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 حديث رشيف
 أخربين أبو القاسم جعفر بن حممد، عن أبيه، عن سعد بن عبد :قال

حدثني بكر بن صالح الرازي، عن : عبد اهللا الربقي قالاهللا، عن أمحد بن أيب 
 ..سليامن بن جعفر اجلعفري

ما يل رأيتك عند :  يقول أليب»عليه السالم« سمعت أبا احلسن :قال
 .. عبد الرمحن بن يعقوب؟

 .  إنه خايل:قال
ً إنه يقول يف اهللا قوال عظيام، يصف :»عليه السالم«فقال له أبو احلسن  ً

فإما جلست معه وتركتنا، وإما جلست . حيده، واهللا ال يوصفاهللا تعاىل و
 . معنا وتركته

  !إن هو يقول ما شاء، أي يشء عيل منه إذا مل أقل ما يقول؟: فقال
 أما ختافن أن تنزل به نقمة فتصيبكم :»عليه السالم«فقال له أبو احلسن 

 ًمجيعا؟ أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى وكان أبوه من أصحاب
 ختلف عنه ليعظه، »عليه السالم«فرعون، فلام حلقت خيل فرعون موسى 

ًوأدركه موسى وأبوه يراغمه حتى بلغا طرف البحر فغرقا مجيعا، فأتى 
غرق رمحه اهللا ومل يكن عىل : موسى اخلرب، فسأل جربئيل عن حاله، فقال له

 .)١(.!رأي أبيه، لكن النقمة إذا نزلت مل يكن هلا عمن قارب املذنب دفاع

                                                        
 .٣٧٥ ص ٢ أصول الكايف ج والحظ١١٢أمايل املفيد ص: اجعر) ١(
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 : الطبعة الثانيةمقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين
  ..وبعد

 عليه وعىل نبينا وآله الصالة »براءة آدم«فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب 
والسالم، وهي تشتمل عىل كثري من اإليضاحات، والتصحيحات، 

ولكنها مل تصل إىل حد العدول عن النظرة .. خمتلف املواردواإلضافات، يف 
بل هي تدخل يف سياق .. األساسية التي سجلت يف الطبعة األوىل

 ..تأكيدها
  :ويف مجيع األحوال نقول

إنه لو مل يكن من نتائج هذا البحث إال أنه استطاع أن يقدم هذه القضية 
لكفى، فكيف إذا كان قد بنظرة أخرجها من دائرة اإلنحصار يف اجتاه واحد 

أسهم يف رسم معامل هذا احلدث، ومالحمه، بصورة تقرتب من الوضوح 
التام، يف خمتلف عنارصها، ومكوناهتا الرضورية التي تفيد يف إقناع كل من 

الطعن يف عصمة النبي آدم  ًيستغرق يف شبهات كثريا ما تؤدي به إىل
 ..صلوات اهللا وسالمه عليه وعىل نبينا وآله

و يظهر بام ال جمال معه ألي شك أو شبهة أن هذه القضية إنام هي وه
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من مجلة ابتالءات األنبياء، التي أراد اهللا من خالهلا أن يظهر مكنونات 
ضامئرهم، وحقيقة ورشف معادهنم وعنارصهم، ومدى صفاء جوهرهم، 
ليقيم بذلك احلجة عىل الناس، ولتتمثل هلم األسوة والقدوة، بأجىل وأتم 

هتا، وليبني هلم حقيقة مقاماهتم، وأن اهللا قد اصطفاهم واجتباهم حاال
ًاستحقاقا منهم لذلك، وتفضال منه عليهم ً . 

ِابتىل إبراهيم ربه بكلامت فأمتهن قال إين جاعلك للناس ..﴿كام  َّ َِ ِ ٍ ِ َِ َُ َ ََ َّ ُ ُّ ْ ِّْ ِ َِ ُ َّ َ َ َ َ ِ َ َ َ
ًإماما َ من اسم اهللا  أن يعرف »عليه السالم«واستحق النبي إبراهيم . )١(﴾ِ

 ..)٢(األعظم ثامنية أحرف
، فنجح وأفلح، واصطفاه اهللا، »عليه السالم« وامتحن اهللا النبي آدم

.. ًسم اهللا األعظم مخسة وعرشين حرفاإواجتباه، واستحق أن يعرف من 
كام ورد يف الروايات ألنه ريض أن يتخىل عن كل يشء من امللذات والنعم، 

املتاعب، واملصائب، والباليا الدنيوية، يف والسعادات، ويتحمل كل أنواع 

                                                        
 . من سورة البقرة١٢٤ اآلية )١(
ًلعل هلذه األحرف آثارا يف جماالت الترصف املختلفة التي يراد، أو يفرتض يف و )٢(

رف عالقة بسعة كل نبي أن يتصدى هلا، وليس بالرضورة أن يكون هلذه األح
علم النبي املعطى له، كام أهنا ال عالقة هلا بأفضليته، إذ ال شك يف أفضلية النبي 

صىل اهللا عليه «عىل سائر األنبياء، ما عدا نبينا األكرم » عليه السالم«إبراهيم 
ً، فضال عن أن يمكن أن يكون لبعض األحرف إحاطة وسعة بحيث »وآله

ر األسامء اإلهلية، فإهنا رغم بلوغها تسع تشمل غريها من األحرف عىل غرا
ًوتسعني اسام، فإن العلامء ردوها إىل سبعة، واعتربوا هذه السبعة هي أجل 

 .األسامء، والباقي مندك حتتها، واهللا أعلم
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سبيل أن يكون يف مقامات القرب والزلفى، يف املحل األعىل، مع حممد 
 ..وأهل بيته الطاهرين

وال بد يل من شكر اإلخوة األعزاء الذين مل يبخلوا عيل .. هذا
بمالحظاهتم، وبتأييدهم وبآرائهم، فشكر اهللا سعيهم، وسدد عىل طريق 

 .. دى والصالح خطاهماخلري واهل
واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله 

 ..الطاهرين
  .. للهجرة١٤٢٤ شهر رجب ١٨حرر بتاريخ 

  جعفر مرتىض احلسيني العاميل
  ..عامله اهللا بلطفه وإحسانه

  ً)عيثا الزط سابقا(عيثا اجلبل 

 





 
 
 

 :تقديم، ومتهيد
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل خري اخللق أمجعني، حممد 
 ..وآله الطيبني الطاهرين، واللعنة عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين

  ..وبعد
ًفإن يف حياة الشعوب واألمم أفرادا ومجاعات، قضايا حساسة 
 وأساسية ينطلق منها وعيها، ويقوم عىل أساسها التكوين الفكري

، فتثري ة تلك الشعوب، بل هي تالمس جوهر فطر هلاواإليامين، ثم العاطفي
 .ًكوامنها، أو تكون سببا يف إحلاق أنواع من األذى هبا

وألجل ذلك ال بد من توخي احلذر، وعدم املبادرة إىل إلقاء الكالم يف 
تلك القضايا، عىل عواهنه، وبصورة مرجتلة، ومن دون تدبر، وتأمل 

ال بد من استحصاف الرأي، واستكناه األمور بروية وبصرية، بل .. وتثبت
 ..وبصدق وأمانة

قضايا هي يف اإلسالم، شدها حساسية أوإن أخطر هذه القضايا و
ً، خصوصا ما يرتبط منها باألنبياء، واألئمة األصفياء، اإليامن واالعتقاد

ًق جدا الذين هم األسوة والقدوة، والذين لكل يشء يرتبط هبم تأثريه العمي
يف بناء شخصية اإلنسان، ويف تكوين خصائصه اإلنسانية واإليامنية، ويف 

 .تبلور ميزاته يف خمتلف جهات وجوده
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 :الطبل األجوف
غري أنك قد تواجه يف حياتك من يدعي املعرفة، ويتاجر هبا، ويبيع 

 .ويشرتي وهيب ويمنح من ألقاهبا ما شاء ملن شاء
 ولوك عباراهتا، بل هو يتعدى ذلك إىل ويا ليته يكتفي برفع شعاراهتا،

حد التطاول عىل رموزها، ثم إىل أن يقنع نفسه بأنه هو طليعة روادها، 
ة، وأفكاره العقيمة يف وغاية جهدها وجهادها، فيبادر إىل طرح آرائه السقيم

 .. حتى يف قضايا اإليامن واالعتقاد.كل اجتاه
لعوبة حتركها أيد يف فإذا رجعت إليها وإليه، فلن جتد أمامك إال أ

 أو أضحوكة ال تعرف خفاياها ألن الناس نيام، فهو ينعق بام ال ،الظالم
ال يرجع يف . يسمع، كالطبل األجوف، له صوت عال، وجوف خال

 بل يرجتل الرأي، ويلقي الكالم ،دعاويه إىل أساس، وال يعتصم بركن وثيق
ضيع يف متاهات ما عىل عواهنه، فيخطىء املرمى، ويقع يف املتناقضات، وي

يثريه من عجيج وضجيج، دون أن يعرف اخلطأ من الصواب، والزائغ من 
 :السائغ، فام أشد انطباق قوله تعاىل عليه

ٍومن الناس من جيادل يف اهللاِ بغري علم وال هدى وال كتاب منري﴿ ِِ ِ ِ ِ ُِّ ْ ٍَ َ ً ََّ ُ َ َ ٍَ ْ َ ِ ِ ُ َ ُ ِ*  
َثاين عطفه ليضل عن سبيل اهللاِ ل َّ َِ ِ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ِه يف الدنيا خِ َ ْ ُّ ِ ٌزيُ َ ونذيقه يوم القيامة عذاب ْ َ ْ ُ ََ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ ُ

ِاحلريق ِ َْ﴾)١(. 
هنم الذين يلزمون أما أهل العلم والفكر احلقيقيون والرساليون، فإ

أنفسهم بقواعد ومناهج، أثبتت هلم األدلة القاطعة، والرباهني الساطعة 

                                                        
 . من سورة احلج٩ إىل ٨ اآليات من )١(
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 ..حقانيتها وصوابيتها وواقعيتها
 ـ بأمانة وصدق ـّإن هؤالء قد أعطوا هذه الضوابط واملعايري حريتها 

لتهيمن عىل كل حركتهم الفكرية، والتزاماهتم اإليامنية، ولتحكم وتضبط 
فهي التي تفرض عليهم القرار، .. ل موقف، ويف كل جمالمسريهتم يف ك

ًوحتدد هلم املسار، حتى إذا اعتمدوا رأيا أو موقفا أنه ال :  ثم ظهر هلم،ً
ينسجم معها فإهنم يرتاجعون عنه، بكل رىض، وحزم، وسيشعرون 
بالسعادة، ألهنم اهتدوا إىل احلق، وباالمتنان وبالعرفان ملن يدهلم عليه، أو 

 .ليه، عىل قاعدة رحم اهللا من أهدى إىل عيويبهيدهيم إ
وتصبح هذه املعايري والثوابت هي السبب األقوى يف توحيد النظرة، 
ويف جتذر الفكرة عىل أسس سليمة وقويمة، ويف االنصهار يف بوتقة احلقيقة 
برؤية صحيحة، ملؤها النقاء والصفاء، وهبا تكون السعادة، ويكون 

 ..البقاء

 :مواجهة االنحراف
وحني واجه هؤالء العلامء األبرار، ما ينسبه أهل الزيغ واهلوى إىل 
األنبياء من أمور تنايف عصمتهم الشاملة، فإهنم واجهوا ذلك باملوقف 

 وبالرفض القاطع لكل هذه املقوالت، ملنافاهتا لألدلة ،احلازم واحلاسم
ىل ثم عكفوا ع.. »عليهم السالم«القطعية التي تثبت طهارهتم وعصمتهم 

 .  بام ينسجم مع هذا االجتاه، ويتناغم مع تلكم املعايريات الرشيفةتفسري اآلي
 واملخالفة ،وحتى لو فرض أن بعضهم قد وقع يف اخللل والزلل

إذا  ّ فال ريب يف أهنم ال يرصون عىل رأهيم ذاك،للقاعدة وللمنهج األصيل
 . إليهظهر هلم خطله وفساده، بل هم سيشكرون من يدهلم عليه، أو يشري
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 :الرؤية الصحيحة
أن املعروف بني اخلاص والعام من مذهب شيعة : وإن مما ال ريب فيه

