرة)١(
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٨

: فَقَالَ، ِللِْعدِةوِإنجازاً

}فَإِنَّـــــــكمِـــــــنــِرين ــومِإِىلالْمنظَـــــ الْوقْـــــــتِيـــــ

.)٢()١(}الْمعلُومِ

ــل ــقخينأقب ــاىلســبحانهاهللال ــالآدم وتع ق

: للمالئكة

ــإٍ     { ــن حمـ ــصاٍل مِـ ــن صلْـ ــشرا مِـ ــاِلق بـ إِنِّـــي خـ

فَإِذَا سويتُه ونَفَخْـت فِيـهِ مِـن روحِـي      ) ٢٨(مسنونٍ  

اجِدِينس وا لَه٣(}فَقَع( .

كـل متَّوملاوحفظوها،الوصيةاملالئكةفسمع

نأمالئكتـه مـن نهسبحاطلبآدم   خلقمنشيء

مـن إلـيهم ـا عهـد الـيت والوصـية الوديعـة يؤدوا

هـذا إىل  وخلقهمتامعندآلدمالسجودوهيقبل،

ــامشــارأ ــهاإلم ــسجوداإلذعــانيف: "بقول ــهبال ل

.٣٨، ٣٧: سورة احلجر، اآلية)١(
.٢٧–٢٦، ص١ج: ج البالغة حممد عبده)٢(
.٢٩–٢٨: احلجر)٣(
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٩

: سبحانهقال،"لتكرمتهواخلشوع

.التحيةسجودله)١(}اسجدوا آلَدم فَسجدوا{

عليــهاهللاعبــدأليبقــالبــصريأيبعــنروي

ــجدت: الــسالم الــسالم عليــهآلدماملالئكــةس

ةتكرمنعم: قال؟األرضعلىجباههمووضعوا

واخلـشوع : "الـسالم عليهوقوله. )٢(تعاىلاهللامن

مـن املالئكـة خبارإيفاحلكمةتكونوقد" لتكرمته

فيـشتد آلدمالـسجود بوجـوب يفـاجئوا الانقبل

نفعلكيفعلمناينأأرادتعاىلنهأو،عليهموقعه

أو شــخصمــنئاًشــينطلــبوأخنــربانأردنــاااذ

هـو كمـا ،حـسبانه يفاألمـر   ذلـك يكنملجمموعة  

ولذالهوالسجودآلدمبالنسبةآنذاكاملالئكةشأن

:قالوا

.٣٤: البقرة)١(
، بــاب  ٩٩، ص١١ج: حبــار األنــوار للعالمــة الــسي   )٢(

سجود املالئكة
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١٠

}    اءمالــد فِكــس يــا و فِيه ْفــسِدي ــنــا م ــلُ فِيه عأَتَج

سنُقَددِكَ ومبِح حبنُس ننَحو١(}لَك(.

أبيـه عـن حممدجعفرايبعنالبحاريفوجاء

تبـارك اهللان: "قالالسالمعليهاملؤمننيأمريعن

مـضى بعدماوذلكبيدهخلقاً  خيلقانأرادوتعاىل

سنةآالفسبعةاألرضيف)٢(والنسناساجلنمن

ــان ــنوك ــأنهم ــقش ــشطآدم خل ــنك ــاقع أطب

أهـــلىلإرواظـــأن:للمالئكـــةوقـــالالــسماوات 

رأوافلمـا ،  والنسناساجلنمنخلقيمناألرض

يفوالفـساد الدماءوسفكاملعاصيمنيعملونما

هللاوغـضبوا علـيهم ذلـك عظـم احلقبغرياألرض

غــضبهمميلكــواوملاألرضأهــلعلــىوتأســفوا

.٣٠: سورة البقرة، اآلية)١(
قال كراع النسناس فيما يقال دابه يف كراد الوحوش تصاد       )٢(

وتؤكل وهي على شكل االنسان بعني واحد ورجل ويد          
.تتكلم مثل االنسان

.٢٣٠، ص٦ج: لسان العرب
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١١

ــالوا ــا: فق ــتربن ــزأن ــادرالعزي ــارالق ــاهراجلب الق

ــشأن،العظــيم ــضعيفخلقــكوهــذاال ــذليلال ال

ويـستمتعون برزقـك ويعيشونقبضتكيفيتقلبون

العظـام الـذنوب هذهمبثليعصونكوهمبعافيتك

لنفـسك تنـتقم والتغـضب والعليهم،تأسفال

واكربناهعليناذلكعظموقدوترىمنهمتسمعملا

:قالاملالئكةمنذلكمسعفلماقالفيك،

.}إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفًَة{

فقالـت خلقـي، علـى رضـي أيفحجـة يكون

: سبحانكاملالئكة

. }أَتَجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها{

كمـا الـدماء ويـسفكون ،اجلـان بنوفسدأكما

،؟ويتباغــضونويتحاســدوناجلــان،بنــوســفكت

ــل ــةذلــكفاجع ــااخلليف ــاإفمن ــدالن والنتحاس

: الدماءنسفكوالنتباغض
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١٢

}دِكَ ومبِح حبنُسلَك سنُقَد{.

: وجلعز: فقال

}ونلَما ال تَعم لَمإِنِّي أَع{ .

مــنجعــلأوبيــديخلقــاخلــقأانأريــدإين

تدينهمئمةأوصاحلنياًعبادوومرسلنيأنبياءذريته

ينـهوم ،رضـي أيفخلقـي علـى خلفـاء جعلهمأ

اىلويهـدوم عـذايب، منوينذروممعصييتعن

حجـة يلجعلـهم أو. سبيليمويسلكونطاعيتإ

رضـي أعـن النـسناس وأبـني ونـذرا وعذراعليهم

برييتعنالعصاةاجلنةمردنقلأومنهم،وأطهرها

ــي ــرييتوخلق ــكنهموخ ــواءيفوأس ــارويفاهل أقط

اجلنبنيواجعلخلفي،نسلجياورنفالاألرض

والاجلـن خلقـي نسليرىفالحجاباخلقيوبني

نـسل مـن عصاينفمنم،خيالطووالجيالسوم

العـصاة مـساكن أسـكنهم اصطفيتهمالذينخلقي
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١٣

ــم ــواردهموأوردـ ــايلوالمـ ــالأبـ ــت: قـ فقالـ

:شئتماافعلربنايا: املالئكة

مــــا علَّمتَنــــا إِنَّــــك َأنْــــت اْلعلِــــيم  ِعلْــــم لَنــــا إِالّال{

كِيمالْح{ .

مخسمائةمسريةالعرشمناهللافباعدهم: قال

عام

ــالذوا: القــ ــالعرشف ،باألصــابعفأشــارواب

فوضعالرمحةونزلتإليهمجاللهجلالربفنظر

العرشودعوابه،فواوط: فقالاملعمورالبيتهلم

يدخلـه الـذي البيـت وهـو بهفطافوا. رضايلفانه

. أبـدا إليـه يعـودون الملـك ألفسبعونيومكل

ــتاهللافوضــع ــةًاملعمــورالبي ــسماء،ألهــلتوب ال

تباركاهللافقال،األرضألهلتوبةالكعبةضعوو

: وتعاىل

ن حمــٍإ     { ن صْلــصالٍ مـِ ا الْإِْنــسان مـِ لَقْنـخ د ولَقـَ
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١٤

سنونٍ   نَــارِ    ) ٢٦(مـ ــلُ مِـنقَب مِـن ــاهلَقْنخ ان الْجـو

.)١(}السمومِ

أمسـاء آدم    تعاىلاهللامعلَّالنورتفسرييفجاءو

،واجلمـاد هئـ أولياأمسـاء ذلـك يفمباالعامل،وأسرار

علمـه مـاذا الـسالم عليهالصادقاإلمامسئلوقد

والـــشعابواجلبـــالاألرضـــني:قـــالتعـــاىلاهللا

ممـا   وهـذا فقـال حتتـه البـساط إىلنظـر مثواألودية

.)٢(علمه

ــاء ــم{البحــاريفوج ــماءآدم وعلَّ ــاء}األَس أمس

ــاء حلــسنواوفاطمــةوعلــيحممــدوأمســاءاهللاأنبي

خيـار منرجالوأمساءآهلمامنوالطيبنيواحلسني

عـرض }ثُـم عرضَـهم    {أعـدائهم وعصاةشيعتهم

عـرض اي)املالئكـة علـى (ة  واألئمـ وعليـا حممدا

فََقالَ أَنْبُِئوِني ِبأَسماءِ {ةظلاأليفأنواروهمأشباحهم

.٧٣ص،١١ج:للمجلسينواراألحبار)١(

.٩٢، ص١ج: تفسري النور للشيخ حمسن قراءيت)٢(
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١٥

   اِدقِني صـ ـتُمكُن لَـاءِ إِنؤتــسبحونمجــيعكمنّأ. }ه

مـن إيـراد مـن أصـلح هناترككموانقدسون،وت

خاللكـم يفمـن غيبتعرفواملفكماأيبعدكم،

الكمايكن،ملالذيالغيبتعرفواالأنفباحلري

املالئكــةقالــت،تروــاأشــخاصأمســاءتعرفــون

}    ِلــيمالْع َأْنــت ــا إِنَّــك تَنلَّمــا عــا إِلَّــا م لَن ــم ســبحاَنك َلــا ِعْل

. }مالْحكِي

كــليفواملـصيب واحلكـيم شـي بكـل العلـيم 

ــل ـا آَدم{تعــاىلاهللافقــال،فع الءؤهــئنبــأ}يـ

عليهمواألئمةاألنبياءأمساء}بِأَسمائِهِم{املالئكة

العهدعليهمخذأفعرفوها}فَلَما أَنْبـأَهم  {السالم

تعـاىل اهللاقـال ،هلموالتفضلمباإلميانوامليثاق

ب الـسماواتِ      {:عند ذلك  غَيـ م أَلَم أَقُْل لَكُم إِنِّي أَعلـَ

ــأَرِض  ــرمها والْــــ وَأعلَــــــم مــــــا تُبــــــدون ومــــــا كُنــــــتُم     ســــ

 ون علـى اإلباءمنإبليسيعتقدكانما}تَكْتُمـ
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١٦

ومـن عليـه، طسـلّ إنوإهالكهبطاعتهأمرإنآدم  

،أفضلوانتمإالبعدكميأيتأحدالانهاعتقادكم

الـذين ،مـنكم أفـضل الطيبـون لـه آوحممدبلنهم

.)١(بأمسائهمآدم أنبأكم

ن السجودعامتناع إبليس لعنه اهللا : اِّـسألة الثانية

اعترتـــهبلــيس إالإفـــسجدوا{: قــال عليـــه الــسالم  : أوال

}الشقوةعليهوغلبتالحمية

علـى واسـتكرب والـضاللة العـصبية غشتهيأ

: تعاىلقال. اهللا

الَّـــذِين كَفَـــروا فِـــي قُلُـــوبِهِم الْحمِيـــةَ  إِْذ جعــلَ {

.)٢(}حمِيةَ الْجاهِلِيةِ

: السالمعليهوقوله

 

.٧٤ص،١١جللمجلسياالنوارحبار)١(

.٢٦: الفتح)٢(
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١٧

الضالنيمنبليسإنأيعلمكانتعاىلاهللانإ

مـا يظهـر نأرادأولكـن البـدء منـذ املتكربينومن

مــرهأفلمــاخلوقــاتاملوجلميــعللمالئكــةبداخلــه

الوجـه ذاكنـزع حيثوتعصبذلكىبأبالسجود

.حقيقتهظهرأوفيهيتعبدكانالذي

أربعـني فبقـى آدم   اهللاخلـق :البحاريفوجاء

ألمرفيقولاللعنيإبليسبهميروكانمصوراسنة

:إبلـيس فقالالسالمعليهالعاملفقال،خلقتما

مثوقالزياده ،لعصيتههلذابالسجوداهللاأمرينلئن

عطـس دماغـه اىلالـروح فلما بلغت فيـه     فيهنفخ

ــال ــالهللا،احلمــدفق ــهاهللافق ــالاهللا،يرمحــكل ق

تبـارك قـال مثالرمحـة اهللامـن لـه فسبقتالصادق

ــاىل ــةوتعــ ــسجدوا {: للمالئكــ ـ ـــجدوا آلَدم فـَ اسـ{

إنفـأىب احلـسد مـن قلبهيفكانماإبليسخرجأف

}ا منعك أَلَّا تَـسجد إِذْ أَمرُتـك      م{اهللافقاليسجد
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١٨

ــر مِنـــه خَلقْتَنِـــي مِـــن نَـــارٍ وخَلقْتَـــه مِـــن   {فقـــال َأنَـــا خيـ

.)١(}طٍِني

واســتوهنالنـارِ ِبِخلْقَـةِ وتعـزز : قـال عليـه الـسالم   :ثانيـاً 

لْقاِلخلْصالص

مـن فأول: "السالمعليهالصادقاإلمامقال

معـصية أولهـو واالستكبارواستكربإبليسقاس

اعفـين ربيـا إبلـيس فقـال ":، قال ااهللاعصي

يعبــدكهاملعبـادة أعبــدكوأنـا آلدمالــسجودمـن 

يلحاجةالاهللافقالمرسل،نيبوالمقربملك

الأريـد حيـث مـن عبدأأنريداُإمناعبادتك،إىل

: وتعاىلتباركفقاليسجدأنفأىبتريدحيثمن

}جِيمر ا فَإِنَّكهمِن جر٢(}فَاخ(.

:السالمعليهوقوله

خطبـة و.١١ج،١٠٠ص: للعالمـة الـسي   نواراألحبار)١(
. ١٩٠القاصعة

.١٠٠، ص١١ج: حبار االنوار للعالمة السي)٢(
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١٩



)١( 

أبـو عليـه دخـل نهأالسالمعليهالصادقعن

،؟»تقيسنكأبلغينحنيفةباأيا«:لهفقالحنيفة

بليسإقاسمنولأنإفتقسال«: قالنعمقال

فقـاس ،  طـني منوخلقتهنارمنخلقتينقالحني

بنوريـة آدم   نوريـة قـاس ولـو الطـني وبنيالناربني

حـدمها أوصـفاء النـورين بـني مافضلعرفالنار

.)٢(»خراآلعلى

ــاثا النِظـــــرةَ اللَّـــــه فَأَعطَـــــاه : قـــــال عليـــــه الـــــسالم   : لثـــ

ِللسخطَِةاسِتحقَاقاً

دامماحياويبقيهميهلهنأاهللامنبليسإطلب

بناءأللبشرغوايتهليتوىلنسانإرضاألهوجعلى

.٣١٣، ص٢جخطبة القاصعة، : البالغةج )١(
، ١ج: لكلـيين اأصول الكايف أليب جعفر حممد بن يعقوب     )٢(

.٣٨ص
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٢٠

نأيعلـم وهـو لـه مداداإلطلبكرباألوعدوهآدم  

ثـر آومرأهذاومعوالوبال،بالشرعليهيعودذلك

وذريتهدمآبالتنكيلجلأمنشيءكليتحملنأ

اختـار مـا بلـيس إلتعاىلاهللافاختارمنه،واالنتقام

اختـار مابسوءوعذابهاهللاغضبواستحقلنفسه

}  نلِم اءا نَشا مفِيه ا لَهلْنجاجِلَةَ عاْلع رِيدي كَان نم

.)١(}نُرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلَاها مذْموما مدحورا

:السالمعليهوقال

)٢( 

:السالمعليهوقال





.١٨: سورة االسراء) ١(
، ١ج:مغنيـة جوادحممدلشيخلالبالغةجاللظيف) ٢(

.٣٧ص
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٢١

)١( 

لهوزيادةالكفريفلهزيادةهوبليسإمهالإنإ

ا نُملـِي    {:تعـاىل لاقـ ،خـرة واآلالـدنيا عذابيف إِنَّمـ

.ذاتهحبدعقابهومهالفاإل)٢(}لَهم لِيزدادوا إِثْما

ِللْبِليِةواسِتتماماً: قال عليه السالم: رابعا

عليـه احلجةليتمدمآببليسإاهللا  ابتلىومثلما

احلجـة متّأفـ بلـيس إبـداخل مـا يعلـم كاناهللانإو

نأعلـم اهللاكـذلك ف،حقـده إبلـيس    ظهرأوعليه

ــن ــشرم ــنالب ــوم ــله ــيسمث ــإبل ــيسبقىأف إبل

ــرلكــيإلغــوائهم ــاهلأتظه ــتموســرائرهممفع لت

نأتـرون الأ: "السالمعليهوقوله،عليهماحلجة

اهللاصلواتآدم   ولدمناألولنياختربسبحانهاهللا

اهللانإفـ " العـامل هـذا مـن منـهم اآلخرينإىلعليه

.١٩١، برقم ٣١٣ص،القاصعةخطبة :البالغةج)١(

.١٧٨: آل عمران) ٢(
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٢٢

اختذواالذينواملنافقنيللمتكربينفتنةإبليسجعل

خـوف فـال نوالصاحلالعباداما،هلمولياالشيطان

ادِي َلـيس    {: تعاىلقال،  عليهم عِبـ إِن   هِملَـيع لَـك

الْغَاوِين مِن كعنِ اتَّبإِلَّا م لْطَان١(}س(.

ــه الــــسالم : خامــــساً ــالَ، ِللِْعــــدِةوِإنجــــازاً: قــــال عليــ : فَقَــ

)كفَِإنِمنظَِريننِمِإلىالْموقِْتيلُوِمالْوعالْم(

أضـاعها فسـنة فاآلسـتة اهللاعبدإبليسنإ

إىلالنظرةتلكاهللامهلهأف،واحدةساعةيف بتكربه

فـاعتربوا "الـسالم عليهاإلمامقال،املعلومالوقت

وجهدهالطويلعملهأحبطإذبإبليساهللافعلمبا

ىيـدر السـنة آالفستةاهللاعبدقدوكاناجلهيد

لاوقــ)٢("اآلخــرةيســنمــنمأالــدنيايســننِمــأ

ا ومـا    من َكان يِريد حرث الدنْيا    {: تعاىل هـهِ مِن نُؤتـِ

.٤٢: احلجر) ١(

)٢(٣١٤، ص١ج: القاصعةاخلطبة:البالغةج.
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٢٣

.)١(}لَه فِي اْلآَخِرةِ مِن نَصِيٍب

حبيـب الـسيد شـرح يفالرباعـة منهاجيفجاء

ــالاهللا ــوا: قـ الْوْقـــتِ  {يـــوميفاملـــراديفاختلفـ

يـوم مـن املرادان: احدمها: ، فقيل أوالً  }الْمعلُومِ

كـل متوتحنياالوىلالنفخةوقتاملعلومالوقت

النبالوقت املعلوم   الوقتهذامسيامنإو،اخلالئق

منـا إوقيـل ،فيـه اخلالئـق كـل متوتهاناملعلوممن  

ذاتعاىل اهللااهمساهللاهوبذلكمالعاِلنألاالسم

ِإنَّمـا ِعْلمهـا عِنـد ربـي َلـا            {تعـاىل قـال غريه،التعاىل

   وا إِلَّا هقْتِها ِلولِّيهجاللَّـ  {وقوله. )٢(}ي إِن   عِلْـم هـدعِن ه

.)٣(}الساعةِ

الـذي هـو املعلـوم الوقـت مـن املرادان:ثانيا

.٢٠: الشورى)١(
١٨٧: االعراف)٢(

.٣٤: لقمان)٣(
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٢٤

.)١(}إِلَى يومِ يبعثُون{: بقولهتعاىلاهللاذكره

اليــوماملعلــومالوقــتبيــوماملــرادان: ثالثــا

.)٢(القيامةيوممنهاملرادوليساهللااليعلمه

بـن اسـحاق مـوىل مجيـع بنوهبعنوجاء

رب {بلـيس إقـول عـن اهللاعبدباألتأسار،عم

   ون جعلـت : وهـب لـه قال،}فَأَْنظِرنِي إِلَى يومِ يبعثـُ

يـوم انهحتسبأوهبيا: قالهو؟يوميأفداك

يبعـث يـوم ىلإنظرهأاهللانالناس؟فيهاهللايبعث

مــسجديفكــانقائمنــااهللابعــثذاإفــقائمنــافيــه

ركبتيهعلىيديهبنيجيثوحىتبليسإوجاءالكوفة

بناصــيته،فيأخــذاليــومهــذامــنهويليــيــافيقــول

.)٣(املعلومالوقتهواليومفذلكهقعنضربيف

.٣٦: احلجر)١(
.٢٦٧ص،٢ج:اخلوئياهللابيبحلالرباعةمنهاج)٢(
ــي  )٣( ــسعود العياشـ ــن مـ ــد بـ ــي حملمـ ــسري العياشـ ،٢ج:تفـ

.١٤، ح٢٤٢ص

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٥

عليـــهاهللاعبـــدايبعـــن: البحـــاريفوجـــاء

إَِلـى يـوِم اْلوْقـِت        {وتعـاىل تبـارك اهللاقوليفالسالم

ــومقــال: }اْلمعلُــومِ ــوماملعلــومالوقــتي يذحبــهي

علــى وســلم وآلــه عليــه اهللاصــلى اهللارســول 

.)١(املقدسبيتيفاليتالصخرة

.١٠٩، ص١١ج: حبار األنوار للعالمة السي)١(
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ما جرى آلدم عليه السالم َّـ الجنة
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٢٧

أَسـكَن ثُـم : قال أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم        

محلَّتهِفيهاوآمنعيشهِفيهاأَرغَدداراًآدم  سبحانه

علَيهنفَاسةًعدوهفَاغْترهوعداوته،يسِإبِلوحذَّره

ِبـشكِّه الْـيِقني فَبـاع ،  اَألبـرارِ ومرافَقَـةِ الْمقَاِم،ِبداِر

وِباِلاغِْتراِروجلًاِبالْجذَِلواستبدلَ،   ِبوهِنهوالْعِزميةَ

ندماً

َدارًاآدم   َحاَنهُسـبْ َأْسـَكنَ ُثـمَّ ": أوًال قال عليه الـسالم    

"َمَحلََّتهِفيَهاوآَمَن، َعْيَشهِفيَهاَأْرَغَد

فهواجلنةدوننعيموكل: "السالمعليهقال

.)١("حمقور

٥٨٣ص.٣٨٦احلكمة : البالغةج)١(
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٢٨

ــ ــاىلالوقـ ــا {: تعـ ــا يـ ــُكن َأنْـــت  آدم وقُلْنـ اسـ

.)١(}وزَوجك الْجنةَ وكُلَا مِنها رغَدا حيث شِئْتُما

سال  ادخلُو{: تعاىللاوق فهي)٢(}ٍم آَمِـنِني  ها بـِ

يفتكـون الـيت واالبـتالءات املصائبكلمنمانأ

.الدنيا

وَعَداَوَتهِإْبِليسَوَحذََّره: قال عليه السالم: ثانيا

ــ ــاىللاقــ ــدو  {: تعــ إِن الــــشيطَان َلكُــــم عــ

ــُذوه عــــــدوا ــه)٣(}فَاتَّخِــــ ــاىلوقولــــ ــال {:تعــــ فَــــ

.}جنةِ فَتَشقَىيْخرِجنكُما مِن اْل

-اهللاعبــادفاحـذروا «:الــسالمعليـه وقولـه 

بندائـه، يـستفزكم نأوبدائه،يعديكمأناهللاعدو

قفولقدفلعمريورجله،خبيلهعليكمجيلبوان

.٣٥: البقرة)١(
.٤٦: احلجر)٢(
كمـة ، احل ١٠٩ص،  ١١ج:الـسي للعالمـة االنوارحبار)٣(

٣٨٦.
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٢٩

الـشديد، بـالرتع لكـم غـرق أوالوعيـد، سهملكم

ا أَغْـويتَنِي       {وقـال قريـب مكـان منورماكم بِمـ بر

ننلَأُزَيعِنيمأَج مهنلَأُْغوِيضِ وفِي الْأَر م٢(»)١(}لَه(.