صلوات اهللا ( هو عصمة األنبياء واألئمة »عليهم السالم«أهل البيت 
كام . عن اخلطأ، والسهو، والنسيان، يف التبليغ، ويف غريه) وسالمه عليهم

 ..ريهاأهنم معصومون ومطهرون عن الذنوب صغريها وكب
 من حاول أن يستفيد من ـ من غري الشيعة اإلمامية ـغري أن هناك 

 .  أنـها تنسب لألنبياء خالف ذلك،بعض اآليات الكريـمة
األمر الذي دعا العلامء األبرار إىل بسط القول يف هذه اآليات لبيان 
ًخطأ هذا الفهم، حفاظا منهم عىل صفاء االعتقاد لدى الناس الطيبني الذين 

ًذون األمور بعفوية وصدق، األمر الذي جيعلهم أقل سعيا لتحصني يأخ
أنفسهم من الوقوع يف الشك والشبهة التي حياول أصحاب األهواء أن 

 .يوقعوهم هبا

 :×آيات معصية آدم 
 يف مواجهة »عليه السالم«ولعل اآليات التي حتدثت عام جرى آلدم 

َوعىص آدم ر﴿:  وفيها قوله تعاىل،مكر إبليس ُ َ َ َبه فغوىََ ُ ََّ هي األوفر  ،)١(﴾َ
ًحظا، واألكثر ترددا عىل ألسنة السائلني واملجادلني، الذين يرتددون ما بني  ً

 .قويس صعود ونزول
 ..فمن السؤال الربيء، الطالب لنيل احلقيقة، والرايض هبا

إىل سؤال يسعى إىل إشباع شهوة حب الظهور، من خالل االستغراق 

                                                        
 . من سورة طه١٢١ اآلية )١(
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، هبدف إسقاط الطرف اآلخر يف دوامة من العجيج يف املراء واجلدال العقيم
 .. وجتاوز كل احلدود،والضجيج املرهق واجلريء إىل حد الوقاحة

وانتهاء بام يسعى إليه الكثريون من أصحاب النوايا السيئة، من اهتبال  
 وزعزعة يقني الطيبني من الناس، ثم جرهم إىل ،الفرصة إلثارة الشبهة

 ، يقدموهنا إليهم عىل أهنا البديل الصالحأباطيل، وأضاليل، وأفائك
 ..والبلسم الشايف، يف حني أهنا السم الزعاف، وما أدراك ما السم

 :البرشيوترشيد الفكر .. القرآن
واملالحظ أن آيات القرآن الكريم يف سياق عرضها ملا جرى بني آدم 

دي وهي أخطر قضية ترتبط بأمر اعتقا..  وإبليس لعنه اهللا،»عليه السالم«
ًبالغ احلساسية، وله مساس عميق جدا بالتكوين الفكري، وبالنظرة، 
وبالتعامل، والسلوك، والتعاطي مع األنبياء، ومع تعاليمهم، وله تأثري عىل 

 .. حقيقة االرتباط هبم صلوات اهللا عليهم
القضية بطريقة هتدف ـ فيام إن القرآن الكريم قد عرض هذه  ..نعم

لفكر البرشي، وحتريك العقل اإلنساين، وفتح آفاق هتدف إليه ـ إىل ترشيد ا
 وتعميق الرؤية لديه، وإطالقه من أسار السطحية ،املعرفة أمام اإلنسان

 .القاتلة، التي تشل حركته، وتسلبه أقوى مربرات وجوده
ّوهذا هو ما عودناه القرآن الكريم يف سياساته البيانية يف خمتلف 

ن نصبح قادرين عىل إدراك أكرب قدر ممكن  فهو يريدنا أ.املقامات واألحوال
مما ختتزنه األلفاظ، يف مفرداهتا ويف تراكيبها من إحياءات وإملاحات، تفيد يف 
تنمية الفكر، وتعمق الوعي اإليامين لدى اإلنسان، ليقوم اإليامن عىل أسس 

 ..راسخة وقوية
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 :هذا البحث
ًرضا رسيعا، ومهام يكن من أمر، فقد أحببت يف هذا البحث أن أقدم ع ً

ًوموجزا جدا ملا ترمي إليه هذه اآليات املباركات ً. 
وسيظهر بوضوح أن ما يزعمون أنه هو الظاهر من اآليات املباركة، 

وإنام لآليات منحى آخر، خيتلف، بل يتناقض مع املنحى .. ليس بظاهر منها
 .الذي يزعمون أهنا تسري باجتاهه، أو تشري إليه

 إن اآليات الرشيفة قد جاءت يف سياق مدح :نابل إننا ال نبعد إذا قل
  ..وتعظيمه، وتكريمه، وتفخيمه، ال لتلومه وتذمه »عليه السالم«آدم 

إهنا تريد أن متنحه وسام التقدير الفائق، ولتؤكد عىل حقيقة ميزاته 
عليه «وأنه . وخصائصه الفضىل، ولتشري إىل مقامه العظيم عند اهللا سبحانه

ذا الوسام وتبوأ ذلك املقام، لنجاحه الباهر يف االمتحان،  إنام نال ه»السالم
وذلك حني أكل من الشجرة، إذ لوال أكله منها الستحق الطرد املهني 
ًواملشني، ولكان جديرا باإلسقاط عن درجة النبوة، ومل يكن ليصلح هلا، ال 

 .من قريب، وال من بعيد

 :ودعاء.. رجاء
لقارىء الكريم، فإن رجاءنا منه وإذا كانت هذه النظرة ستكون مثرية ل

هو أن ال يستعجل احلكم، وأن خيتزل من فورة الغضب لديه، وال يبادر إىل 
ًاحلكم بالبطالن والبوار عىل هذا البحث قبل أن يتم قراءته، علام بأنه لن 

 .يصاب باإلرهاق أو امللل، وذلك ملا فيه من اقتضاب وإجياز
قاصده، واطلع عىل ما فيه من حتى إذا أتم قراءته، وعرف مراميه وم

 أمامه للرد أو متاحةدالئل وشواهد، وإشارات، فإنه سيجد الفرصة 
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 ..القبول، إذا وجد ألي منهام املربر املعقول واملقبول
ونسأل اهللا سبحانه أن هيدينا وإياه سبيل الرشاد، وأن يمنحنا التوفيق 

 .والسداد، إنه ويل قدير، وباإلجابة حري وجدير
هللا، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله واحلمد 

 .الطاهرين
   ق . هـ٦/٤/١٤٢٢حرر بتاريخ 

  لبنان،  جبل عامل،ً)عيثا الزط سابقا(عيثا اجلبل 
  جعفر مرتىض العاميل
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 ..ّآيات بينات
 

 :اآليات الكريمة
 وإبليس »عليه السالم« إن اآليات التي حتدثت عام جرى بني آدم ـ١

 :هي التالية
َوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتام ﴿ ُ ْ ْ َّ َ َ َِ ُِ ً َ ْ ُْ َ ْ ُ ََ َ ُ ْ َ ْ َ ََ َ َُ ُ َْ َ َ

َوال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني ِِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ََّ ََ َ َ َ َ فأزهلام الشيطان عنها فأخرجهام  *َ َُ ََ ََ ْْ ْ ََ ََ َُ َ َّ َُّ

ْمما كانا فيه وقل ُ َ ِ ِ َِ َ ُنا اهبطوَّ ِ ْ ٌ بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع ْاَ َ َ ٌّ َ ْ َ ْ ََ َ َُ ٌّ ْ ُ ْ ْ َْ َِ ٍَ ِ ُ ُِ ُ
ٍإىل حني ِ َ ُ فتلقى آدم من ربه كلامت فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم *ِ َّ ْ َّ ُِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َّ َ ُ ُ َ َ ِّ ََّ َ ََّ ِ َ َّ ََ ََ َ*  

ُقلنا اهبطوا منها مجيعا فإما يأتينكم َّ ْ ََ َ َِّ ِ ِْ ِ َ ً ْ ْ َُ َ ُ ِ ٌ مني هدى فمن تبع هداي فال خوف ْ َ َ َ ً ِّْ َ ُ َ َُ َ َِ َ ِّ
َعليهم وال هم حيزنون ُ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ ََ ِ َ﴾..)١(.  

َويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة فكال من حيث شئتام ﴿ :وقال تعاىل ُ ْ َّ َ َِ ُِ َْ ْ ُ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ َُ َْ َ َ

َوال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني ِِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ََ ُ ََّ ََ َ َ َ ْ َ فوسو *َ َْ َس هلام الشيطان ليبدي َ ْ َِ ُِ ُْ َ َّ َ َُ

َهلام ما ووري عنهام من سوءاهتام وقال ما هناكام ربكام عن هذه الشجرة إال أن  َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ُّ َ َ ْ َ َ َُّ َُ َ َ َ َُ َ َ ِ ِ َ ُ ْ ِ َُ

َتكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين َ ِْ ِ َِْ َ ُ َ َ َُ ََ ِ ْ َ وقاسمهام إين لكام ملن الناصحني *ََ ُِ ِ َِّ َ ََ َ َُ َ َِّ ِ َ َ*  

                                                        
 . من سورة البقرة٣٨ إىل ٣٥ اآليات من )١(
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َفدالمها بغرور فلام ذاقا الشجرة بدت هلام سوءاهتام وطفقا خيصفان عليهام  َ ُ َ َِّ ْ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ ْ َ َِ َ َ َِ ِْ َ ََ ُ ْ َ ََ َُ َّ َُ ٍ ِ ُ َّ

َّمن ورق اجلنة ونادامها رهبام أمل أهنكام عن تلكام الشجرة وأقل لكام إن  ِ َ َ َ َُ َّ ُ ُ ََّ ُ َْ َ ََ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ُّ َ َ َْ َ ُ َّ َْ ِ

َالشيطآن لكام ُ ََّ َ َ ٌ عدو مبنيْ ِ ُّ ٌّ َ قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا  *َُ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ ْ ْ َ ْ ََ َ َِ ْ ْ َّ ِ ُ َ َ َ

َلنكونن من اخلارسين َ َِّ ِ َِْ َ ُ َ ِ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض  *َ ٍْ ْ َْ ِ ُ َُ ْ ََ ٌّ َ ْ َ ْ َ ُْ ِ ُ ُ َِ

ٍمستقر ومتاع إىل حني ِ َ َِ ٌ ََ ََ ٌّ ْ ْ قال فيها حتيو *ُ َ ْ َ َ ِ َ َن وفيها متوتون ومنها خترجونَ َ َُ َ ََ ْ ُ َ َْ ُِ ُِ َ يا  *َ
َبني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ ََّ َ َ ًْ ُ ُِ ِْ َ ُ ً ْ ْ ََ َ

َخري ذلك من آيات اهللاِّ لعلهم يذكرون ُ َ ْ َ َّْ َّ َُ َّ ََ ِْ ِ َِ ٌ ُ يا بني آدم ال يفتننكم *َ َ َ َُ َّ َ ِ ِْ َ َ َ الشيطان كام َ َ ُ َ ْ َّ
َأخرج أبويكم من َ َ َِّ ْ َُ َ َاجلنة ينزع عنهام لباسهام لريهيام سوءاهتام إنه يراكم هو  َْ ُ ُ ْ َ َ ُْ َ َ َ ُ َ َُ َّ ِ َ َ ُ َ َ َِ ِِ َ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َّ َْ

َوقبيله من حيث ال تروهنم إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال  ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ ُ ََ َ ْ ُ َ َْ َ َّ ََّ َِ ِ

َيؤمنون ُْ ِ ُ﴾..)١(.  
ًولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنيس ومل نجد له عزما﴿ .. :وقال تعاىل َْ ْ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ َِ َ َْ َ َ

ِ َِ ِ ِ*  
َوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى َ ْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ ََ َ ْ ََ َ ْ ْ ُ َّ فقلنا يا آدم إن  *ْ ِ ُ ََ َ ْ ُ َ

ُهذا عدو لك ولزوجك فال خيرجنك َّ َ َُ ْ َ ٌّ َ َِ ْ َ َُ َ ِ ِ َّ َْام من اجلَ َ ِ
ِنةَ َ فتشقىَّ ْ َ َ إن لك أال جتوع  *َ ُ ََّ َ َ َ ِ

َفيها وال تعرى ْ ََ َ َ وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى *ِ َ َْ َ ََ ِ ُ َ ْ َ َّ ُ فوسوس إليه الشيطان  *َ َ ْ ْ َّْ ِ َ ِ َ َ َ َ
َقال يا آدم هل أدلك عىل شجرة اخللد وملك ال يبىل ْ ْ َ ُّ ْ َْ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ ُ ٍَ ِ ُِْ َ َ َ َ فأكال منها فبد *َ َْ َ ََ ِ َ َت هلامَ َُ ْ 

َسوآهتام وطفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة وعىص آدم ربه فغوى ُ َّ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِّ َُْ ِ َ َ ُِ َ َِ ْ َ َّ ثم  *َ ُ
َاجتباه ربه فتاب عليه وهدى َ ََ َ َ َ ُ ُّ ُ َ ِْ ْ ََ ٌّ قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو  *َ َ ْ َ ْ َ ً ُْ ٍْ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ َِ َ

ِّفإما يأتينكم مني  َِّّ َ َ َُّ ِ ْ ِ َهدى فمَ َ ً َ اتبع هداي فال يضل وال يشقىِنُ ُّْ َ ََ َ ُ َ َِ َ َ َّ﴾..)٢(.  

                                                        
 . من سورة األعراف٢٧ إىل ١٩اآليات من  )١(
 . من سورة طه١٢٣ إىل ١١٥ اآليات من )٢(



 
 
 

 

 :الفصل األول

 

 

داتـِّهـمـم

  :فصل األولال
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 :مهارب ومسارب
 أن الكثريين حني واجهوا اآليات التي تتحدث عن آدم :لقد رأينا

صلوات اهللا وسالمه عليهم ( ، وعن غريه من األنبياء»عليه السالم«
ا للشبهة التي تثار، واهناروا أمامها أي اهنيار، وقد قد استسلمو) أمجعني

 حتى ،جتىل ذلك يف مقوالت عجيبة وغريبة، صدرت عنهم يف أكثر من اجتاه
 .ًإن األنبياء غري معصومني مطلقا: لقد قال فريق منهم

 إن األنبياء قبل البعثة غري معصومني، وإنام كانت :وفريق آخر قال
 ..عثتهبقبل  »عليه السالم«قصة آدم 

 أن املراد بإبليس هو القوة الداعية إىل الرش، يف :وثالث ذهب إىل
إنه قد تسلط عىل واحد من :  ليقال،إبليس احلقيقيبه اإلنسان، وليس املراد 
 .عباد اهللا املخـلـَصـني

ليس هو الشخص املعروف،  »عليه السالم« أن املراد بآدم :ورابع ادعى
ومل . د به آدم النوعي، والقصة ختيلية حمضةالذي هو نبي معصوم، وإنام املرا

يقدم أي دليل عىل ذلك سوى حدسه، وظنونه، التي لن تغنيه من احلق 
 .)١(.. ألهنا من دون أي مربر مقبول أو معقول،ًشيئا

                                                        
 .٣٧ص ٨راجع تفسري امليزان ج )١(
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 ، والشذوذ،إىل غري ذلك من أمور قيلت، تدخل يف دائرة الشطط
طالق الدعاوى وجمانبة احلق، أو تدور يف فلك التحكامت الباردة، وإ

 .الفارغة من دون أي دليل
 :مهاو نشري إليهام يف ما ييل بإجياز، ،بقي هنا أمرانغري أنه قد 

 ..بأن ال أوامر مولوية قبل الترشيع:  القول ـ١
 . كان من قبيل ترك األوىل»عليه السالم« إن ما حصل آلدم  ـ٢

 :ال أوامر مولوية قبل الترشيع
  :ول ما ملخصهلقد حاول بعض األعالم أن يق

َقلنا اهبطوا منها مجيعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع ﴿: قال تعاىل ُ ِْ َِ ً ِّ َّ ْ ََ ِّ َ َ ََّ َُ ِ ِ ِْ ِ ً ْ ْ َُ َ ُ
َهداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا  َ ٌ َ َِ َِ ْ ْ ِْ ْ ْ َّ َُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َُّ َ َ ََ ََ ُ َْ َ ِ

َأولئك أصحاب النار هم فيها خ ََّ ِ ِْ ُ ُ َ ِْ َ َُ َالدونَ ُ ِ﴾)١(. 
عليه «فهذه اآلية أشارت إىل أن الترشيعات التفصيلية قد أنزلت آلدم 

 وذريته بعد األمر الثاين باهلبوط، الذي هو أمر تكويني متأخر عن »السالم
الكون يف اجلنة، واألكل من الشجرة، فحني األكل منها مل يكن دين 

 معصية  وال،مرشوع، وال تكليف مولوي، فال يتحقق ذنب عبودي
 .مولوية، بل هو ظلم نفس

أما معصية النهي واألمر فهي بمعنى عدم االنفعال عن األمر والنهي، 
ًسواء أكان مولويا أو إرشاديا  .وليس هو معصية مولوية. ً

وهو غواية لعدم متكنه من حفظ املقصد، وتدبري نفسه يف معيشته بام 

                                                        
 . من سورة البقرة٣٩ و ٣٨ن ا اآليت)١(
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 .)١(يالئم املقصد
  :ونقول

 إنزال الرشائع، وإن كان قد بوله، وذلك ألن هذا الكالم ال يمكن قإن
غري أن كون ..  إىل األرض»عليه السالم«تم بصورة فعلية بعد هبوط آدم 

ًالنهي عن الشجرة مولويا أو غري مولوي، ليس مرتبطا بذلك إذ ال مانع .. ً
ًمن أن يكون هذا األمر املوجه للنبي آدم مولويا، متاما كام كان أمر اهللا  تعاىل ً

ً، مولويا أيضا»عليه السالم«بليس بالسجود آلدم إلئكة ولمالل ً. 
وألجل ذلك استحق إبليس اللعن والطرد إىل يوم الدين، ملجرد  

 .اإلهلي املوجه إليهاملولوي خمالفته لألمر 
ً دليال عىل ،فال يصح جعل عدم ترشيع الدين إال بعد اهلبوط الثاين

دي، وانحصار األمر عدم وجود معصية مولوية، وعدم حتقق ذنب عبو
ًإذ يمكن أن يوجه اهللا تعاىل أمرا وهنيا آلدم . بظلم النفس ، ال »عليه السالم«ً

 .ًحتى يف تلك املراحل املتقدمة أيضا. جتوز له خمالفته

 :اإللزام ال يتوقف عىل الترشيع
ً إن األوامر املولوية ليست منوطة بالترشيع وجودا :وغني عن القول

 إىل األرض »عليه السالم«مل يكن قبل هبوط النبي آدم إنه : ًوعدما، ليقال
 .فلم يكن هناك أوامر ملزمة. ترشيع

وذلك ألن الترشيع إنام جاء لينظم عالقة اإلنسان بربه، وبنفسه، 
 ..وفق مالكات املصالح واملفاسد الواقعية.. وبمجتمعه، وحميطه

                                                        
 . بترصف وتلخيص١٣٨و ١٣٧ص ١تفسري امليزان ج: راجع )١(
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ولكن لألوامر املولوية مالكات أخرى غري مالكات املصالح 
ملفاسد، وهو مالك املولوية والعبودية، واملالكية واململوكية، وحق األبوة، وا

ًفإنه أيضا منشأ لإللزام ببعض األوامر، وحق األلوهية والربوبية عىل املألوه 
 ..واملربوب

ًفإن هذا األمر مما يلزم به عقالء البرش بعضهم بعضا، ويتعاملون عىل 
ً إهلي، بل هم يرونه حقا طبيعيا، أساسه، ومن خالله، وال يربطونه بترشيع ً

يفرض نفسه عىل واقع حياهتم، ومعامالهتم، فحق املالك عىل مملوكه، 
يفرض .. و.. واملوىل عىل عبده، واخلالق، والرب واإلله، عىل خملوقه و

 ..نفسه، حتى قبل نزول الرشائع
بل إن هذا القانون هو الذي يفرض عىل الناس االلتزام بالرشائع، 

 .. األوامر اإلهلية، هو قانون حتكم به العقولوإطاعة 
 هو صفوة اهللا، الذي يمتاز بكامل العقل، »عليه السالم«والنبي آدم 

وباخللوص، والصفاء، من اجلهاالت، والشهوات، والشبهات، التي يمكن 
 ..أن تؤثر عىل العقل يف قراراته، وأحكامه، وإدراكاته

، فجعله اهللا حني خلقه قبلة وبذلك استحق النبي آدم التكريم اإلهلي
لسجود املالئكة، واستحق إبليس الطرد من رمحة اهللا حني أبى واستكرب عن 

 ..السجود إليه
 قد خلق لألرض، ومل تكن »عليه السالم« إن النبي آدم :ولعلك تقول

أما إبليس واملالئكة فلهم أحكام .. رشيعتها اخلاصة هبا قد وضعت بعد
 ..د خيتلف عام يؤاخذ به األرضيونأخرى، فهم مؤاخذون بام ق

عليه « إن ما يطلب من إبليس ومن النبي آدم :وجياب عن ذلك
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ً يشء واحد، ومن سنخ واحد، وهو أن يكونا معا يف موقع العبودية »السالم
.. ته، ومالكيته، وخالقيته، ووالطاعة هللا تعاىل، قضاء حلق ألوهيته، وربوبي

 ..و
بليس عىل النبي آدم وال خيالف أمر اهللا  أن ال يتعدى إ:ومن موارد ذلك

 ..له فيه، ويف ذريته
كام أن عىل النبي آدم أن يلتزم بأوامر اهللا املولوية، واإلرشادية، عىل حد 

 ..سواء
وهذا الكالم جار بالنسبة للمالئكة، وجلميع املخلوقات بدون 

ر وإن كانت لألوام..  وبعده»عليه السالم«استثناء، قبل خلق النبي آدم 
اإلرشادية بالنسبة إىل البرش غري األنبياء واألوصياء، خصوصية اقتضتها 
طبيعة الواقع الذي هم فيه، ألن الرشائع، التي حيتاجها األرضيون 
وغريهم، فإنام تقتضيها خصوصيات تكمن يف واقع خلقتهم وظروفهم، 

 ..وقدراهتم وحاالهتم

 :خالف األوىل
 »عليه السالم«جيه قضية آدم  أن بعضهم قد اختار يف تو:وربام نجد

إن ذلك كان من قبيل ترك األوىل؛ فقد قال العالمة : التعبري الذي يقول
 ):رمحه اهللا(الطباطبائي 

كان قبل ترشيع الرشايع، فكان املتوجه إليه  »عليه السالم«ابتالء آدم «
 .)١(»ترك األوىل: وما ابتىل به من املخالفة كان من قبيل. ًإرشاديا

                                                        
 .٢٢٧ ص١٤تفسري امليزان ج )١(
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ًا عن التعبري القرآين الذي يوحي بصدور املعصية من آدم وقال أيض
 : »عليه السالم«

  .إنام هي معصية أمر إرشادي، ال مولوي«
 معصومون من املعصية واملخالفة يف أمر »عليهم السالم«واألنبياء 

يرجع إىل الدين الذي يوحى إليهم فال خيطئون، ومن جهة حفظه فال 
ًقائه إىل الناس وتبليغه قوال، فال يقولون ينسون وال حيرفون، ومن جهة إل

ًإال احلق الذي أوحي إليهم، وفعال فال خيالف فعلهم قوهلم، وال يقرتفون 
 .ًمعصية صغرية وال كبرية، ألن يف الفعل تبليغا كالقول

وأما املعصية بمعنى خمالفة األمر اإلرشادي الذي ال داعي فيه إال 
ريات حياته ومنافعها بانتخاب الطريق  أو منفعة من خًإحراز املأمور خريا

ًاألصلح، كام يأمر وينهي املشري الناصح نصحا؛ فإطاعته ومعصيته 
 .وهو ظاهر. خارجتان من جمرى أدلة العصمة

 عىل »عليهم السالم« إن األنبياء :وليكن هذا معنى قول القائل
 من »عليه السالم«ومنه أكل آدم . عصمتهم جيوز هلم ترك األوىل