ــهإفوســوس ــشيطانلي ــالال ــا{:فق ــلْ آدم ي ه

.}أَدلُّك علَى شجرةِ الْخُلْدِ وملْكٍ لَا يبلَى

َعَلْيـه َنَفاَسـةً َعـُدوُّه َفـاْغَترَّه : قال عليه الـسالم   : ثالثا

اَألْبَراِروُمَراَفَقِة، اْلُمَقاِمِبَداِر

ــهزأي( ــانت ــرهمن ــأغواهةغ ــانف ــلوك احلام

اهللانأل)٣()هحـسد هـو آدم  غوايـة علىللشيطان

لــهواسـجد خليفــةجعلـه إذعظيمــةمرتلـة أعطـاه 

أنبيـاء مـن الربيـة شـرف أصـلبه يفوجعلاملالئكة

هـــم، باجلنـــةوجـــودهعلـــىوحـــسدهوأوصـــياء

.٣٧: احلجرسورة)١(
ــة )٢( ــج البالغـ ــرقم  : ـ ــعة، بـ ــة القاصـ ، ٢، ج١٩١اخلطبـ

.٣١٤ص

.البالغةجعبدهحممدشرحالقاصعةاخلطبة)٣(
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٣٠

.)١(املالئكة

الوجـه : )وهوجـ بالـشك اليقنيبيعيفوقيل(

حـال علـى كانـت اجلنـة يفآدم   معيشةان: األول

معاشـه يكـون كيـف يعلـم كـان وماا،نيقييعلمها

.مفارقتهابعد

ــاينالوجــه ــاإن: الث عــداوةمــناهللاخــربهم

فباعــهيقينــا،كــان}إِن هــذَا عــدو لَــك{إبلــيس

إِنِّي لَكُما لَمِن {: اذ قالإبليسحنصيفبالشك

.}حِنيالناِص

ملـن لعـرب لقـدمي مثلهذاإن: الثالثالوجه

.له ان يفعلهينبغيماوتركينفعهالعمالعمل

يقينــاكــاناجلنــةيفكونــهإن: الرابــعالوجــه

دارإىلهبطأفـــالـــشجرةمـــنأكـــلنأبـــفباعـــه

اجلنـة أمـا املصرييفالشكشأامناليتالتكليف،

)١(
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٣١

.)١(الناراو

ِمـــــن ربــــــهِ  آدم قَّـــــى فَتََل{البحـــــار يفوجـــــاء 

اتٍ  ا     {هيفقيل}كَلِمـنا أَنْفُـس نـا ظَلَم نـبوقيـل }ر

ريبوحبمدكسبحانكأنتإالالهالاللهم{:هي

الغــافرينخــرينــكإيلفــاغفرنفــسيظلمــتإين

اينريبوحبمــدكســبحانكأنــتاالالــهالاللــهم

ــسيظلمــت ــبنف ــتنــكإعلــيفت التــوابأن

ــرويوهــو} الــرحيم ــامعــنامل ــاقراإلم ــهالب علي

لـه إوالهللاواحلمـد اهللاسـبحان "هيوقيلالسالم

هــلأبختــتصروايــةهــيوقيــل" اكــربواهللاهللاإال

أمســاءالعــرشعلـى مكتــوبرأىآدم نأ: البيـت 

أمسـاء هـذه : لـه فقيـل عنهافسألمعظمة،مكرمة

وعلـي حممـد واألمسـاء مرتلـة، اهللاعنداخللقةجلّأ

مـ ربـه إىلآدم   فتوسلواحلسنيواحلسنوفاطمة

.٨٨ص،١١جاالنوارحبار)١(
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٣٢

.)١(عليهفتابمرتلتهفعروتوبتهقبوليف

هلأمساءأوهيمساءاألذهآدم   توسلبعدما

اٍت      آدم    فَتَلَقَّـى {: قولهيفكماالبيت ـهِ كَلِمـبر مِـن

األمسـاء هـذه بفـضل عليـه تابحيث}فََتاب علَيـِه  

عليـه بـاقر العـن العلـل يفوجاء،اهللاعنداملكرمة

مـا آدم   علـى تـاب وجـل عـز اهللانألـوال السالم

.)٢(أبدامذنبعلىتاب

ــسالم : رابعــًا ــه ال ــال علي ــَتْبَدَل: ق ــَذِلواْس ــاِباْلَج َوَجًل

َنَدمًاوِباِلاْغِتَراِر

نأواملعـىن .اخلوفوالوجلالفرحهوفاجلذل

السعادةحيثاجلنةيفيعيشكانالسالمعليهآدم  

مـــانواألاخلـــرياتفكـــل،فيهـــاعـــيموالنواهلنـــاء

صبحأالشيطانغواهأمافبعد،اجلنةيفواالستقرار

.١١١ص،١١جاالنوارحبار)١(
علــة بــاب٨٧ص،١ح،١ج:للــصدوقالــشرائععلــل)٢(

.الذنوب
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٣٣

علـى آدم   نـدم حيـث التفـريط عاقبةوهكذاخائفا

.عليهيتوبنأاهللاودعااخلطيئةتلك
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السادساِّـبحث 

عليه السالم إُّـ األرض آدم هبوط

وتلقيه الكلمات
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٣٥

عليه السالمآدم توبة: أوال

لَـه سـبحانه اللَّـه بـسطَ ثُم: ل عليه السالم  قا

ِإلَـى الْمـرد ووعـده رحمِتـه كَِلمـةَ ولَقَّاهتوبِته،ِفي

.الذُّريِةوتناسِلالْبِليِةداِرِإلَىوأَهبطَه،جنِته

جعلـها الـيت الكلمـات نإالنـور تفسرييفجاء

هــيزلتـه عــنويتـوب ــايتوسـل لكـي دمآلاهللا

كـرم األالرسـول وهـم تعـاىل   اهللاأكرم خلق   مساءأ

ــهعليــهاهللاصــلى واحلــسن وفاطمــةوعلــيوآل

عـن نقـال املنثـور الدرتفسرييفوردفقدواحلسني،

أذنبـه الـذي بالـذنب آدم   ذنـب أملـا أنهبعباسابن

حممـد حبـق أسـألك : فقـال الـسماء إىلرأسهرفع
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٣٦

.)١(نيواحلسواحلسنوفاطمةوعلي

مبحمدالتوسلنتيجةقبلتتوبةأولإنوقيل

فـضل اناتالروايـ هـذه مـن داواملـستف حممدلآو

اخللـق مجيـع علـى كـان السالمعليهمالبيتأهل

ملـا األمسـاء هذهبفضلآدم   علىاهللاتابانفلوال

بـان اتالروايـ توضحوكذلكخلقهعلىاهللاتاب

ــل ــسالمعلــيهمالبيــتأه ــمال ــيلةه يفاهللاوس

.الدعاءيقبلاألمساءهذهفبفضلالدعاءاستجابة

اخلطيئـة آدم   منزلتفما«:السالمعليهقال

علـي، تـب ربيـا قالووجلعزربهإىلواعتذر

لـديك وارفـع مـرتبيت، اىلعدينأومعذريت،قبلاو

أعـضائي يفهـا وذلّاخلطيئةنقصتبنيفلقددرجيت

تـذكر أمـا دم  آ يـا «: تعـاىل اهللاقـال ،  »بدينوسائر

وآلـه الطيـبني عنـد      حمـد مبتدعوينبأنإياكأمري

.٩٩ص،١ج:للشيخ حمسن قراءيتالنورتفسري)١(
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٣٧

تبــهظك؟ ] الـيت [ويف النـوازل  ودواهيـك شـدائدك 

ــال آدم ــا رب بلــى: ق ــه  .. ي ــال اهللا عــز وجــل ل ق

واحلـسني واحلـسن وفاطمـة وعلـي مبحمد«ل  سفتو

إىلأجبـك فـأدعين خـصوصاً   علـيهم اهللاصلوات

.»مرادكفوقأزدكوملتمسك

مـن عنـدك بلغقدو يا اهلي  بريا: ادمفقال

تــوبيتتقبــلمــ} إليــك{بالتوســلنــكأحملــهم

مالئكتـك لـه أسـجدت الذيوأناخطيئيت،وتغفر

كـرام واخدمتـه أمتكحواءوزوجتهجنتكوأحبته

املالئكةأمرتامناآدم   يا: تعاىل اهللاقالمالئكتك

ــك ــسجودبتعظيم ــكوبال ــتإذل ــاًءكن ــذهوع هل

ناخطيئتـك قبـل   ـم سألتينكنتولوال. األنوار

إبليسعدوكلدواعيأفطنكنأو. منهااعصمك

ولكــنذلــكجعلــتقــدلكنــتمنــهزتحــرتحــىت

فاآلن. لعلميموافقاجيرييمعلسابقيفاملعلوم
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٣٨

اللـهم (: ادمقـال ذلـك فعنـد جبكألادعينفبهم

وفاطمـة وعلـي حممدجباه)الطيبنيوالهحممدجباه

تفــضلتاملّـ آهلـم مـن بنيوالطيـ واحلـسني واحلـسن 

ــي ــولعل ــوبيتبقب ــيت  ت ــران زل ــاديتإووغف ــنع م

قبلتقد: وجلعزاهللافقالمرتبيت،اىلكرامتك

يئـ اآلوصـرفت عليك،برضواينواقبلت،توبتك

كـراميت مـن مرتبتـك   اىلعادتـك إوليكإونعمائي

.)١(رمحيتمننصيبكووفرت

هِ مِـن ربــ آدم فَتَلَقَّـى {: وجـل عــزقولـه فـذلك 

.}كَلِماتٍ فَتَاب علَيهِ

" جنِتـه ِإلَـى الْمردوعده"مساءاألهذهبفضلف

قــال،باملكـاره اًحمفوفــليهـا إالطريــقجعـل ولكـن 

ــاىل ــه    {: تع ــمِ اللَّ ــا يعلَ لَمــةَ و نلُوا الْجخـد ــسِبتُم أَن تـَ ح أَم

.}رِينالَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَم الصابِ
.٢٢٦ص: تفسري اإلمام احلسن العـسكري عليـه الـسالم        )١(