 .)١(»الشجرة
  :ونقول

 الرتك املستند إىل مقصودهم هو أن علينا أن نحمل كالمهم عىل: ًأوال
 ، التي تناسب عصمة النبي أو الويص، وحكمته،املقدمات الصحيحة

يف مرحلة  أنه رأى من أجل وتدبريه، بحيث يكون تركه لألوىل ،وعقله

                                                        
 .٢٢٢ ص١٤ جتفسري امليزان )١(
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 .. ثم تركه،وىلاألوليس املقصود أنه عرف أنه . هذا الرتك هو األوىلالظاهر 
ًفإذا ظهر أن الواقع كان خمالفا للظاهر، فإن ذلك ال يرض، ألنه تكليفه 

 ..هو العمل بام ثبت له يف مرحلة الظاهر
 إذا كان من أجل أنه مل يدرك ،تركه لألوىل أن :والسبب يف ذلك هو

 وعيه، وفهمه،ًأولويته، وكان عدم إدراكه لذلك يمثل نقصانا يف مستوى 
أن عليه أن : ً يدرك ما هو أوىل وراجح، وال يدرك أيضاه الأي أنوحكمته، 

 .ه ب ويلتزمبالراجح،يأخذ 
 وهم !، كيف أن ذلك ال يصح يف حق األنبياء واألئمة:فمن املعلوم

ًأعقل البرش، وأصحهم إدراكا، وأحكمهم حكمة، وأصفاهم نفسا،  ً
يدركه وأعدهلم سجية، فال يمكن أن يكونوا عاجزين عن إدراك ما يعقله و

له إدراك جهات احلسن والقبح، وهو من قبيل ًسائر الناس، خصوصا فيام 
احلكمة مقتضيات العقل الكامل، ومن وظائف بالتدبري الصحيح، وعالقة 

 . الرشيدة
 أن إدراك لزوم األخذ بالراجح إنام يتأكد لدى :كام أن من الواضح

 وال تدفعهم  الذين ال ينطلقون يف مواقفهم من هوى،،العقالء احلكامء
 ..ّ، وال تسريهم العصبيات أو العواطفوتتحكم فيهم الغريزة العمياء

 يدركون ذلك كله، »عليهم السالم«أهنم : وليس لنا أن نفرض
ولكنهم يميلون إىل األخذ باملرجوح، وترك ما هو راجح .. ويلتفتون إليه

د فإن ذلك معناه وجو. وأوىل من دون أي سبب، سوى االستهتار بالراجح
 . لدهيمخلل يف درجة احلكمة، ويف التدبري الصحيح

ً أن ثمة خلال أكيدا:كام أنه يعني  يف توازن الشخصية النبوية واإلمامية ً
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 .التي يفرتض أن تكون يف أعدل األحوال
وال يكون ذلك بأقل من االستخارة التي وردت مرشوعيتها عىل لسان 

 ـ وأمرونا »عليهم السالم«  واألئمة الطاهرين»صىل اهللا عليه وآله« النبي
و فإن حقيقتها مشاورة الباري، وه.  بالعمل بمقتضاهاـولو من غري إلزام 

 .عالم الغيوب يف أمر ما
ً خريا ، أو يف تركهفهي إشارة نصح وإرشاد وتوجيه إىل أن يف العمل

 ً.وفائدة وصالحا
 أوىل الناس بالعمل بام فيه اخلري »عليهم السالم«واملعصومون 

الح واألخذ باألوىل واألرجح، وهم األسوة والقدوة لنا، أفرتاهم والص
 وتوجيه للراجح، ،يأمروننا بالعمل وفق االستخارة التي هي نصح وإرشاد

 !!. وخيتارون املرجوح؟،يف ذلكقضاء عقوهلم ثم خيالفون هم 
ًوعىل مجيع الفروض والتقادير، فإن إنسانا كهذا لن يكون هو األصلح 

والقدوة واهلداية للناس إىل الرشد، وإىل األصلح واألتم ملقام األسوة 
 . .واألنفع هلم

بل سيكون .. ذلك املريب الصالح، وال احلافظ الناجحهو ولن يكون 
ًيف سائر الناس من هو أوىل منه بذلك، إذا كان بعيدا عن أمثال هذه اهلنات، 

 إليه عقله، والتزم جانب احلذر، واملراعاة ملا تقوده إليه حكمته، وهيديه
 ..ويرشده إليه تدبريه

 املرجوح، فال املعصومنه حني خيتار إ :وذلك كله حيتم علينا أن نقول
 رؤية ال ختل بعصمته، وال بحكمته، وال ،بد أن يراه عىل أنه هو الراجح

  ..بعقله، وال بتدبريه، وال بتوازن الشخصية لديه
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قع وراجحيته إنام هي  إن مرجوحيته إنام هي يف مقام الوا:ولو بأن يقال
يف مقام الظاهر، والتكليف متوجه إليه بام هو يف مرحلة الظاهر، وبحسب 

 ..ما تؤدي إليه األدلة، واحلجج املجعولة، والتي جيب عليه االلتزام هبا
خرى، إذ أأما مرحلة الواقع فال تكليف فيها حتى لو علم به من طرق 

 ..اأنه ممنوع عن متابعة علمه الواصل إليه منه
فيكون . هي من هذا القبيل، كام سنرى »عليه السالم«وقضية آدم 

خالفه لألوىل بحسب الواقع ونفس األمر، إنام هو لصالح ما هو أوىل منه 
يف مرحلة الظاهر، بسبب ما استجد من عناوين مرجحة له إىل درجة 

 .. واإللزامالتعيني
ف األوىل  خلال»عليه السالم«ولوال ذلك، فإن ارتكاب النبي آدم 

ًيفقده األهلية ملقام النبوة، وجيعله أهال للعقاب والعتاب، فإن خمالفة األوىل 
ال تقبل من اإلنسان العادي، فكيف بنبي يعرف من اسم اهللا األعظم مخسة 

إن حسنات األبرار سيئات املقربني، وإذا : ًوعرشين حرفا، وهم يقولون
فذلك لقصورهم أو جاز عىل الناس العاديني فعل خمالفة األوىل، 

ًلتقصريهم، وإنام يعفو اهللا عنهم، وال يعاتبهم، تفضال منه وتكرما ً.. 
وصدور ذلك من األنبياء، أصعب وأشد، فإن ذلك ينقص من 
مقامهم، حتى لو مل يعاقبهم اهللا ومل يعاتبهم، ألن العفو التفضيل ال يعني بقاء 

ًكب ذلك أهال ملثل املعفو عنه عىل درجة األهلية، وال يرى الناس من يرت
هذه املقامات العظيمة البالغة احلساسية، بل هو يسقط حمله من نفوسهم 

 ..وقلوهبم
 خالف األوىل، ملا حصل »عليه السالم«ولو كان ما صدر من النبي آدم 
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بسبب ما فعله عىل التكريم اإلهلي والتعظيم، وعىل اجلوائز واملقامات، 
 ..والعوائد واهلبات

  : إليه نعود فنقولولتوضيح ما نرمي
 األوىل، فإن كان يدرك »عليه السالم«إنه حني خالف النبي آدم 

أولويته، ثم تركه، فهناك خلل يف مستوى وعيه، أو يف حكمته، أو من حيث 
 ..تسلط هواه عليه، أو عدم توازن يف شخصيته

وإن كان مل يدرك الرجحان، الذي من شأنه أن يدركه عامة الناس، 
كاحلسن والقبح (ً أيضا من موارد إدراكات العقول ومع كون املورد

، فهذا إنسان ال يليق بمقام النبوة، بسبب ضعف إدراكه، أو )العقليني
 ..لوجود خلل عقيل لديه

ًوموضوع إطاعة األوامر هو مما يدرك الناس مجيعا وجوبه، استنادا إىل  ً
 ..قانون امللكية واململوكية، واملولوية والعبودية

 األمران السابقان تعني األمر الثالث، وهو أن يكون النبي فإذا انتفى
ً عاملا بام هو راجح يف الواقع، ولكن رأى أنه قد عرضت »عليه السالم«آدم 

 ..ًله عناوين جعلته مرجوحا يف مرحلة الظاهر، أو العكس
 قد ترك األوىل يف الواقع وعمل باألوىل، يف »عليه السالم«فالنبي آدم 

ً فالصدق مثال أمر حسن يف الواقع، لكن إذا كان يوجب ..مرحلة الظاهر
 )..يف مرحلة الظاهر(ًقتل نبي، فإنه يصبح قبيحا 

 من »رمحه اهللا«ًإن لنا حتفظا عىل ما ذكره العالمة الطباطبائي : ًثانيا
حيث أن كالمه يوحي بأن عصمة األنبياء ختتص يف أمور الدين من جهة 

 ..تبليغها
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 ال ختتص هبذه الناحية، بل هم »السالمعليهم «مع أن عصمتهم 
ويف غريه، ويف معصومون يف كل يشء من أمور الدين والدنيا، يف التبليغ 

 .. والفعل، واحلفظ، وغري ذلكالقول

 :قبل الدخول يف التفاصيل
 قد جاء ليؤكد اآليات التي ذكرت قضية النبي آدمثم إن السياق يف 

ًعىل أن ثمة اجتاها بيانيا واضحا، إل ً هذه القضية عن توهم أن ثمة بعاد ً
بيان هذه احلقيقة، من املفردات التي تسهم يف الكثري ، ونجد معصية حقيقية

 من ، وبقي بعضيف هذا الكتاب يف سياق البحث وقد ذكرنا العديد منها
 . نشري إليه بصورة تقريرية رسيعة هناذلك

  :فنقول
يس مل يزد عىل القول  من إبل»عليه السالم« إنه تعاىل حني حذر آدم  ـ١

َإن هذا عدو لك ﴿:  فقال..»عليهام السالم« عدو له، ولزوجه هإن: له َّ ٌّ َ َُ َ َّ ِ

َولزوجك ِ ْ ََ ِ﴾.. 
َْفال خيرجنكام من اجل﴿: قال ف..وأنه يريد أن خيرجهام من اجلنة َ َِ

َ ُ َّ ِ ْ ُ ِنةَ َّ﴾.. 
وأن نتيجة ذلك هو الشقاء والتعب الذي ينشأ عن مواجهة حاجات 

َفتشقى﴿: ثم قال . غري حميط اجلنة بعد اخلروج منهاحميط آخر، ْ َ َ﴾.. 
َال تقربا هذه الشجرة فتكونا من ﴿: ًوقال أيضا عن الشجرة َ َ َِ ِ َِ ُ ََّ ََ َ َ َ ْ َ

َالظاملني ِِ َّ ْ﴾.. 
 : وحتدث عن فعل الشيطان، فقال عنه ـ٢
َفأزهلام الشيطان عنها﴿ ْ ََ ُ َ ْ َّ َ َُّ َ  .»أي عن الشجرة« ..﴾َ

ُفأخرجه﴿: وقال َ َ ْ َ ِام مما كانا فيهَ ِ َِ َ َّ َ﴾.. 
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ُفوسوس هلام الشيطان ﴿ :فقال تعاىلثم حتدث عن هدف الشيطان،  َ ْ َّْ َ َُ َ َ َ َ
َليبدي هلام ما ووري عنهام من سوءاهتام َ َِ ِ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ ُِ ِ ُِ ْ ِ َُ﴾.. 

َينزع عنهام لباسهام﴿: ويف آية أخرى يقول َُ َُ ََ َ ُِ ْ ِ﴾.. 
َفلام ذا﴿:  وحني حتدث عن النتائج قال ـ٣ َّ َ َقا الشجرة بدت هلام َ َُ ْ َ َ ََ َ َّ َ

َسوءاهتام ُ ُ َ ْ َ﴾. 
َفبدت هلام﴿: وقال َُ ْ َ َ َ سوآهتامَ ُ ُ ْ َ﴾.. 
ِوطفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة﴿: وقال ِ ِ َِّ َْ ِ َ َْ َ ََ ِ َ َِ َ ْ َ َ﴾.. 
َأخرج أبويكم من﴿: وقال َ َ َِّ ْ َُ َ ِاجلنة َْ َّ َْ﴾.. 
َينزع عنهام لباسهام لريهيام س﴿: وقال ُ َ ََ ُ َ َ َِ ِ ُِ َُ َ ُْ َوءاهتامِ ِ ِ َ ْ﴾. 

والغواية، . ّ ثم جاءت الكلامت األخرى لتتحدث عن املعصية ـ٤
َوعىص آدم ربه فغوى﴿ ُ َّ َ َ ََ َ َ ُ  . التوبة من اهللا عليهام :، ولتتحدث أيضا عن﴾َ

َفتاب عليهام﴿:فقال تعاىل ِ ْ َ َ َ َ َ﴾.. 
:  تعاىلوإعرتافهام بأهنام قد ظلام أنفسهام، قال ،وعن طلبهام املغفرة

َقاال ر﴿ َ َبنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلارسينَ َ َّ ْ َ َ َِّ ِ ِ َِْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْ َ ْْ َّ ِ ُ َ َ﴾.. 
َثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى﴿: وقال سبحانه َ ََ َ َ َ ُ ُّ ُ َ ِْ ْ َ ََّ َُ﴾.. 

فكان ال بد من التامس الرابط البياين الذي جيعل هذا القسم الرابع 
 ..سام التي سبقتهًمتناسقا مع سائر األق

ًوليس هذا الرابط أمرا افرتاضيا رصفا، وإنام سنجده هنجا حيا ً ً ً  يفرض ،ً
 .نفسه يف السياقات البيانية التي يتداوهلا أهل اللسان يف حماوراهتم

مع االلتزام الشديد باإلجياز .. وحيث ال بد من الدخول يف التفاصيل
  .. الذي نرجو أن ال يصل إىل حد اإلخالل باملقاصد
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  :فإننا نقول
وعىل اهللا نتوكل، وبأنبيائه وأوليائه األطيبني األطهرين نبتهل  

 والتوفيق بعد ذلك ،أن يلهمنا صواب القول، ووضوح البيان: ونتوسل
 .جل وعال..  واإلهتداء هبداه،لنيل رضاه
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 :الفصل الثاين

 

 ةـنـجـى الـإل

  :فصل الثانيال
 

  ..إلى الجنــــــــــــــــــــة
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 !ة؟ـنـة جـَّأي
وزوجه  يفة عن أن اهللا تعاىل قد أسكن آدملقد حتدثت اآليات الرش

 . اجلنة»عليهام السالم«
  !فعن أية جنة يتحدث؟
 هي جنة من جنان الدنيا، هلا طبيعة خاصة هبا، مهل هي جنة اخللد؟، أ

 ألن الدنيا واسعة، بحيث تشمل .!ال تنسجم مع طبيعة احلياة عىل األرض؟
 ..كل ما يف هذا الوجود

 ! أم هي يف األرض؟وهل هي جنة يف السامء؟
إن هذا البحث، ال نرى أننا نستطيع أن نفيض يف احلديث فيه هنا، 

 : فنكتفي بالقول
إننا قد نجد يف اآليات الكريمة، ويف بعض الروايات الرشيفة ما يؤيد 

 :فالحظ ما ييل.. إهنا من جنان الدنيا: االحتامل الذي يقول
ْقلنا اهبطوا من﴿:  قوله تعاىل ـألف َِ ْ ْ ُُ ِ  له درجة من الظهور يف أن ..﴾َهاْ

مما يعني أن إبليس لعنه اهللا قد .. اجلميع كانوا يف حمل ما، ثم أخرجوا منه
:  وحواء يف داخل ذلك املكان الذي سامه اهللا»عليه السالم«كان مع آدم 

 .اجلنة
ٌّقال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو﴿:  قوله تعاىل ـب َ ْ َ ْ َ ً ُْ ٍْ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ َِ َ﴾.. 
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ٍولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني﴿: قوله تعاىلو ِِ َ َ َِ ٌ َ ََ ََ ٌّ ْ ُ ْ ِْ َ َ قال فيها  *ُ ِ َ َ
َحتيون وفيها متوتون ومنها خترجون َ َ ُْ َ َ َْ َْ ُ ََ َْ ُِ ُِ يدل عىل أن اجلميع قد أنزلوا إىل .. ﴾َ

 .األرض، بعد أن مل يكونوا فيها
ًاهبطا منها مجيعا﴿: بأن قوله:  أما القولج ـ ِْ َِ َ ْ َ  فإنام يدل عىل جمرد ..﴾ِ

: تنزل املقام واملرتبة، فهو كقولك ملن تغريت حاله، وخرس مواقعه الدنيوية
 . انظر أين كان، وأين أصبح

 كان يف جنة من »عليه السالم«فهو ال ينايف ما ورد يف الروايات من أنه 
جنات الدنيا، وال يتناقض مع القول بأنه نزل إىل األرض، بل هو يتالءم مع 

 .. األقوالمجيع
 حني أهبط من »عليه السالم«إن آدم :  هناك بعض الروايات تقولد ـ

وتلك .  عىل املروة»عليها السالم«هبطت حواء أهبط عىل الصفا، وأاجلنة 
 : ًالرواية نفسها تقول أيضا

 جنان الدنيا كانت أم ْنِمَ، أ»عليه السالم«سئل الصادق عن جنة آدم «
 من جنان اآلخرة؟ 

 تطلع فيها الشمس والقمر، ولو كانت ،ت من جنان الدنيا كان:فقال
 .)١(»ًمن جنان اآلخرة ما خرج منها أبدا

ولكن كوهنا من جنان الدنيا ال يلزم منه أن تكون يف األرض، فإن 
السامء الدنيا واسعة، ويمكن أن يكون يف بعض كواكبها جنة هلا حياة 

عداد للحياة عىل  من شأهنا اإل برزخية،، يمكن القول بأهناوحاالت

                                                        
 .١٣٨ ص١ري امليزان جتفس )١(
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 ..  وتطلع فيها الشمس والقمراألرض،
من الشجرة التي تسانخ طبيعة احلياة األرضية النبي آدم ثم ملا أكل 

 . إليهاأهبطه اهللا تعاىل

 : خلق لألرض×آدم 
عليه « وهو أنه إذا كان اهللا تعاىل إنام خلق النبي آدم :ويبقى هنا سؤال

ذا أسكنه تلك اجلنة التي ليست يف  ليكون خليفة يف األرض، فلام»السالم
 إنام تعني املكث الطويل، ال جمرد »اسكن«أن كلمة : األرض، مع مالحظة

 ..املرور العابر، أو احللول القصري
  : بقوله»رمحه اهللا« العالمة الطباطبائي وقد أجاب

ًإين جاعل يف األرض خليفة﴿: قوله تعاىل يف صدر القصة« ٌَ ِ َِ ِ ْ َ ِ َ ِّ :  يفيد)١(﴾ِ
 إنام خلق ليحيا يف األرض، ويموت فيها، وإنام »عليه السالم« آدم أن

أسكنهام اهللا اجلنة الختبارمها، ولتبدو هلام سوءاهتام، حتى هيبطا إىل 
 ..»األرض

  :إىل أن قال
ً كان خملوقا ليسكن األرض، وكان »عليه السالم«فهو : وباجلملة«

فضيله عىل املالئكة وهو ت. الطريق إىل االستقرار يف األرض هذا الطريق
إلثبات خالفته، ثم أمرهم بالسجدة، ثم إسكان اجلنة، والنهي عن قرب 

 .الشجرة املنهية حتى يأكال منها، فتبدو هلام سوءاهتام، فيهبطا إىل األرض
فآخر العوامل لالستقرار يف األرض، وانتخاب احلياة الدنيوية ظهور 

                                                        
 . من سورة البقرة٣٠ اآلية )١(
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 .)١(»السوأة
  :ونقول

أنه كان ال بد إلهباط آدم :  أن سياقه يعطيإن هذا الكالم متني لوال
عليه « إىل األرض من سلوك هذا الطريق، وإيقاع آدم »عليه السالم«

بحيث لوال ذلك، فإنه سوف يستعيص .  بام يشبه الفخ املنصوب له»السالم
 وأعطت ،وقد جاءت الوقائع وفق ما رسم هلا.. عىل اهلبوط، وتفشل اخلطة

 !!.النتائج املرجوة منها
وهو كالم ال يمكن قبوله عىل هذا النحو، فإن اهلبوط إىل األرض ال 

عليه «ينحرص هبذه الطريقة، إذ قد كان باإلمكان أن خيلق اهللا تعاىل آدم 
 يف األرض مبارشة من دون حاجة إىل إسكانه اجلنة، ثم ظهور »السالم

 .السوأة باألكل من الشجرة

 :األقرب إىل القبول
  :ييلإنه يمكن اجلواب بام 

أن يكون اهللا ، األقرب إىل االعتبار يف مثل هذه املقاماتولعله  ً:أوال
ًإين جاعل يف األرض خليفة﴿: سبحانه حني قال للمالئكة ٌَ ِ َِ ِ ْ َ ِ َ ِّ  إنام أخربهم ..﴾ِ

 بكل يشء ـ وعرفهم بام ِعام أحاط به علمه سبحانه ـ وهو املحيط العامل
سينتهي به األمر إىل االستقرار يف يؤول إليه أمر هذا املخلوق اجلديد، وأنه 

 ..األرض، والعمل عىل إعامرها وفق ما يرضيه سبحانه
لكن ال عىل أن يكون ذلك الذي جرى له هو الطريق املقيض عليه 

                                                        
 .١٢٧و١٢٦ ص١تفسري امليزان ج )١(
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 بحيث لواله مل يمكن له أن يصل إىل األرض، بل ،سلوكه بصورة جربية
 عىل أساس أن ذلك قد جاء عىل سبيل اإلخبارعن الغيب الذي سوف

 أن وجربية يتحتم عىل النبي آدمحيصل، من دون أن يمثل ذلك أية حتمية 
 .خيضع هلا، ليتحقق املقصود

 يف تلك اجلنة من »عليه السالم«يكون إسكان النبي آدم يمكن أن و
التهيؤ ألجل  وأ ،جنان الدنيا قد جاء عىل سبيل التكريم واإلعزاز له

التزم السيد عىل الطريقة التي  ال ..لالنتقال إىل املسكن األصيل بعد حني
ّ، والتي تقيض بجعل ما فعله إبليس جزءا من خطة البد رمحه اهللالطباطبائي  ً

 .جرائهاإمن 
ًوقد كانت تلك اجلنة التي أسكنه اهللا فيها، أكثر األماكن أمنا للنبي آدم 

 من أعدائه، بحسب ما هو معتاد، لوال ما توسل به إبليس »عليه السالم«
 ..احليلمن لطائف 

 أن إبليس سوف يالحق النبي آدم يف أي مكان حصل فيه، :واهللا يعلم
 .وسيسعى حلرمانه مما هو فيه، بكل ما لديه من خديعة ومكر وحيلة

 بأن اجلنة التي هبط منها هي من جنان :ًوقد يمكن اجلواب أيضا
األرض نفسها، ولكن اهللا جعل هلا مواصفات مميزة ال توجد يف أية بقعة 

، وقد خلقها اهللا تعاىل، لتكون الئقة هبذا املخلوق العظيم، ولكن بعد أخرى
أن جرى ما جرى عليه، أهبطه اهللا إىل األرض العادية التي ال تداين تلك يف 

 ..مواصفاهتا وميزاهتا
هل أبقاها عىل !! أما تلك البقعة املميزة، فال ندري ماذا صنع اهللا هبا

 !حاهلا؟
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 !م ماذا؟أ! أم أنه أزاهلا وطمسها؟
 ..إن اهللا وحده هو العامل بذلك

وال مانع من التعبري باهلبوط، إذا كان االنتقال من مكان إىل .. هذا
ْاهبطوا مرصا فإن لكم ما سألتم﴿: مكان، فقد قال تعاىل َ َُّ ْ َ ً َْ ُ َّ ِ َ ْ ِ ُ ِ ْ﴾..)١(. 