.توسل آدم عليه السالم مبحمد وآله عليهم السالم
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٣٩

اختيار اهللا آلدم عليه السالم دار الدنيا: ثانيا

ــسالم  ــه ال ــىوأَهبطَــه: قــال علي ــِةداِرِإلَ ِليالْب

. الذُّريِةوتناسِل

ليعـرف البـشر اختبارودارابتالءدارالدنيانإ

وبنيوالباطلاحلقبنيومييزعمالحسنأهميأاهللا

.والشراخلري

حمفوفـة بالبالءدار: "السالمليهعماماإلقال

هلـا، انزيسلموالحواهلاأموتدالمعروفةوبالغدر

فيهــا العــيش متــصرفة،وتــارة ،خمتلفــةٌ حــوالٌأ

فيهـا هلـها أمنـا إومعـدوم، فيهـا مـان واألمذموم،

ــراضأ ــستهدفة،غ ــسهامهاتــرميهمم همينــفوتب

.)١("حبمامها

الْحيـــاة الَّــذِي خلَـــق الْمـــوت و {: تعـــاىلقولـــه

      اْلغَفُــور زِيــزاْلع ــوهلًــا ومع نــسأَح ـم ـوكُم أَيكـُ }لِيبلـُ

.٣٧٦، ص٢، يف ذم الدنيا،ج٢٢٤اخلطبة : ج البالغة)١(
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٤٠

وختدعــهأملــهيفوتطيــلاإلنــسانتغــويفالــدنيا

الـسالم علـيهم األطهـار األئمـة وولذاابزغارفها

.عواقبهاومنمنهاالناسحيذورن

قـال "الذريـة وتناسـل : "الـسالم عليـه وقوله

التوبــةبعـد فأهبطـه : "الـسالم ليـه عاملـؤمنني أمـري 

)١(عبـاده علىبهاحلجةيقيملوبنسلهأرضهليعمر

ن ذَكَـٍر    {: تعاىلقال يا أَيها الناس إِنَّا خلَقْناكُم مـِ

   فُوا ِإنــار ــلَ ِلَتعــــــ ــعوبا وَقبائِــــــ ــاُكم شــــــ وُأنْثَــــــــى وجعلْنــــــ

    اكُم خصائصمنف)٢(}أَكْرمكُم عِند اللَّـهِ أَْتقـَ

ــدنيا ــتملكــيوالتكــاثرالتناســلال ــىاحلجــةت عل

فالبدمصغرةامةاألسرةمنجعلاهللانإف،اخللق

ذريـة وختـرج اتمـع تنفـع صـاحلة أسرةإنشاءمن  

األكـرم النيبسنةومتبعةللخريداعيةتكونصاحلة

وسلموآلهعليهاهللاصلىحممد

.خطبة األشباح: ج البالغة)١(

.١٣: احلجرات)٢(
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٤١

واملعـىن النـسل؟ بـدأ كيفيسألقدسائالنإ

؟جائزهذاوهلاإلخوانمناخللقابتداءكانهل

عـن جـاء النـسل، بـدء علـة يفالعلليفجاء

مـن النـسل بدءعناهللاعبدأبوسئل: هقولزرارة

عليه آدم وعن بدء النسل من ذريةكان؟كيفآدم 

أوحـى عـز وجـل   اهللانإ: يقولـون أناساً السالم؟  

كلــهلــقاخلهــذانإوببنيــهبناتــهيــزوجنأآدم ىلإ

اهللاعبـد بـو أقـال ف؟واألخـوات اإلخوةمنأصله

كــبريا،علــواذلــكعــناهللاتعــاىل:الــسالمعليــه

ــأنقــالمــنيقــول صــفوةخلــقوجــلعــزاهللاب

واملؤمناتواملؤمننيورسلهوأنبيائهوأحبائه،خلقه

مـن لـه يكـن وملحرام،منواملسلماتواملسلمني

يثـاقهم مخـذ أوقـد حـالل مـن خيلقهـم مـا القدرة

تبينتقدلفواهللالطيبالطاهرالطهراللاحلعلى

عليهاانزفلماأختهلهتنكرتقدالبهائمبعضنأ
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اخـرج هختـ أاأعلمفلماعنها،لهكشفتونزل  

ميتـا فخرقطعهحىتبأسنانهعليهقبضمثغرموله

فكيــفبعينــههــذاففعــلمــهألــهتنكــرتخــرآو

جـيال نأغـري ؟وعملـه وفـضله أنسيتهيفاإلنسان

أهـل علـم عـن رغبـوا تـرون الذياخللقهذامن

ــائهمبيوتــات ــؤمرواملحيــثمــنخــذواأو،أنبي ي

واجلهلالضاللمنترونقدماىلإفصارواخذهأب

انبـدء مـن املاضـية شـياء األكانـت كيفبالعلم،

ويـح قـال مث،أبـدا كائنهووماخلقمااهللاخلق

اهلم خيتلـف فيـه     حبجاز وال فقهاء هو اين هـم عمـ        

القلـم أمـر وجـل عـز اهللان،فقهـاء اهـل العـراق   

يـوم اىلكـائن هـو مبـا احملفـوظ اللوحعلىفجرى

اهللاكتـب يف  وانعام،بألفيآدم   خلققبلالقيامة

األخواتحترميكلهايفالقلمفيها   جرىامفيكلها

املـشهورة األربعـة الكتبحرممامعاألخوةعلى

والفرقـان، والزبورواإلجنيلتوراةال: العاملهذايف
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٤٣

صـلوات رسـله علـى احملفـوظ اللوحعناهللانزهلا

ــيهماهللا ــنيعل ــأمجع ــىالتوراةف ــهموســىعل علي

واإلجنيـل الـسالم عليـه داودعلىوالزبورالسالم

صلىحممدعلىن  آرقوال السالمعليهعيسىعلى

علـيهم الـسالم    النبـيني وعلىوسلموآلهعليهاهللا

أرادماأقولحقاذلكمنشيءحتليلفيهاوليس

اـوس، حجـج ةتقويـ إالوشـبهه هـذا يقولمن

بـدء كـان كيـف حيـدثنا انشأمثاهللا،قاتلهمفماهلم

.)١(ذريتهمنالنسلبدءكانوكيفآدم منالنسل

؟الجنمنأماِّـالئكةمنإبليسانكهل: ثالثًا

اهللاعبـد أبـا سـألت : قالدراجبنمجيلعن

كـان وأاملالئكـة منأكانإبليسعنالسالمليهع

مــنيكــنمل: فقــالالــسماء؟أمــرمــنئاًشــييلــي

اهللاوكـان منـها نـه أترىاملالئكةوكانتاملالئكة،

،١ج: النـسل بدءعلة) ١٧(بابللصدوقالشرائععلل)١(

.٢٦ص، ٢ح
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٤٤

أمـر مـن شـيئا يلـي   يكـن وملمنـها لـيس انـه يعلم

مسعتمبافأخربتهالطيارفأتيتكرامة،والالسماء

واهللائكـة املالمـن يكـون الكيـف : وقـال ،فأنكر

}اسجدوا لِآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس    {:للمالئكةيقول

جعلتلهفقالعندهوأنافسألهالطيارعليهفدخل

وا      {:تعـاىل قولـه فداك نـآَم ا الَّـذِين هـا أَي غـري يف}يـ

املنافقون؟هذهيفأيدخلاملؤمننيخماطبةيفمكان

والـضالل قوناملنـاف هـذه يفيـدخلون نعـم : فقال

.)١(الظاهرةبالدعوةقرأمنوكل

العلــة التــي مــن أجلهــا فــرض اهللا علــى النــاس  : رابعــًا

خمس صلوات َّـ خمس مواقيت

عبـد أيبعـن ،العـال أيببناحلسنيعنروي

اجلنـة مـن آدم   اهللاهـبط أملـا : قالالسالمعليهاهللا

إىلقرنـه مـن وجهـه يفسـوداء شـامة فيـه ظهرت

.١٠٥ص،١١ج: للعالمة السينواراألحبار)١(
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٤٥

فأتـاه بـه ظهـر مـا علـى هؤوبكـا حزنهفطالقدمه

ذههلـ : قـال فادم؟يـا يبكيـك ما: لهفقالجربائيل

وقـت فهـذا فـصلِّ قمقاليب،ظهرتاليتالشامة

إىلالـشامة فاحنطـت فـصلى فقـام اُألوىل،الصالة  

آدم  يـا : فقـال الثانيـة الصالةوقت  يفهفجاءعنقه  

فـصلى فقـام الثانيـة الـصالة وقـت افهذفصلّقم

الـصالة وقـت هفجـاء ،رتهسِـ إىللـشامه افاحنطت

الـصالة وقـت افهـذ فـصلّ قـم آدم   يـا لفقاالثالثة

،ركبتيــهإىلالــشامةفاحنطــتفقــام فــصلىالثالثــة

فـصلِّ قـم آدم يـا فقـال الرابعـة الـصالة يفهفجـاء 

فاحنطـت فـصلى فقـام الرابعـة الـصالة وقتفهذا

فقـال اخلامسةالصالةيفهفجاء،رجليهإىلالشامة

مفقـا اخلامـسة الـصالة وقتفهذافصلقمآدم   اي

فقـال عليـه واثـىن اهللافحمـد منـها، فخرجىفصل

كمثلـك ةالـصال هذهيفولدكمثلآدم   ياجربائيل

يـوم كـل يفولـدك مـن صـلى مـن الشامةهذهيف
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٤٦

خرجـت كمـا ذنوبهمنخرجصلواتمخسوليلة

.)١(الشامةهذهمن

علىذخأ،أنبياءولدهمنسبحانهواصطفى

ملـا أمانتـهم الرسـالة تبليـغ وعلـى ميثـاقهم الوحي

حقـه، فجهلـوا ،إلـيهم اهللاعهـد خلقـه أكثـر لبد

عــنالــشياطنيواجتالتــهممعــه،األنــدادواختــذوا

ــه، ــهماومعرفت ــنقتطعت ــه،ع ــثعبادت ــيهمفبع ف

ــله، ــررس ــيهووات ــامإل ــستأدوهمهءأنبي ــاقلي ميث

لـيهم عوحيتجـوا نعمتـه منسيروهمويذكّفطرته،

آيـات ويروهمالعقول،دفائنهلمويثريوابالتبليغ،

حتتـهم ومهـاد مرفـوع، فـوقهم سقفمناملقدرة،

تفنـــيهم،جـــالآويهم،يـــحتومعـــايشموضـــوع،

ــابعحــداثأوــرمهم،وصــابأو ــيهمتت ومل،عل

كتـاب اومرسـل، نـيب مـن خلقـه تعـاىل اهللاخـل ي

، العلة اليت من أجلـها فـرض اهللا        ٣٦باب  :الشرائععلل)١(

.٢ح،٢٢٥ص،٢جعلى الناس مخس صلوات، 
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٤٧

الرســل،قائمــةةحمجــاوالزمــةةحجــاومــرتل،

تمرقصهلـم املكـذبني كثـرة والعـددهم، قلة :

،قبلهمنفهعرغابراوبعدهمنلهمسيسابقمن

ــى ــكعل ــسلتذل ــرون،ن ــضتالق ــدهور،وم ال

اهللابعـث نأىلإاءنـ باألتفـ وخلبـاء، اآلوسلفت

عليـه اهللاصـلى اهللارسـول اًحممـد وتعاىلسبحانه

.وسلموآله
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بعاِّـبحث السا

عليهم آدم من ولداصطفاء اهللا تعاُّـ

أنبياء السالم 
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٤٩

معنى االصطفاء: أوًال

ولَِدهِمنسبحانهواصطَفَى: قال عليه السالم

تبِليـغِ وعلَـى ،  ِميثَـاقَهم الْـوحيِ علَـى أَخـذَ أَنِبياَء،

اللَّـه عهـد خلِْقـه أَكْثَـر بـدلَ لَمـا أَمانتهم،الرسالَِة

ــ  ، معـــهاَألنــداد واتخـــذُواحقَّــه فَجِهلُـــوا، يِهمِإلَ

مهالَتتواجاِطنييالشنِرفَِته،ععم مهـتطَعواقْت ـنع

، أَنِبيـاَءه ِإلَـيِهم وواتـر رسـلَه، ِفيِهمفَبعثَ،  ِعبادِته

موهأْدتـــسِليِتـــه،ِميثَـــاقِفطْرموهـــذَكِّرـــوينمِسي

ــه ــوا، ِنعمِت جتحويِهمــي ــالتبِليِغعلَ ــِثريوا، ِب ويــم لَه

فَاِئنقُوِلدالْع،موهراِتويِة،آيقِْدرالْمـقْفٍ ِمنس

مقَهفُوٍعفَورـادٍ موِمه مهـتحـوعٍ تضوم، ـاِيشعوم
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٥٠

ــيِهم ــاٍلتحِيـ ــيِهموآجـ ــاٍبتفِْنـ ــِرموأَوصـ هم،تهـ

ســبحانهاللَّــهيخـلِ ولَــم، علَـيِهم تتــابعوأَحـداثٍ 

حجـةٍ أَومنـزلٍ ِكتـابٍ أَومرسـٍل، نِبـي ِمـن خلْقَه

ِقلَّـةُ ِبِهـم تقَـصر لَـا رسـلٌ ،قَاِئمـةٍ محجٍةأَولَاِزمٍة

،ِدِهمدةُولَاعكَثْركَذِِّبنيالْمملَه  ،اِبٍقِمنسيمس

ذَِلـك علَـى ،  قَبلَـه مـن عرفَـه غَـاِبرٍ أَوبعدهمنلَه

اآلبـاءُ وسـلَفَتِ الـدهور، ومـضتِ الْقُـرونُ نـسلَتِ 

محمـداً، سبحانهاللَّهبعثَأَنِْإلَىاَألبناُءوخلَفَِت

.)١(وسلَّموآِلِهعلَيِهاُهللاصلّىاللَِّهرسولَ

آدم ولدمناختار: اصطفى

إلـيهم أوحـي ماغوايبلّنأامليثاقعليهمخذأ

نأعليهمخذأوأله،التأكيدمبرتلةبعدهماويكون

.)٢(إليهمىيوحماإالللناسيشرعواال

.٢٦ص: شرح ج البالغة حممد عبده)١(

.٢٧ص، ١ج: شرح ج البالغة حملمد عبده)٢(
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٥١

:تعاىلقال

ــو إِلَّــا وحــي ) ٣(ومــا ينطِــق عــنِ الْهــوى { ه إِن

. )١(}يوحى

: تعاىلوقوله

}         ُقلْــت َأأَْنــت ميــرم ــنى ابــا عِيــسي إِذْ َقــالَ اللَّــهو

الَ        ن دونِ اللَّـهِ قـَ ينِ مـِ إِلَهـ ـيأُماسِ اتَّخِذُونِي ولِلن

ا لَـيس لِـي              ولَ مـ ون لِـي أَن أَقـُ سبحانَك ما يكـُ

ــ   ـد علِمتَ ــه فَقـَ ــت قُلْتُ كُن ــقٍّ إِنبِحتَع ــي  ه ــا فِ م ـم لـَ

ــا ِفــي َنْفــِسك إِنَّــك َأْنــت علَّــام    نَْفــسِي وال م َلــمَأع

.)٢(}الْغُيوِب

: تعاىلوقوله

}ممِيثَاقَه نيبِيالن ذْنَا مِنإِذْ أَخ٣(}و(.

.٤–٣: النجم)١(
.١١٦: املائدة)٢(

.٧: االحزاب)٣(
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٥٢

أخذ اِّـيثاق: ثانيًا

ذْنَا { اهللاخــذأحــنيحممــديـا اذكــريأ}أَخـ

ــاق ـيني {امليث ـن النبـِ ــصوص}مـِ يــصدقوابــأناخ

نأعلـى }مِيثَـاقَهم {خـذ أوقيـل اً،بعـض بعضهم

ــدوا ــدعوناهللايعب ــادةىلإوي ــصدنأاهللا،عب قواي

ــضهم ــضابع ــصحواوأبع ــومهمين ــنلق ــوحوم ن

هـؤالء خـص وإبراهيم وموسى وعيسى بن مرمي،    

وأَخذْنَا مِنهم مِيثَاًقا   {الشرائعصحابأمألبالذكر

منملواحمباالوفاءعلىشديدااعهديأ،}غَلِيًظا

رسولاًحممدنأيعلنوانأعلىوقيلالرسالةعباءأ

صلىحممدويعلن،وسلموآلهعليهاهللاصلىاهللا

.)١(بعدهمننيبالنأوسلموآلهعليهاهللا

مصدًقا لِما بـين يـدي مِـن التَّـوراةِ           {: تعاىللاق

ولٍ يسا بِررشبمودمأَح همدِي اسعب ٢(}ْأتِي مِن(.
.٦، ص١٥ج: حبار األنوار للمجلسي)١(

.٦: الصف)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٣

تبليغ الرسالة: ثالثا

ــسالم  ــه ال ــال علي ــى": ق ــِغوعلَ ــالَِةتبِلي سالر

،مهتاناأَملَلَمدبلِْقهأَكْثَرخدهاللَّهعِهمِإلَي"

إىلودعومالناسوهدايةاإلرشادقضيةإن

أرضــهيفاهللاءأمنــافهــم،األنبيــاءقــضيةهــياهللا

ومـا اهللانزلأماإيصالسبيليفأنفسهمجهدوني

ــ ــهاهللافكلّ ــادب ــونالعب ــكيفويتحمل ــوانذل أل

.العذاب

احلـق اىلداعيـا أرسله: " السالمعليهوقوله

والواٍنغريربهرساالتغفبلَّاخللقعلىوشاهدا

معـذر والواهـن غريهءعداأاهللايفوجاهدمقصر

، أشـار إىل أن     )١("اهتدىمنوبصرىاتقمنامام

.الفطرةميثاقهواهللابعهداملراد

كماالذريفعليهماملأخوذعهدهيعينوامليثاق

.١٩٧، ص١، ج١١٦اخلطبة : ج البالغة)١(
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٥٤

ِمـن  آدم وإِْذ َأخَذ ربـك مِـن بِنـي      {: املباركةيةاآليف

    تــس ــسِِهم أَلَــــ ــى أَْنفُــــ ــهدهم علَــــ ــَتهم وأَشــــ ــورِِهم ُذريــــ ُظهــــ

كُمبــر ــه،)١(}بِ ــاىلوقول ـبلَهم   {: تع ـلَّ قـَ ــد ضـَ ولَقَ

لِنياألَو ٢(}أَكْثَر( .

يفهلماهللافطرهااليتالفطرةعنواضلّأمأي

.السماويةوالكتبولياءواألوبالرسلبهالتصديق

ــًا ــسالم : رابع ــه ال ــال علي ــوا":ق ــهَفَجِهُل ــُذواَحقَّ واتََّخ

"َمَعهاَألْنَداَد

،)٣(}ا قَدروا اللَّه حق قَدرِهِوم{: تعاىللاق

.)٤(صناماألمنعبدواماواملراد،لثْاِمل: الند

:السالمعليهماماإلقال



.١٧٢: االعراف)١(
.٧١: تالصافا)٢(
.٩١: سورة االنعام، اآلية)٣(

.٢٨ص، ١ج:عبدهمدج البالغة حملشرح)٤(
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٥٥









)١( 

اآلثـام "قولـه بيـان يفعلـي حممـد يعلوقال

اًصنميعبدومنمشدودةفمعصوبة" معصوبةبكم

)٢(.اآلثاممجيعإىلالشدبأوثقمشدودفهو

َعْنالشََّياِطَُتاَلْتُهُمواْج": قال عليه السالم  : خامسًا

"ِعَباَدِتهَعْنواْقَتَطَعْتُهْمَمْعِرَفِته،

الـــذيقــصدهم عــن صــرفتهم : اجتالتــهم 

ميفاملغروزةباهلدايةليهإهواوجفطر.

:السالمعليهعليماماإلقال

.٢٦طبةاخل:البالغةج)١(

.٢٦طبةاخل:عليحممدعليشرح ج البالغة ل)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٦







)١( 

عـــنهلمحــو اجتـــاهلم؛القــاموس يفوجــاء 

.)٢(قصدهم

صـرفتهم الـشياطني نإالكالمهذامنواملراد

اخلالقعبادةومنة الشيطانطاعىلإاهللاطاعةنع

: تعاىلقالالشيطانوهواملخلوقعبادةىلإ

}ــم ــد إِلَـــ أَلَـ هـــي أَع ــا بنِـ ــدوا أَن الآدم يكُم يـ بـتَع

 بِنيم ودع لَكُم إِنَّه طَانيونِي ) ٦٠(الشدبأَنِ اعو

    تَقِيمساٌط مذَا صِر٦١(ه (    بِال نكُم جـِ لَّ مـِ ولَقَد أَضـَ

قِلُونتَكُونُوا تَع ا أَفَلَم٣(}كَثِري(.

.١٠٨اخلطبة : ج البالغة)١(
.، مادة جول٢٧٣ص: القاموس احمليط)٢(

.٦٢: سورة يس، اآلية)٣(
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٥٧

وَواَتَرُرُسَله،ِفيِهْمَفَبَعَث": مقال عليه السال   : سادسًا

"َأْنِبَياَءهِإَلْيِهْم

كـل بنيأيمتواتربشكلأنبياءهبعثاهللانإ

:تعاىلقالفترةونيبنيب

ــةً      { ــاء ُأمـ ــا جـ ــلَّ مـ ــلَنا تَتْـــرى كُـ ــلْنا رسـ ــم َأرسـ ثُـ

نــاهم رســولُها كَــذَّبوه فَأَتْبعنــا بعــضَهم بعــًضا وجعلْ 

ونمِنؤمٍ لَا يا لِقَودعفَب ادِيث١(}أَح(.

عليـه املـؤمنني أمـري عـن البالغةجيفوجاء

:السالم





)٢( 

:قالالسالمعليهوعنه

.٤٤: ن، اآليةسورة املؤمنو)١(

.١٨٠خطبةالبالغة،ج)٢(
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٥٨

)١( 

ــاىلاهللانإيأ ــلأتع ــلهرس ــيرس ــولك ايلق

اللكـي وينـذروهم ويبلغـوهم عبـاده علـى احلجة

.احلسابيوماهللاعلىحجةحدأليكون

بـا أمسعـت : قـال املغـرية بناحلارثعنروي

:يقولالسالمعليهاهللاعبد





)٢( 

ِفْطَرِته،ِميَثاَقِلَيْسَتْأُدوُهْم": قال عليه السالم: سابعًا

"ِنْعَمِتهَمْنِسيَّوُيَذكُِّروُهْم

: تعاىللاق

.٩٤خطبةالبالغة،ج)١(
ــ ٣٢٨(حملمـد بـن يعقـوب الكلـيين املتـوىف           الكايفصولأ) ٢( ):ه

.١٢٨ص،٨ح،١ج، نبياءاألعلمورثوائمةاألباب
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٥٩

}        اللَّهِ الَّتِي فَطَـر ةنِيًفا فِطْرينِ حلِلد كهجو فَأَقِم

ــا  هلَيع ــاسالن   ينالــد ــدِيلَ لِخَْلــقِ اللَّــهِ ذَلِــك ال تَب

ونلَمعاسِ ال يالن أَكْثَر لَكِنو م١(}اْلقَي(.