 !نسيان النهي، أم نسيان امليثاق؟
  : د يقالًإننا دفعا ألي لبس نبادر إىل التذكري بأنه ق

ُولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنيس ومل نجد له ﴿:  آيةإن األقرب هو أن َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ َْ َ ْ ِْ َ َْ َ َ
ِ َِ َ ِ ِ

ًعزما ْ ـ كام ورد ط بموضوع األكل من الشجرة، وإنام هي ناظرة  ال ترتب..﴾َ
، الذي أخذه سبحانه عىل خلقه قبل نشأة امليثاقلنسيان يف بعض الروايات ـ 

، باإلقرار بالنبي حممد، واإلمام عيل، والسيدة  من الطني»عليه السالم«آدم 
 فاطمة، واإلمام احلسن، واإلمام احلسني، واألئمة من ذريتهم، وباملهدي

 ..صلوات اهللا عليهم أمجعني وسريته،
وفيها أن أويل العزم من األنبياء، قد أقروا هبم، وأمجع عزمهم أن ذلك 

أن ذلك : كذلك، ولذلك صاروا من أويل العزم، وذكرت بعض الروايات
 .قد كان يف عامل الذر
 ، فلم جيحد ومل يقر بالنسبة لإلمام املهدي»عليه السالم« وأما النبي آدم

، واحلال التي يكون عليها األمر يف زمانه، فثبتت العزيمة » السالمعليه«
هلؤالء اخلمسة يف املهدي، ومل يكن للنبي آدم عزم عىل اإلقرار به، وهو قوله 

                                                        
 . من سورة البقرة٦١ اآلية )١(
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ًومل نجد له عزما﴿: تعاىل ْ َْ ُ ََ ِ َ ْ َ﴾..)١(. 
وقد فرس املجليس عدم العزم هذا، بأنه عدم التصديق اللساين، ألنه مل 

ً بعدم تذكره من أجل أنه مل هيتم به اهتامما يوجب هذا ًيكن واجبا، أو
 ..ِّالتذكري وحيتمه

 .. وليس املراد به عدم التصديق ألنه ال يناسب مقام النبوة
وفرست الروايات النسيان بالرتك، ألن النسيان احلقيقي ال جيوز عىل 

عليه «والظاهر أن سبب هذا الرتك هو عدم علم النبي آدم .. )٢(األنبياء
ً باحلقيقة، فكان الرتك أمرا طبيعيا، إذ »السالم ًن من مل يعلم شيئا فإن تركه إً

ًله يصبح أمرا متوقعا، بل هو املناسب لواقع احلال، وال يكون فيه عليه أية  ً
 ..غضاضة

إن املراد هو نسيان : ونحن نرجح هذه الروايات عىل تلك التي تقول
 :النهي عن األكل من الشجرة، وذلك ألمرين

 وجود الواو الفاصلة بني اآليتني، حيث يظهر أهنا واو :أحدمها
ًومل نجد له عزما﴿: اإلستئناف، فقد قال تعاىل ْ َْ ُ ََ ِ َ ْ ُ وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا  *َ َُ َْ َِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ِ

َآلدم فسجدوا إال إبليس أبى َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ُ َ َ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك *ََ َِ ْ َ ٌّ َ َ ََ ُ َِ َّ ْ َُ َّ ِ ُ َ َ﴾.. 
 لظهر اتصال الكالم يف »..ًومل نجد له عزما إذ قلنا الخ«: فلو أنه قال

 ..اآليتني

                                                        
، ١٠١ و٩٤ ص٢ وج٤٠٣ و٤٠٢ و٤٠١ و٤٠٠ ص٣٣نور الثقلني ج: راجع )١(

 واملناقب البن شهرآشوب، وعلل الرشائع، ١٨٦ ص٤ وج٨ ص٢والكايف ج
 .. وبصائر الدرجات١٤٩ص ١ ط األعلمي وج١٣٧ و١٣٦ ص٢ج

 .٢٤ ص٧مرآة العقول ج: راجع )٢(
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ولكن الفصل بالواو يشري إىل أنه قد بدأ بكالم جديد، ليس بالرضورة 
 ..أن يكون له اتصال بام سبقه

ً أن هذا النسيان لو كان قد حصل فعال، فإن إبليس قد أزاله :الثاين
ِما هناكام ربكام عن هذه الشجرة ﴿:  اهللا له، فقالَّحني ذكر النبي آدم بنهي ِ َِ َ َ ََ َ ْ َ ُّ ََّ َُ َ ُ

َّإال ِ..﴾.. 
وعىل كل حال، هذا التذكري بالنهي جيعلنا نرجح أن الظاهر هو أن 

من املراد بالعهد، هو العهد الذي أخذه اهللا عىل النبي آدم يف نشأة عامل الذر و
والنشأة .  ونشأة األرواحأن هناك نشآت متعددة، مثل عامل الذر: الواضح

اجلنينية، حيث تلتقي األرواح باألجساد، ثم النشأة التي تبدأ بالوالدة، 
 ثم عامل البعث ، ليصل إىل عامل الربزخ،يتدرج من الطفولة إىل الشيخوخةف

 .واآلخرة
ًوكل نشأة متثل عاملا جديدا بالنسبة هلذا الكائن، وقد ينسى معها  ً

 يف نشأته السابقة، بسبب العوارض واحلجب اإلنسان حاله، وما جرى له
 .التي يواجهها

ُوهذا ما يظهر فضل ولعل هذا األمر ال يشمل أويل العزم من األنبياء، 
صلوات اهللا ( والزهراء سيدة نساء العاملني ، وأوصيائه األكرمني،نبينا

 مما جرى هلم ً ال ينسون شيئا»عليهم السالم« فإهنم ،)وسالمه عليهم أمجعني
 .النشآت الالحقة، وال هم حمجوبون عن  السابق عليهم يفأو

لو كشف يل الغطاء ما : »عليه السالم«ّولعل ذلك يفرس لنا قول عيل 
كانت ) »عليها السالم«(يوضح لنا كيف أن الزهراء ثم هو . ًازددت يقينا

، وثمة نصوص كثرية تؤكد هذه حتدث أمها وهي يف بطنها قبل أن تولد
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 ..ل لتتبعهااحلقيقة، ال جما

 : بنهي اهللا له×ّإبليس يذكر آدم 
مما يدل عىل أن األكل من الشجرة مل ينشأ عن  فإن ومهام يكن من أمر،

َفنيس﴿: النسيان املشار إليه بقوله
ِ َ عليه «َّإبليس نفسه قد ذكر آدم ، أن ﴾َ

:  بنهي اهللا له، وحدد له املنهي عنه باإلشارة احلسية، حني قال له»السالم
َما هن﴿ َاكام ربكام عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من ََ ْ َ َ ْ َ ُِّ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َّ َُ ََ َِ ْ َ َ ََ َّ ِ َ َ ُ

َاخلالدين ِ ِ َْ﴾.. 
 إن ربك هناك، لكنه يتالعب يف :»عليه السالم«فهو يقول للنبي آدم 

 ..بيانه لسبب النهي، ليتمكن من الوصول إىل ما يريد
 عىل األكل من الشجرة، وهو أقدموكل ذلك يشري إىل أن النبي آدم قد 

وهذا يؤيد ويؤكد أن املقصود بالنسيان يف قوله . ملتفت لنهي اهللا له عنها
ًولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنيس ومل نجد له عزما﴿: تعاىل َْ ْ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ َِ َ َْ َ َ

ِ َِ ِ  هو نسيان ..﴾ِ
 ال بعهد  املتعلق باإلمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف،امليثاق،

 .ال نسيان النهي عن الشجرةو الربوبية كام أسلفنا،
بل إن نفس كيفية وصل هذه اآلية بام بعدها يشري إىل ما نقول، حيث 

َوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس ﴿: قال تعاىل بعدها ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ ََ َ ْ ََ َ ْ ْ ُ ْ
َأبى عن املالئكة غري متفرع عىل فإن اإلتيان بالواو قد أوضح أن الكالم .. ﴾َ

 .. ما قبله، وال هو من توابعه التي ترتبط به
َوإذ قلنا﴿: ولو أنه مل يأت بالواو يف قوله ْ ُ ْ ِ لتغري جمرى الكالم، .. ﴾َ

 »عليه السالم«ولكان املراد بالنسيان هو نسيان التحذير اإلهلي للنبي آدم 
 ..من إبليس، وفق ما تضمنته هذه اآلية
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 :خلق األرواحعامل الذر، و
عليه «وبام أن النسيان للميثاق مرتبط بالكلامت التي أنقذت آدم 

ولكي ال خيلو مقامنا هذا ولو من إشارة .  من حمنته كام سنرى»السالم
 :نضع أمام القارىء األمور التاليةفإننا موجزة إىل هذا األمر، 

 إن هناك روايات حتدثت عن عامل الذر، وأخذ امليثاق عىل  ـألف
 .)١( فلرتاجع يف مظاهنا،خللق، وهي كثريةا

أن اهللا : »عليه السالم«اهللا   إن يف بعض هذه الروايات عن أيب عبد ـب
وثمة روايات أخرى تشري . أخذ عىل العباد ميثاقهم، وهم أظلة قبل امليالد

 .)٢(إىل عامل الظالل، فراجعًأيضا 
  : »رمحه اهللا«قال العالمة الطباطبائي 

 وصف هذا العامل، الذي هو بوجه ـ كام هو ظاهر الرواية ـإن املراد به 
 .)٣(عني العامل الدنيوي، وله أحكام غري أحكام الدنيا بوجه، وعينها بوجه

 قد »صىل اهللا عليه وآله«  إن ثمة روايات حتدثت عن أن رسول اهللا ـج
 :»عليه السالم«قال لعيل 

ًامهم أشباحا، فقال أنت الذي احتج اهللا بك يف ابتداء اخللق، حيث أق«

                                                        
 ٦٤البحار ج:  وراجع، وما بعدها وما قبلها٢٢٥ ص٩تفسري امليزان ج: راجع )١(

 .وغريه
 ٩٨ ص٦٤ج: ، وراجع١٤٠و١٣٩ ص٥٨ج:  وراجع٢٠٦ ص٦٥البحار ج )٢(

:  وراجع.٨٠ ص٢ وعن علل الرشائع ج٨٠، عن بصائر الدرجات ص٩٩و
 .٣٢٦ ص٩ وتفسري امليزان ج١٠ ص٢الكايف ج

 .٣٢٦ ص٩تفسري امليزان ج )٣(
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 ألست بربكم؟: هلم
 . بىل:قالوا 
  وحممد رسويل؟ :قال 

 . بىل:قالوا
  وعيل أمري املؤمنني؟:قال

ًفأبى اخللق مجيعا إال استكبارا عن واليتك إال نفر قليل، وهم أقل  ً
 . )١(»القليل، وهم أصحاب اليمني
  :قال يل أبو جعفر: وعن جابر بن يزيد، قال

ً أول ما خلق خلق حممدا وعرتته اهلداة املهتدين، يا جابر، إن اهللا«
 .فكانوا أشباح نور بني يدي اهللا

  وما األشباح؟:قلت
 .)٢(»أبدان نورية بال أرواح إلخ.  ظل النور:قال

ً قد دلت بعض تلك الروايات الصحيحة سندا أيضا عىل أن الناس  ـد ً
 . ينسون ما أخذه اهللا عليهم

 عمري، عن ابن مسكان، عن اإلمام فقد روى القمي عن ابن ايب
ْوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ﴿: الصادق يف قوله َّ ِّ ْ َ َُ َُ َُ َ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ َ ُّ ََ َ ِ

َوأشهدهم عىل أنفسهم ألست بربكم قالوا بىل ْ ُ َ َ ََ ِّ َ ُ َْ َ ْ ْ ُْ ِ َ ََ ِ َ َِ ُ َْ﴾..)٣(. 
 ! معاينة كان هذا؟:قلت

                                                        
 .١٤٤ ويف هامشه عن بشارة املصطفى ص١٢٧ص٦٤البحار ج )١(
 ..١٤٢ ص٥٨ والبحار ج٤٤٢ ص١الكايف ج )٢(
 . من سورة األعراف١٧٢ اآلية )٣(
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 .)١(»..يذكرونه الخ نعم، فثبتت املعرفة، ونسوا املوقف، وس:قال
إهنا معتربة، ) قده( إن ثمة روايات كثرية، قال العالمة املجليس  ـهـ

 .)٢( قد دلت عىل تقدم خلق األرواح عىل األجساد،وأهنا قريبة من التواتر
  :وقال رمحه اهللا

وما ذكروه من األدلة عىل حدوث األرواح عند خلق األبدان «
 .)٣(»اجلهمدخولة، ال يمكن رد تلك الروايات أل

  : وعن أيب جعفر الثاين
ًخلق اهللا حممدا وعليا، وفاطمة«  فمكثوا ألف دهر، ثم خلق مجيع ،ً

 .)٤(»ااألشياء، فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليه
 جيعل قول املفيد »وأشهدهم خلقها«:  قوله يف هذا احلديث األخري ـو

 مل يكونوا يف »يةاألشباح النور« »عليه السالم«إنه حني رأى آدم «): قده(
                                                        

 .. عن املحاسن٣٣٠ً وراجع أيضا ص٣٢٥ ص٩تفسري امليزان ج )١(
 ٨٠ و٤١ و١٤٤ و١٤٣ ص٥٨بحار األنوار ج: يفراجع يف هذا احلديث الرش )٢(

 ٢٦١ و٢٦٦ ص٥ وج٣٥٧ ص٤٧ وج١٣٨ و١٣٧ و١٣٩ و١٣٦ و١٠٢و
 ٤ وج٣٢٠ ص٢٦ وج١٩٦ ص٤٢ وج٣٠٨ ص٨ وج١٧٢ ص١١وج
: ويف هوامش الصفحات السابقة عن املصادر التالية، ٢٠٥ ص٦٥ وج٢٢٢ص

 وعن معاين ٤٣٧ ص١، واملسائل الرسوية وعن الكايف ج٢٤٩رجال الكيش ص
 ٣٥٦ و٢٤ و٨٩ و٨٨ و٧٨ وعن بصائر الدرجات ص٣٧ و١٠٨األخبار ص

 ٢ وعن مناقب آل أيب طالب ج٣٥٤ختصاص ص وعن اإل، بعدة أسانيد٣٥٤و
 .٣٥٧ص

 .١٤١ ص٥٨بحار األنوار ج )٣(
 .١٩ ص١٥ والبحار ج٤٤١ ص١الكايف ج )٤(
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ًتلك احلال صورا جميبة، وال أرواحا ناطقة، ولكنها كانت عىل مثل صورهم  ً
 .)١(»يف البرشية
 من قبيل االجتهاد يف مقابل النص، ولعله مل يطلع عىل  قوله هذاجيعل

 .هذا احلديث وأمثاله
ً أشباحا نورية بال أرواح، قد كان »عليهم السالم«أن خلقهم : فالظاهر

سبق من النشأة التي أشري إليها يف حديث خلقهم، ثم ألة ونشأة هي يف مرح
 .خلق األشياء التي أشهدهم خلقها

 إن اإلشكال الذي سجلوه عىل صحة خلق األرواح قبل األجساد،  ـز
وهو أنه لو صح ذلك للزم أن يتذكروا األحوال السابقة، وهذا غري 

 ..حاصل
، حيث )رمحه اهللا(ملجليس إن هذا اإلشكال وغريه قد رفضه العالمة ا

 : قال
قيام األرواح بأنفسها، أو تعلقها باألجساد املثالية، ثم تعلقها «

 . باألجساد العنرصية مما ال دليل عىل امتناعه
 .. »وأما عدم تذكر األحوال السابقة، فلعله لتقلبها يف األطوار املختلفة

  : إىل أن قال
 .)٢(»ةل الطفولية والوالدًمع أن اإلنسان ال يتذكر كثريا من أحوا«

ً أن األجساد العنرصية متثل حجابا يمنع من :وقد ذكرنا يف موضع آخر

                                                        
 . عن املفيد رمحه اهللا تعاىل٢٦٢ ص٥البحار ج )١(
ناقشته ملا قاله املفيد رمحه اهللا تعاىل يف أجوبة املسائل  يف م١٤٤ ص٥٨البحار ج )٢(

 .الرسوية
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التواصل مع حقائق األشياء، وتتضاءل درجة اإلحساس باألشياء بعد 
حلول الروح يف اجلسد، ألن ذلك إنام يتم عرب وسائط وأدوات، ال متلك 

د انفصال الروح عن هذا قدرات عالية يف هذا اإلجتاه، ولذلك نجد أنه بع
اجلسد، وكذلك بالترصف اإلهلي بتلك احلجب يرتقى اإلنسان يف إحساسه 

َفكشفنا عنك غطاءك فبرصك اليوم ﴿: باألمور وإدراكه هلا، قال تعاىل َْ َ َْ َ َُ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ َ َ
ٌحديد ِ  .. فراجع»تفسري سورة هل أتى« وقد ذكرنا ذلك يف كتاب )١(..﴾َ

 احلديث الصحيح املتقدم، :ًعىل ذلك أيضا فإن مما يدل وعىل كل حال،
فثبتت املعرفة، ونسوا : حول آية إشهاد اخللق عىل أنفسهم حيث قال فيه

 .املوقف وسيذكرونه

 

                                                        
 . من سورة ق٢٢اآلية  )١(



 

 

 

 :الفصل الثالث
 

 × الوصايا اإلهلية آلدم
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 :ودقة يف التحديد.. إهبام
ِوال تقربا هذه﴿: »عليه السالم«ويف قوله تعاىل آلدم  ِ َ َ ََ ْ َ َ الشجرةَ َ َ َّ﴾. . 

 املنهي عنه بواسطة اسم اإلشارة، لنبي آدمّأنه تعاىل قد حدد ل: يالحظ
مل يذكر له اسم الشجرة وال صفتها، وال حاالهتا، وال غري ذلك مما لكنه و

 .يرتبط هبا
 :فهو تعاىل

 إىل حد ،»عليه السالم« من جهة قد أمعن يف حتديد املنهي عنه آلدم  ـأ
ًليصبح أمرا ظاهرا حمسوساله، اقعي التجسيد الو ً ، تصح اإلشارة احلسية ً

َهذه الشجرة﴿: إليه، بقوله َ َ ََّ ِ ، واملعرفة احلسية هي األقوى، واألوضح، ﴾ِ
 ..واألرصح

موض، من اإلهبام والغعالية  ومن جهة أخرى أبقاه عىل درجة  ـب
 وال بني له طبيعتها، ، لتلك الشجرة واالسم،بسبب عدم ذكر الصفة

 ..اهتا، ومميزاهتا، وغري ذلكوخصوصي
وليست تلك الشجرة من األمور البسائط، التي يكون نفس حضورها 

 ..ًكامنا يف الكشف عن حقيقتها
 ..كام أن األمر بالنسبة إلبليس قد جاء عىل هذا النحو كام سيأيت

ِهذه« أن لفظة :وقد ادعى البعض ِ  قد جاءت لتشخيص الشجرة بكل »َ
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 .. تفاصيلها، وصفاهتا
هو ادعاء باطل، وخيالف البدهية، ألن اإلشارة احلسية تفيد حضور و

ًاملشار إليه، واالطالع عىل ظاهر أمره، وال تفيد شيئا يف التعريف بباطنه 
وحاالته، وخصائصه غري الظاهرة، إذا مل يكن من البسائط التي تنال 

 ..حقائقها بنفس التوجه إليها وإدراكها

 !ة؟وملاذا الدق. .ملاذا اإلهبام
 :وبعدما تقدم نقول

 أمام »عليه السالم«إن التحديد للشجرة هبذه الطريقة جيعل آدم 
 :احتاملني

ً خارجا، بحيث املشار إليه أن يكون املنهي عنه هو شخص هذا :األول
يكون النهي عن هذه الشجرة إنام هو خلصوصية فيها، ال توجد يف غريها 

، ً بأن كانتا معا من شجر الرمانحتى لو كانت متفقة معها باجلنس واحلقيقة،
 ، ولو كان من جنسها،لو أكل من غريهافي هذه احلال، ف. ً مثالأو احلنطة

 .ًفإنه ال يكون خمالفا للنهي
 أن ال يكون هلا أية خصوصية، بل هو يشري إليها بام أهنا فرد من :الثاين

ًجنس بحيث تكون مجيع األشجار التي من فصيلتها منهيا عنها أيضا،  وإنام ً
واحلال ـ فال جيوز له .. أشري إليها بخصوصها ملزيد من التأكيد والتحديد هلا

 .األكل من الشجرة املشار إليها، وال من غريها إذا كان من فصيلتهاـ هذه 
أمام هذين االحتاملني، فإن عليه أن يسعى  »عليه السالم«فإذا كان آدم 

 ..لرتجيح أحدمها
يس لعنه اهللا قد حاول أن يقنعه بأن املنهي  أن إبل:وقد ورد يف الروايات
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أما سائر ما هو من .. عنه هو خصوص هذه الشجرة التي أشري إليها
 .. يشمله النهيفصيلتها، فال

  :أنه قال للمأمون، »عليه السالم«فقد روي عن اإلمام الرضا 
َوال تقربا هذه الشجرة﴿« َ ََ َ َ ََّ ِ ِ ْ َ ُفتك﴿وأشار هلام إىل شجرة احلنطة .. ﴾َ َ َونا َ

َمن الظاملني ِِ َِّ ْ ال تأكال من هذه الشجرة، وال مما كان من :  ومل يقل هلام﴾َ
 أن  ملا،جنسها، فلم يقربا تلك الشجرة ومل يأكال منها، وإنام أكال من غريها

  :وسوس الشيطان إليهام، وقال
، ومل  وإنام ينهاكام أن تقربا غريها،ما هناكام ربكام عن هذه الشجرة«

 .)١(»األكل منها، إال أن تكونا ملكني، أو تكونا من اخلالدينينهكام عن 
الشجرة نه تعاىل مل ينههام عن تلك إ : يقول»عليه السالم« اإلمام الرضاف

وعن غريها مما كان من جنسها، وإنام هنامها عنها فقط، ومها مل يقرباها هي، 
 . شجرة غريها كانت من نفس نوعهابل أكال من 

قد افرتض أن النهي إنام هو  »عليه السالم«  أن النبي آدم:وهذا معناه
 .عن شخص تلك الشجرة، ال عنها وعن كل ما جيانسها

 خياف من اإلقدام عىل الشجرة التي »عليه السالم«آدم فإذا كان 
حددهتا اإلشارة احلسية له يف خطاب النهي، الحتامل أن يكون هلا 
خصوصية من نوع ما، فبإمكانه أن يأكل من شجرة أخرى من نفس نوعها، 

 اخلصوصية ليحقق بذلك الغرض السامي الذي يسعى إليه، وليتحاشى تلك

                                                        
 ١٦٤ ص١ والبحار ج٨١ و٨٣ ص١ وج٤٦ ص٣الربهان يف تفسري القرآن ج )١(

 .١٩٦ص١ج عيون أخبار الرضا
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 .ا إشارة حسيةالتي أوجبت املنع من تلك التي أشري إليه

 :اإلهبام والدقة يف حتديد العدو
 إىل حد  عدو النبي آدم نجد أن اهللا تعاىل قد أمعن يف حتديد:ومن جهة

ًأنه جعله ظاهرا حمسوسا، يشار إليه باإلشارة احلسية ، التي هي أرقى ً
 وأوضح وأرصح أنواع الدالالت، ألنه تعني احلضور الفعيل للمشار إليه،

َإن هذ﴿: فقال َ َّ َا عدو لكِ َّ ٌّ َُ﴾ .. 
 قد أبقاه عىل حالة من اإلهبام، فلم يذكر له اسمه، :لكنه من جهة ثانية

وال صفته، وال أطلعه عىل حيله، ومكره وحبائله، بل اكتفى باإلشارة إىل 
 .عداوته له، وإىل أنه قد خيرجهام من اجلنة

، التي  إن اإلهبام والتحديد قد جاء وفق السنة اإلهلية اجلارية:وسيأيت
تريد للمخلوقات أن يتكاملوا باختيارهم، ووفق اهلدايات التي أنعم اهللا هبا 

 ..انتقاص عليهم، من دون أن يكون ثمة أي حيف أو

 :وجوابه.. إشكال
لو مل يكن النبي آدم يعرف إبليس معرفة تامة، واستطاع : ولعلك تقول

اعته له، حيث إبليس أن يتخفى عليه، فكيف عاتبه اهللا تعاىل والمه عىل ط
َوأقل لكام إن الشيطآن لكام ع﴿: قال ََ َُ َّ َُ َّ َُ ََّ ْ ِ ٌّدوَ ٌ مبنيُ ِ ُّ﴾.. 