عليـه اهللاعبـد يبأعنساملبنهاشمعنروي

فِطْــرة اللَّــهِ الَّتِــي فَطَــر النـــاس     {قلـــت(: قــال : الــسالم 

.)٣()»التوحيد«:عليه السالمقال،)٢(}علَيها

قولـه عـن جعفـر ابألتأس(: قالزرارةعن

: فقلت،)٤(}حنفَاء لِلَّهِ غَير مشرِكِني بِهِ  {: تعاىل

:عليه السالمقال؟احلنيفيةما

.)٥()»الفطرةهي«

.٣٠: سورة الروم، اآلية)١(
.٣٠: سورة الروم، اآلية)٢(
، ٣ن احلـين والفطـرة، ج  باب الدي: حبار األنوار للمجلسي  )٣(

.٥، ح٢٠٣ص
.٣١: اآلية: سورة احلج)٤(
بـاب الـدين احلنيـف والفطـرة،     :للمجلـسي نـوار األحبـار )٥(

.٢٠٢ص، ٣ج
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٦٠

العبـاد مـن ليطلبـوا الرسـل رسـل أتعاىلاهللاف

لـه شـريك الوحـده هللالتوحيدوهيالفطرةداءأ

،الــسماويةكتــبوالنبيــاءواألبالرســلوالتــصديق

مـن علـيهم اهللانعـم أامبـ النـاس لتذكرةرسلهمأو

علـيهم اهللانمماليتذكرواباطنةعٍموِنظاهرةعٍمِن

ــشرعلــىاهللانعــمومــن،اجلزيــلالعطــاءمــن الب

الظلمـات مـن خـراجهم إوهلدايتهمالرسلرسالإ

.النورىلإ

:السالمعليهوقوله





 

ولَ       { سـوا الر أَطِيعـو وا اللَّـه وا أَطِيعـنآَم ا الَّذِينها أَيي

كُمرِ مِنأُولِي األَم١(}و(.

.٥٩: سورة النساء، اآلية)١(
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٦١

كتابـه، مبحكمخذاألاهللاىلإفالرد ىلإوالـرد

لاقـ ،  )١(املفرقـة غـري اجلامعةتهبسنخذاألالرسول

:تعاىل

هـــو الَّـــذِي ســـخَّر الْبحـــر لِتَـــأْكُلُوا مِنـــه لَحمـــا  {

طَرِيـــا وتَــــستَخِْرجوا مِنــــه ِحْليـــةً َتلْبــــسوَنها وتَــــرى   

          لَّكُـملَعْضلِهِ و وا مِـن فـَ الْفُلْك مواخِر فِيـهِ ولِتَبتَغـُ

ونكُر٢(}تَش(.

"ِبالتَّْبِليِغَعَلْيِهْموَيْحَتجُّوا": مقال عليه السال: ثامنًا

ــال ــاىلق ـاسِ علَــى اللَّــِه     {: تع لِلنـ ُكــونلِئَلَّــا ي

.)٣(}حجةٌ بعد الرسلِ

:السالمعليهوقوله



.٤٦٥عهده اىل مالك األشتر، ص)١(
.١٤: النحل)٢(

.١٦٥: النساء)٣(
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٦٢



)١( 

اهللانـزل أومابالتبليغالناسعلىحيتجونيأ

ومااخلالقصنعلداللةوكافيةوافيةحججمنهلم

.الرسلخاللبيناتمنعطاهمأ

مثــلالواضــحةوالــرباهنيالــسماويةوالكتــب

ومعجـزة الرسـل وبـاقي وعيسىموسىمعجزات

معـاجز لـه ويـأيت نـيب فكـل الكرمينآالقرالرسول

اخللـق علـى الرسـل حتـتج والدالئلاملعاجزفبهذه

.كافيةحجةتكونف

"اْلُعُقوِلَدَفاِئَنَلُهْموُيِثُوا": قال عليه السالم: تاسعًا

:تعاىللاق

ــافِ   { ــي خْلــقِ الــسماواتِ واْلــأَرضِ واختِلَ إِن فِ

رِ بِمـا   اللَّيِل والنهاِر والُْفلِْك الَّتِي تَجـِري فِـ      حـي الْب

.٣١، ص٢اخلطبة : ج البالغة)١(
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٦٣

ينفَـــع النـــاس ومـــا َأنْـــزلَ اللَّـــه مِـــن الـــسماِء مِـــن مـــاءٍ  

ن كُــلِّ        ا مـِ فِيهـ ــثبا و تِهـوم ـدعب ضا بِـهِ اْلــأَر يـفَأَح

   نـي خَّرِ بـــس ابِ اْلمحالــســاحِ و يرِيفِ الرتَــصــةٍ و ابد

.)١(}ومٍ يعقِلُونالسماءِ والَْأرضِ َلآَياتٍ لَِق

:السالمعليهلاوق





 

عليـه جعفريبن أ عمسلمبنحممدعنروي

ومن كَان فِي هذِهِ أَعمـى     {تعاىلقولهيفالسالم

خلـــقهيدلّـــملفمـــن. )٢(}اآلَخِـــرةِ أَعمـــىفَهـــو فِـــي

ــسموات ــهارالليـــلواخـــتالفرضواألالـ والنـ

ــكودوران ــشمسالفلــ ــربالــ ــاتواآلوالقمــ يــ

.١٦٤: رة، اآليةسورة البق)١(

.٢٣ص: ج البالغة اخلطبة)٢(
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٦٤

منـه عظـم أهـو   امـرا ذلكوراءنأعلىباتيالعج

ملأي عـن مـا    فهـو :قـال : عمـى أخـرة اآليففهو

.)١(سبيالضلّأواعمىيعاين

مـن كـان : قالنهإاحلكمبنهشامعنروي

الـسالم عليـه اهللاعبدباأتىأالذيالزنديقسؤال

عبدبوأ: فقالالعامل؟صانععلىالدليلما: قال

نأعلىتدلّاليتفاعيلاألوجودالسالمعليهاهللا

بنـاء ىلإنظـرت ذاإانـك ترىالأصنعها،صانعها

البـاين ترملكنتنإوبانياًلهنأعلمتمبينمشيد

ــشاهدهملو ــال،ت ــا: ق ــالهــو؟وم شــيءهــو: ق

نهإوثباتهإىلإشيء: بقويلارجعشياء،األخبالف

صـورة والجـسم النـه أغـري الشيئيةحبقيقةشيء

اخلمـس، بـاحلواس دركيـ والجيسوالحيسوال

يغــريهوالالــدهورتنقــصهوالوهــاماألتدركــهال

،٣ج،الـصانع ثبـات إبـاب :السيللعالمةنواراألحبار)١(

.٢٨ص
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٦٥

.)١(الزمان

ِمـنْ ْقِدَرِة،اْلَمآَياِتوُيُروُهْم": قال عليه السالم : عاشرًا

"َمْوُضوٍعَتْحَتُهْموِمَهاٍدَمْرُفوٍعَفْوَقُهْمَسْقٍف

.)٢(}والسقْفِ الْمرفُوعِ{: تعاىلقال

: تعاىللاوق

ــادا  { ــلِ اَألرض ِمهـــ ــهإىل... )٦(أَلَـــــم َنجعـــ )١١(قولـــ

.)٣(}وبنينا َفوَقكُم سبعا شِدادا

:السالمعليهاملؤمننيمريأقالو



)٤( 

: تعاىلوقوله

.٣ح. ٢٩، ص٣ج: املصدر السابق)١(
.٥: سورة الطور، اآلية)٢(
.١٢–٦: سورة النبأ، اآلية)٣(

.٢٢، ص١ج البالغة، خ)٤(
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٦٦

}            ا ثُـم نَهـودٍ تَر مــرِ عاتِ بِغَياومالـس فَعالَّذِي ر اللَّه

   ــــرالَْقمو سمالــــش ــــخَّرسِش وــــرلَــــى اْلعى عــتَو اســ

ـلٌّ يجــرِي  ـسمى يــدب   كـُ ــلٍ مـاألَلِأَج لُ   رَفــصي ــرم

ونتُوقِن كُمببِلِقَاءِ ر لَّكُماتِ لَع١(}اآلَي(.

بداعــهإواهللاقــدرةعــنيــاتاآلهــذهحتــدثنا

عمادبغريالسمواتخلقووهالعلويللعاملخبلقه

هـو ،غـريه اخللـق هـذا مبثـل يـأيت نأيستطيعفمن

بقـدرة النـاس رونيـذكّ همؤوخلفانبياءفاألالقادر

ــذهاهللا ــاتاآلو ــابي ــيتالعج ــحال ــنعتوض ص

.اخلالق

ُتْحِيـيِهمْ وَمَعـاِيشَ ": قـال عليـه الـسالم     : حادي عشر 

َتَتاَبُعوَأْحَداٍثُتْهِرُمُهْم،وَأْوَصاٍبُتْفِنيِهْموآَجاٍل

"َعَلْيِهْم

ــلاهللانإيأ ــنجع ــذاءم ــاءالغ ــصدراوامل م

.٢: سورة الرعد، اآلية)١(
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٦٧

العلـل مـن وجعـل البشرفناءاملوتوجعلللحياة

.للبشرهالكاًهووصابواألمراضواأل

ــل اثلمــميأ ــاءجع ــذاءامل ــاةاًســببوالغ للحي

جعـل اثلمـ ومللمـوت كـثرية سبابأوضعكذلك

مـن جعـل فإنـه   للجسموقوةبناءوالغذاءاملاءمن

والتقلبـات حـداث واأل،لهاًهرموالعللمراضاأل

،اهللاعنـد مـن سـباب أكلـها نساناإلعلىمتراليت

فكـل و،والنـافع والـضار واملغـين املانعءهمساأفمن

: تعاىللهاق،اهللاعندمنهياملسبباتهذه

ـو يهــدِينِ    { ـي فَهـ والَّــذِي هــو  ) ٧٨(الَّــذِي خلَقَنـِ

ــي ويـــسقِنيِ    ـــشفِِني   ) ٧٩(يطْعِمنـِ يـ ــو َفهـ ِرضْـــتِإذَا مو

.)١(}والَّذِي يمِيتُِني ثُم يحيِِني) ٨٠(

.٨١–٧٨من : الشعراء، اآليةسورة )١(
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٦٨

ُسْبَحاَنهاللَّهُيْخِلوَلْم": قال عليه السالم:ثاني عشر

ُحجَّـةٍ َأْوُمْنـَزلٍ ِكَتاٍبَأْوُمْرَسٍل،َنِبيٍِّمْنَخْلَقه

"َقاِئَمٍةَمَحجٍَّةَأْوَلاِزَمٍة

:السالمعليهقال





)١( 

بعـد الإالعبـاد علـى اهللامـن احلجـة تكونال

الــسماويةوالكتـب الرسـل خـالل مـن منـه البيـان 

 البيــتهـل أوالرسـول عــنالثابتـة النبويـة ةوالـسن

باحملجـة املـراد هـو والـسنة نآفالقر،السالمعليهم

مـام اإلوأالعقـل، فهـو الالزمـة احلجـة ماأالقائمة

يفوحنــنحجــةمــنختلــواالرضفــاألاملعــصوم

مـام اإلقالعليناحجةهوالقرانفانالغيبةزمان

.٢٢٨، ص٢، ج١٤٣: ج البالغة، اخلطبة)١(
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٦٩

:السالمعليه







)١( 

ووصـايا الغيبةلحوئمةاألقوالأنإوكذلك

ــاىل فرجــه    املهــديمــاماإل املنتظــر عجــل اهللا تع

تعـاىل  فـاهللا علينـا حجةكلهاغيبتهحولالشريف  

ئمةواألورسوله األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم   

حـىت شيءكلوضحوان عليهم السالم    واملعصوم

.هذازماننايف

اهللاصـلى األكـرم   الـنيب األنصاري  جابرسأل

عجـل بالقائمالشيعةينتفعهل:موسلوآلهعليه

صلى اهللا  فقالغيبته؟يفالشريف  فرجهتعاىلاهللا

.٣٤٢، ص٢، ج١٩٧: ج البالغة، اخلطبة)١(
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٧٠

:عليه وآله وسلم





)١( 

عليـه اهللاعبـد يبأعـن عماربنسحاقإعن

:يقولمسعتهقال:السالم





)٢( 

:قالعليه السالم اهللاعبديبأعن



)٣( 

ــسي )١( ــوار للمجلـ ــار األنـ ــاب ال: حبـ ــشرون،بـ ، ٥٢جالعـ
.٨، ح٩٣ص

.١٧٨، ص٢، ح١ج: الكايف للكليين)٢(

.١٧٧، ص١ج: الكايف للكليين)٣(
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٧١

ِقلَُّةِبِهْمُتَقصُِّرَلاُرُسٌل": قال عليه السالم: ثالث عشر

"َلُهْماْلُمَكذِِّبََكْثَرُةوَلاَدِدِهْم،َع

بلغـوا ـم أالّإعـددهم قلةمنالرغموعلى

العـذاب نـواع أشـىت ىلإوتعرضـوا رـم رساالت

يقول،بالكذبوامواسحرةمإعنهمقيلحىت

:القاصعةتهخطبيفالسالمعليهعليماماإل













)١( 

:السالمعليهيقولنأىلإ

.٣٢٨ص.١٤٣:اخلطبةج البالغة، )١(
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٧٢









)١( 

ــرغم ــلف ــالفنيك ــديناملخ ــدواملعان ــغفق بل

وقواعـد الـدين دعـائم وثبتوااهللارساالتالرسل

اهللانـصرهم فقـد التوحيـد رايـة ونشرواسالم،اإل

: تعاىلقالبه،وثقتهمعزميتهمةلقودهميأو

وا فِـ    { نـآَم الَّـِذينا ولَنسر رصنا   إِنَّا لَننْياةِ الـد يـي الْح

ادهاْلأَش قُومي موي٢(}و(.

.١٩١: ج البالغة، اخلطبة القاصعة)١(

.٥١: سورة غامر، اآلية)٢(
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٧٣

َمْنَلهُسمَِّيَساِبٍقِمْن": قال عليه السالم  : رابع عشر 

"َقْبَلهَمْنَعرََّفهَغاِبٍرَأْوَبْعَده

نبيــاءاألمــنوكــثريللرســل،بيــانســابقمــن

يـأتون الـذين نبيـاء األأمسـاء  هلـم ميتسـ الـسابقني 

. التــوراةيفذلــكتــرىكمــاــمروافبــشبعــدهم

جاءالسابقهبيشرينأبعدزياده يأيتالذيوالغابر

.)١(لهبِقمنبتعريف فاومعر

: تعاىللاق

}    هــم ــدِي اســـ ــن بعـــ ــأِْتي مِـــ ــوٍل يـــ ومبـــــشرا ِبرســـ

دم٢(}أَح(.

مامــةأيبأعــن(للمجلــسي البحــاريفروي

صـلى  قـال رك؟مـ أبدءكانما  اهللارسوليا: قال

:اهللا عليه وآله وسلم

.٢٨، صاخلطبة األوىل: شرح ج البالغة، حممد عبده)١(

.٦: سورة الصف، اآلية)٢(
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٧٤





 

ــان ــهبي ــاقول ــانم ــدءك ــرك،أب ــداءيأم ابت

:قولهالسالمعليهبراهيمإودعوةظهوره،

ــ     { ــو علَــ ــنهم يتْلُــ ــيهِم رســــولًا مِــ ــث فِــ ــا وابعــ يهِم ربنــ

اتِك١(}آَي(.

:السالمعليهعيسىوبشارة

}    هــم ــدِي اســـ ــن بعـــ ــأِْتي مِـــ ــوٍل يـــ ومبـــــشرا ِبرســـ

دم٢(}أَح(.

صـلى حممـد برسالةروابشمجيعهماألنبياءنإ

،النـاس لعامةرسلأنهذلك أ وسلموآلهعليهاهللا

: تعاىلقال

.١٢٩: اآلية: سورة البقرة)١(

.٦: سورة الصف، اآلية)٢(
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٧٥

.)٢())١(}عالَمِنيوما أَرسلْناكَ إِلَّا رحمةً لِْل{

ولـني األوسـيد الرسـل خامتكرماألفالرسول

جـل   اهللاعنهقالالذيبصفاتهواحملمودخرينواآل

.)٣(}إِنَّك لَعلى خلُقٍ عظِيٍم{:وعال

اًحبيبـ وصـياء واألنبياءاألبنيمناهللافاختاره

.خلقهبنيمنواصطفاه،اًوجنيب

َنـَسَلتِ َذِلـكَ َعَلـى ": قال عليه الـسالم   : خامس عشر 

وَخَلَفـتِ اآلَباُءوَسَلَفِتالدُُّهوُر،وَمَضِتاْلُقُروُن

ُمَحمَّــدًا، ُســْبَحاَنهاللَّــه َبَعــَثَأْنِإَلــى اَألْبَنــاُء

"َوَسلَّْمَوآِلِهَعَلْيِهاُهللاَصّلىاللَِّهَرُسوَل

:السالمعليهعلي ماماإلقال



.١٠٧: سورة االنبياء، اآلية)١(
.٤٣٨، ص١٦ج: السيحبار األنوار للعالمة)٢(

.٤: سورة القلم، اآلية)٣(
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٧٦



)١( 

:قال عليه السالم

 

: تعاىلقوله

}وناهِدالْم ما فَنِعاهنشفَر ضاألَر٢(}و(.

 

.وغريهاوالبحاراجلبالمنرادأمبافيها

 

: تعاىلقوله

ــلٌ فِــــي   { ـــك ِللْمَلاِئكَــــةِ إِنِّــــي جاعِــ بـإِذْ قَــــالَ رو

ــًة ــم   ..... األَرضِ خلِيفَ ــالَ أَلَ ــمائِهِم قَ بِأَس مـأَه ــا أَنْبـ فَلَم

ــسماواتِ واألَرِض     ــب الـ غَيـ ــم ــي َأعَلـ ــم إِنِّـ أَُقـــلْ لَُكـ

.١٥٥، ص١خطبة األشباح، ج: ج البالغة)١(

.٤٨: سورة الذاريات، اآلية)٢(
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٧٧

ا تُبم لَمأَعوونتَكْتُم تُما كُنمو ون١(}د(.

 

}    ــم ــم الَّــذِي خلَقَكُ ــوا ربكُ ــاس اتَّقُ ــا الن هــا أَي ي

.)٢(}...مِن نَفْسٍ واحِدٍة

 

.وسعهأ: يأ

 

: تعاىلقوله

ـا { ــا يـ قُلْنآدم وـكُن ـةَ   اسـ نـالْج ـك جـزَوو ــت أَْن

.)٣(}..وكُلَا مِنها رغَدا حيث شِئْتُما

 

 

.٣٣-٣٠: سورة البقرة، اآلية)١(
.١: النساء)٢(

.٣٥: البقرة)٣(
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٧٨

: هلماتعاىلقولهيف

}   ــا مِـــــــن ــِذِه الـــــــشجرة فَتَُكونَـــــ وال تَْقربـــــــا هـــــ

١(}الظَّاِلمِني(.



 

 

: تعاىلقوله

.)٢(}ربه فَغَوىآدم وعصى{

 

: تعاىلقوله

ِإن هــــــــَذا عــــــــدو لَــــــــك ولِزوجِــــــــك َفلَــــــــا      {

.)٣(}يْخرِجنكُما مِن الْجنةِ فَتَشقَى

 

.٣٥: البقرة)١(
١٢١: طه)٢(

١١٧: طه)٣(
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٧٩

: تعاىلقوله

ـــأَكَال{ ـــا فَفـَ هـــا  مِن ــدت لَهمــــا ســــوآَُتهما وطَِفقَــ بــ

.)١(}...يخْصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنةِ

 

.»قدمأف«لقولهمطلقامفعواليكوننأميكن

مفعـوال يكـون وان،)موافاةقداماإ(صلواأل

ــه، ــنل ــابم ــم   {ب َله ُكــونلِي نــو عَآلُ فِر َفالْتََقَطــه

رضاأليفجبعلهعلمهلسابق. )٢(}...عدوا وحزًنـا  

.)٣(هلمخليفة

 

نإاآليتويفهنا السالمعليهكالمهظاهرنإ

يفتعـاىل قولـه ظـاهر وهوتوبته،بعدكانهباطهإ

١٢١طه )١(
٨:قصص)٢(
:التـستري للعالمـة البالغـة ـج شـرح يفةالـصباغ ج)٣(

.٤٨٨ص،١ج
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٨٠

.)١(}ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيهِ وهدى{:طهسورة

.)٢(}...وا مِنها جمِيعااهبِطُ{:قالمث 

: قال-البقرةسورةيف-ولكن

}    لَكُـــمو وــدٍض ععلِـــب ــضُكُمعبِطُـــوا بــا اهقُلْنو

اع إِلَـى حِـٍني        ستَقَر ومتـَ ضِ مـآدم فَتَلَقَّـى ) ٣٦(فِـي اْلـأَر

.)٣(}...مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتَاب علَيهِ

عتـاب بعدفوراانتكتوبتهنأباجلمعوميكن

.لهتعاىلاهللا

: سبحانهقال

ـن تِْلكُمــا      { ـا عـ كُمـأَنْه ـم ـا ربهمــا أَلـَ مـاهنَادو

كُما عدو الشجرةِ وأَقُلْ لَكُما إِن الشيطَان لَ

  بِنيا        قَاال) ٢٢(م لَنـ تَْغفِـر َلـم إِنا ونا َأنُْفـس نـا ظََلم نـبر

١٢٢طه )١(
١٢٣طه )٢(

.٣٧–٣٦: البقرة)٣(
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٨١

محتَروالْخَاسِرِين مِن كُونَنا لَن١(}ن(.

.هباطاإلبعدكانتوبتهقبولوإمنا

:قال عليه السالم

 

بيدهخذواأفبإخراجهاملالئكةتعاىلاهللاأمرمث

وفاطمـة وعلـي حممـد حبـق اللهمفقالليخرجوه،

وحىأف. عليتبعليهم السالم   واحلسنيواحلسن

.ليكعتوبأحىترضاألىلإهبطأ: اليهاهللا

علـى وحواءالصفاعلىآدم   هبطوقد: وفيه

.نياالمسنيهذللجبلنيفاشتقاملروة،

ــان ــهوك ــةيفمكث ــا-اجلن ــبع-رويفيم س

قبلدخلهانهإوروي»الدنياساعاتمن«ساعات

.)٢(تغيبنأقبلوخرجالشمسزوال

.٢٣–٢٢: االعراف)١(

.٤٨٦ص،١ج:للتستريالصباغةج)٢(
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٨٢

:قال عليه السالم

 

مـا الـسالم عليـه الصادقاإلمام  عنخربويف

قلقهرأىفلماهبوطه،بعدآدم    زارملكانأمعناه

فيكلناقالتعاىلاهللانإ: لهقالبأنثالثاًهسالّ

. )١(}...إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفًَة{

ايستقيماياالرضيفتكونالنخلقكفهو

!السماء؟يفتكونان

 

اخللــقومــعاخللــققبــلاحلجــةإن: خــربويف

ــد ــقوبع ــواخلل ــقملول ــالنإالاألرضيفيب رج

.احلجةحدمهاأيكونأنلوجب

جـواز عـدم علـى ماميةاإلإمجاعواشتهرهذا

قبـل ولـو نبيـاء األمـن صـغرية ولـو معصيةصدور

.٣٠: البقرة)١(
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٨٣

نإ(): مقاالته(يفاملفيدشيخناقالولكننبوم،

مطلقــا،االســتخفافمـع منــهموزجتــالالـصغرية 

وعلـى النبـوة قبـل منهماوقوعهفجازبدونهماأو

.)التعمدغري

مـن آدم   كـل أملتحيوعليهالصوابقالهوما

فَنسِي وَلـم   {:لقولهتعمدعنيكنملنهأالشجرة،

.)١(}نَجِد لَه عزما

ــربويف ــرويخ ــناهل ــام ع ــااإلم ــهالرض علي

:السالم

}ىــص ــه آدم وعـ بـر

}فَغَوى







.١١٥: طه)١(
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٨٤





}  ـطَفَىاص اللَّـه ــا آدم إِننُوحو

الَمِنيلَى الْعع انرآَلَ عِمو اهِيمرآَلَ إِب١(}و( 

مـع الـسالم عليـه عنـه اجلهـم ابـن خربومثله

:قالزيادة







)٢( 

واحلمد هللا رب العاملني

.٣٣: آل عمران)١(
ــج)٢( ــصباغة ــجشــرحيفال ــةالبالغــة حممــدللعالم

.٤٨٩ص،١التستري،ج
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٨٥

اِّـصادر

.القرآن الكرمي. ١

ــج البالغــة حتقيــق حممــد عبــده، طبعــة . ٢

ــصححة    ــة وم ــدة ومنقح ــسة التــاريخ  / جدي مؤس

.العريب

ــة  . ٣ ــج البالغ  ــشيخ  / يف ظــالل شــرح ال

.منشورات الرضا/ حممد جواد مغنية 

سـنة الطبـع    / ابن منظـور     /لسان العرب   . ٤

علـوم اللغـة   –نشر ادب احلوزة   : الناشر/ ١٤٠٥

.العربية

حبار االنـوار اجلامعـة لـدرر اخبـار االئمـة         . ٥

تأليف الشيخ حممـد بـاقر      / االطهار عليهم السالم    
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٨٦

طبعة منقحة بتعاليق العالمـة     / السي قدس سره    

/ الــشيخ علــي النمــازي الــشاهرودي قــدس ســره 

بـريوت  / سسة االعلمي للمطبوعات    منشورات مؤ 

.لبنان–

تـأليف ثقـة االسـالم ايب      / اصول الكـايف    . ٦

ــيين قــدس ســره    ــن يعقــوب الكل / جعفــر حممــد ب

–بريوت / منشورات شركة االعلمي للمطبوعات     

.لبنان

دار / الـشيخ حمـسن قـراءيت       / تفسري النور   . ٧

.لبنان–بريوت / املؤرخ العريب 

ــهاج الرباعــة يف. ٨ / شــرح ــج البالغــة  من

ــامشي      ــب اهللا اهل ــريزا حبي ــاج م ــق احل ــة احملق العالم

.دار احملجة البيضاء/ ١٣٢٤-هـ ١٢٦١اخلوئي 

.جزئني/ تفسري العياشي . ٩

/ ٣٨١املتويف  / علل الشرائع للصدوق    . ١٠
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٨٧

.اجلزء األول والثاين/ مؤسسة االعلمي 

.تفسري االمام حسن العسكري. ١١

حتقيــق / ٣٢٩الوفـاة  / لكلــيين الكـايف ل . ١٢

الطبعـة  / علـي اكـرب الغفـاري       : وتصحيح وتعليـق  

النـشر دار الكتـب     / ١٣٦٣سـنة الطبـع     / اخلامسة  

.االسالمية

/ ـج الــصباغة يف شـرح ــج البالغــة   . ١٣

ــستري    ــي الت ــد تق ــشيخ حمم ــة ال مؤســسة / العالم

.لبنان–بريوت / التاريخ العريب 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٨

اِّـحتويات

املبحث الرابع

سجود املالئكة آلدم عليه السالم وامتناع إبليس لعنه ا
٧.........................َّـ سجود اِّـالئكة وكيف جرى  :  اِّـسألة األوُّـ 

١٦................امتناع إبليس لعنه اهللا عن السجود     : اِّـسألة الثانية 

ــسالم  : أوال ــال عليـــه الـ ــيس اعترتـــه  {: قـ الحميـــة  فـــسجدوا إال إبلـ

١٦....................................................}وغلبت عليه الشقوة

ــاً ــسالم  : ثانيـ ــه الـ ــال عليـ ــق    : قـ ــتوهن خلْـ ــاِر واسـ ــِة النـ وتعـــزز ِبِخلْقَـ

١٨..................................................................الصلْصاِل

١٩..سِتحقَاقاً ِللسخطَِةفَأَعطَاه اللَّه النِظرةَ ا: قال عليه السالم: ثالثا

٢١...........................واسِتتماماً ِللْبِليِة: قال عليه السالم: رابعا

ــال عليـــه الـــسالم : خامـــساً ــ: قـ ــن  : (دِة، فَقَـــالَوِإنجـــازاً ِللِْعـ فَِإنـــك ِمـ

٢٢...................................)الْمنظَِرين ِإلى يوِم الْوقِْت الْمعلُوِم
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٨٩

املبحث اخلامس

ما جرى آلدم عليه السالم يف اجلنة
ــسالم  ــه ال ــا   : "أوًال قــال علي ــَد ِفيَه ــْبَحاَنه آدم َدارًا َأْرَغ ــمَّ َأْســَكَن ُس ُث

٢٧......................................................." َعْيَشه، وآَمَن ِفيَها َمَحلََّته   

٢٨.......................وَحذََّره ِإْبِليَس وَعَداَوَته    : قال عليه السالم   : ثانيا

َفـاْغَترَّه َعـُدوُّه َنَفاَسـًة َعَلْيـه ِبـَداِر اْلُمَقـاِم،           : قـال عليـه الـسالم     : ثالثا

٢٩......................................................................وُمَراَفَقِة اَألْبَرارِ  

٣٢ْسَتْبَدَل ِباْلَجَذِل َوَجًلا وِباِلاْغِتَراِر َنَدمًا    وا : قال عليه السالم   : رابعًا

املبحث السادس

هبوط آدم عليه السالم إىل األرض وتلقيه الكلمات
٣٥.....................................................توبة آدم عليه السالم  :أوال

٣٩...........................اختيار اهللا آلدم عليه السالم دار الدنيا      : ثانيا

٤٣..........................هل كان إبليس من اِّـالئكة أم من الجن؟   : ثالثاً 

العلة التي من أجلها فرض اهللا على الناس خمس صـلوات َّـ        : رابعًا

٤٤.......................................................................خمس مواقيت  

املبحث السابع

تعاىل من ولد آدم عليهم السالم أنبياءاصطفاء ا
٤٩...............................................................معنى االصطفاء  : أوًال

٥٢.....................................................................أخذ اِّـيثاق : ثانيًا

٥٣................................................................ليغ الرسالة   تب: ثالثا 
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٩٠

٥٤....."َفَجِهُلوا َحقَّه واتََّخُذوا اَألْنَداَد َمَعه   ":قال عليه السالم   : رابعًا

ــال عليــه الــسالم : خامــسًا ــاَل": ق ــه،  واْجَت ــْن َمْعِرَفِت ْتُهُم الــشََّياِطُ َع

٥٥..........................................................." واْقَتَطَعْتُهْم َعْن ِعَباَدِته  

٥٧..." َفَبَعَث ِفيِهْم ُرُسَله، وَواَتَر ِإَلْيِهْم َأْنِبَياَءه            : " قال عليه السالم     :  سادساً 

ِلَيـْسَتْأُدوُهْم ِميَثـاَق ِفْطَرِتـه، وُيـَذكُِّروُهْم      : "قال عليه السالم  : سابعًا

٥٨........................................................................" َمْنِسيَّ ِنْعَمِته 

٦١...................." التَّْبِليغِ  وَيْحَتجُّوا َعَلْيِهْم بِ : " قال عليه السالم   : ثامنًا

٦٢.................."وُيِثُوا َلُهْم َدَفاِئَن اْلُعُقوِل    : "قال عليه السالم   : تاسعًا

ِت اْلَمْقِدَرِة، ِمـْن َسـْقٍف َفـْوَقُهْم      وُيُروُهْم آَيا : "قال عليه السالم  : عاشرًا

٦٥.................................................." َمْرُفوٍع وِمَهاٍد َتْحَتُهْم َمْوُضوعٍ 

وَمَعـاِيَش ُتْحِيـيِهْم وآَجـاٍل ُتْفِنـيِهْم       : "قال عليـه الـسالم    : حادي عشر 

٦٦...................................." َتَتاَبُع َعَلْيِهْموَأْوَصاٍب ُتْهِرُمُهْم، وَأْحَداثٍ     

وَلـْم ُيْخـِل اللَّـه ُسـْبَحاَنه َخْلَقـه ِمـْن       : "قال عليـه الـسالم   : ثاني عشر 

٦٨......." َنِبيٍّ ُمْرَسٍل، َأْو ِكَتاٍب ُمْنَزٍل َأْو ُحجٍَّة َلاِزَمٍة َأْو َمَحجٍَّة َقاِئَمٍة     

ُرُسٌل َلا ُتَقصُِّر ِبِهـْم ِقلَّـُة َعـَدِدِهْم، وَلـا     : "قال عليه السالم : ثالث عشر 

٧١..............................................................." َكْثَرُة اْلُمَكذِِّبَ َلُهمْ  

ِمْن َساِبٍق ُسمَِّي َله َمـْن َبْعـَده َأْو َغـاِبٍر    : "عليه السالم قال  : رابع عشر 

٧٣......................................................................." َعرََّفه َمْن َقْبَله 

َعَلى َذِلَك َنـَسَلِت اْلُقـُروُن وَمـَضتِ    : "قال عليه السالم  : خامس عشر 

َخَلَفــِت اَألْبَنـاُء ِإَلــى َأْن َبَعـَث اللَّــه ُســْبَحاَنه   اآلَبـاُء و الـدُُّهوُر، وَســَلَفتِ  

٧٥........................" ُمَحمَّدًا، َرُسوَل اللَِّه َصّلى اُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم      
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