  :ونجيب
، بل هو إعالم له بأن الذي »عليه السالم«ًإن هذا ليس عتابا للنبي آدم 

كلمه، وأثار االحتامالت أمامه كان هو نفس ذلك الذي كان اهللا قد حذره 
 ..و.. منه، وأخربه بأنه عدوه

 ..ًالنداء ليس لوما للنبي آدم، بل هو كشف له عن حقيقة األمرفهذا 
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 :إبليسب ×مستوى معرفة آدم 
بليس قد وسوس آلدم، فال يعني إ أن يف كتاب اهللا نا حني نقرأكام أن

تسلط وهيمنة عىل آدم، وإنام يراد منه أنه قد استطاع أن بليس إلن أذلك 
ة ببعض ما خيفي نواياه فكوهنا مغلك خفي، فيوصل الفكرة إىل آدم من طر

 ..احلقيقية من طرحها
قد سمع كان  »عليه السالم«ال دليل عىل أن آدم  إنه :بل إننا نقول

صوت إبليس، أو عرف طريقة إلقائه للكالم قبل قصة الشجرة، وال دليل 
 قد عرف خصوصياته، من حيث خلقه من »عليه السالم«ًأيضا عىل أنه 

 اطلع عىل قدرته عىل الظهور والمارج من نار، وكونه من اجلن، 
ًواالختفاء، وعىل التشكل بأشكال خمتلفة، طوال وعرضا، وكربا وصغرا، ً ً ً 

 . وغري ذلك..وبصفة طائر تارة، وبصفة حيوان أو إنسان أخرى

 :إبليس يظهر بأي صورة شاء
ـ وإبليس كان من وقد أشري إىل هذا األمر األخري، وهو قدرة اجلن 

 .بأي صورة أرادوا، يف العديد من الرواياتعىل الظهور اجلن ـ 
  : فقد روي عن احلارث األعور قال

 خيطب عىل املنرب يوم اجلمعة، إذ أقبل »عليه السالم«بينا أمري املؤمنني 
 .. أفعى من باب الفيل

  :إىل أن تقول الرواية
 أن هذا األفعى هو من اجلن :أخربهم): صلوات اهللا عليه(ًإن عليا 

 :قال
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  .)١(».. يريكم فضيل إلخ، ومتثل يف هذا املثال،يف ذلكفأتاين «
 .»ومتثل يف هذا املثال«: فالحظ قوله

ّ أن هـاتفـا كلم النبي:ويف رواية أخرى ، »صىل اهللا عليه وآله«  فقال،ً
 : له

 .ر رمحك اهللا يف صورتكَإظه«
أشعر، قد لبس وجهه شعر غليظ ،  فظهر لنا شيخ أذب:قال سلامن

 .)٢(»..الخ
ً كان جالسا باألبطح، وعنده »صىل اهللا عليه وآله« أنه : حديث آخرويف

إذ نظرنا إىل زوبعة قد ارتفعت فأثارت الغبار، وما «.. صحابهأمجاعة من 
، ثم »صىل اهللا عليه وآله« زالت تدنو والغبار يعلو إىل أن وقفت بحذاء النبي

 .. يا رسول اهللا: برز منها شخص كان فيها، ثم قال
  :قول الروايةإىل أن ت

فاكشف لنا عن وجهك حتى نراك : »صىل اهللا عليه وآله« فقال له النبي
 .عىل هيئتك التي أنت عليها

 فكشف لنا عن صورته، فنظرنا فإذا الشخص عليه شعر كثري، :قال
 .)٣(»..فإذا رأسـه طـويل العينني، عيناه يف طول رأسه، صغري احلدقتني الخ

                                                        
 .١٤١ ص١ ومدينة املعاجز ج٢٤٨ ص٢الثاقب يف املناقب ج )١(
 ١ ومدينة املعاجز ج٣٠٨ ص٢ن شهراشوب جمناقب آل أيب طالب الب )٢(

 .١٨٣ ص٣٩ والبحار ج٢٦٨ ص١ وحلية األبرار ج١٤٤/١٤٥ص
 وعيون املعجزات ٢٧٠ ص١ وحلية األبرار ج١٤٨/١٤٩ ص١مدينة املعاجز ج )٣(

 .٩٠ ص٦٠ وج٨٦ ص١٨والبحار ج. ٤٣ص
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  :»المعليه الس« وعن اإلمام الصادق
) أي لبني آدم(ال يولد هلم «: أنإن إبليس لعنه اهللا قد طلب من ربه 

ولد إال ولد يل اثنان، وأراهم، وال يروين، وأتصور هلم يف كل صورة 
 .)١(»شئت

  : ويف حديث آخر
ً كان جالسا وعنده جني يسأله عن »صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا 

.. تصاغر اجلني حتى صار كالعصفورقضايا مشكلة، فأقبل أمري املؤمنني، ف
 .)٢(الخ

  : يضاف إىل ما تقدم حديث يقول
 . عفراج )٣(إن جنية من أهل نجران متثلت يف مثال أم كلثوم

وهو يدل ما عىل ما ذكرناه من  ..وأمثال ذلك كثري ال جمال الستقصائه
 ..أرادوا عىل الظهور بأية صورة ـ وإبليس منهم ـقدرة اجلن 

 :البيان املتجانس
 قد جاء »عليه السالم« فإن اخلطاب اإلهلي للنبي آدم :وعىل كل حال

لنسبة للشجرة عىل يف غاية الوضوح، وغاية يف اإلهبام، بالنسبة إلبليس، وبا

                                                        
 . عن تفسري القمي٦١ ص٨تفسري امليزان ج )١(
 .. عنه١٤٢ ص١ة املعاجز ج ومدين٨٥مشارق أنوار اليقني ص )٢(
 ومرآة ٨٢٦ و٨٢٥ ص٢واخلرائج واجلرائح ج ٨٨ ص٤٢بحار األنوار ج )٣(

 ١٧املجدي يف أنساب الطالبيني ص:  وراجع٢٠ وج١٩٨ ص٢١العقول ج
وسفينة  ١٣٠ ص٣ والرصاط املستقيم ج٢٠٢ ص٣ ومدينة املعاجز ج١٨و

 .٦٨٤ ص١هـ ج١٤١٤البحار ط سنة 
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 ..حد سواء
كام أنه قد أشار إىل الشجرة بكلمة هذه، وإىل إبليس بكلمة هذا، ولكنه 
ًبعد أن جرى ما جرى، قد جاء اخلطاب معاكسا يف منهجه للخطاب األول، 

ِأمل أهنكام عن تلكام الشجرة﴿: حيث قال َِ ََ َ َّْ ُ َُ َْ َ َْ  فأبعد الشجرة عن ساحة )١(..﴾َ
ها بكلمة تلك، كام أنه أبعد إبليس عن ساحة احلضور، احلضور، وأشار إلي

وصار يتحدث عنه بصيفة الغائب، ووصفه بالشيطان، ليشري إىل صفاته 
َوأقل لكام إن الشيطآن لكام ﴿: الذميمة التي يوحي هبا هذا الوصف، فقال َُ َّ َُ َّ َُ ََّ ْ ِ َ َ

ٌّدوَع ٌ مبنيُ ِ ُّ﴾..)٢(. 

 ملاذا اإلهبام؟
أنه ملاذا ال يكون البيان : إلجابة، وهوويبقى السؤال يلح بطلب ا

ًاإلهلي للنبي آدم، واضحا ورصحيا؟ وما هي احلكمة يف هذا اإلهبام؟ .. ً
 ..سواء بالنسبة إىل الشجرة، أو بالنسبة إلبليس

إن السياسة البيانية اإلهلية ترتكز إىل أمر واقعي : ونجيب باختصار
ايات من شأهنا أن تصونه من وهام، وهو أن اهللا تعاىل قد زود النبي آدم هبد

.. مكر إبليس، وهي هدايات عقلية، وفطرية، ورشعية، وإهلامية، وغريها
فال بد أن تكون هذه اهلداية شديدة . والنبي آدم هو خرية اهللا تعاىل وصفوته

 ..»عليه السالم«احلضور والتأثري يف حياته 
للعقل أنه تعاىل يريد أن حيفظ للفطرة دورها، و: ولكن من الواضح

                                                        
 .عراف من سورة األ٢٢ اآلية )١(
 . من سورة األعراف٢٢ اآلية )٢(
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دوره، يف اهلداية، والرعاية، والتدبري، واحلركة يف احلياة، فال يتدخل يف 
شؤوهنا، وال ينوب عنها فيام هو من وظائفها، إال يف املواضع التي ال جيد 

كام هو احلال يف األمور الغيبية، فإن اهللا سبحانه يفتح .. ًسبيال لالهتداء إليها
له باملقدار الذي ال يرض بدور الفطرة باب اهلداية إىل ذلك الغيب، ويكشفه 

 .. والعقل واإلهلام، وغريمها من وسائل اهلداية
وقد كشف سبحانه للنبي آدم عن الشجرة، وعن إبليس، وعن عداوته 
له، وبقيت جوانب أخرى غامضة ال بد أن حييلها إىل اهلدايات العقلية أو 

، وللناموس ًالفطرية لكي تكشفها له، ولتامرس دورها وفقا للضابطة
 ..الطبيعي الذي أراد له أن يكون املهيمن عىل احلياة، وهكذا كان

وقد أعطى اهللا تعاىل لتلك اهلدايات كل القوة، وكل الصالحيات، 
وإن كانت ال تستطيع أن تنفذ إىل بواطن األمور، بل تبقى يف . وكل االعتبار
 ..دائرة الظاهر

محة اهللا، ال بد أن يعامله إن إبليس حتى وهو أبعد خملوقات اهللا، عن ر
اهللا بعدله، القايض بإفساح املجال له ليختار، وليفعل ما خيتار، فال جمال 

 ..إلجراء األمور عليه بالقهر واجلرب، بل حاله حال أي مكلف آخر
وألجل ذلك مل يكن ليتعامل معه بطريقة الغيب، التي تؤدي إىل عجزه 

ك كان مقتىض العدل هو عن الترصف، وتأخذ عليه السبيل، وألجل ذل
 ..االقتصار عىل داللة النبي آدم عليه، وإعالمه بعدوانيته، وبنواياه

وأما سائر األمور فإنه أوكلها إىل سائر اهلدايات، ألن التحرك من 
موقع الغيب فيها معناه إخراجها عن دائرة االختيار، وهو عىل خالف السنة 

 .. ماإلهلية اجلارية يف املخلوقات برهم وفاجره



  حقيقة قرآنية×براءة آدم ....................................................................................٦٤

وألجل ذلك مل يكن حيق لألنبياء واألوصياء أن يتعاملوا مع الناس، 
إال بالعلوم العادية املتيرسة لكل أحد، فال حيق هلم أن يعاملوهم بعلم 
الشاهدية عىل األعامل، أو بعلم الغيب الذي يظهرهم اهللا عليه، ألن يف ذلك 

م سبيل إليها، ًنوعا من الظلم والقهر للناس، ألنه يتوسل بأمور ليس هل
 ..وهي خارجة عن دائرة اختيارهم

 :×آدم النبي طموحات 
 هو ذلك اإلنسان اإلهلي، الذي خلقه اهللا »عليه السالم«إن آدم وبعد، ف

  .الرتاب املزيد من اخلري والعطاء والزيادة ـيف تعاىل من تراب ـ و
يكون ذلك اإلنسان الكامل، أن  »عليه السالم«وقد أراد تعاىل آلدم 

والعاقل املدرك، . الريض يف صفاته وحاالته، والصفوة، واخلالص
واحلكيم، واملتوازن، واملدبر، الذي يستحق أن يكون أبا للبرش كلهم، 
ًونموذجا للكامل اإلنساين، بحيث يرتفع إىل درجة نبي، له طموحات، 
وتطلعات األنبياء، ال يعيش لنفسه، وال حتركه شهواته وال غرائزه بل 

 تعاىل، وال يفكر إال يف نيل رضاه، واحلصول عىل درجات القرب يعيش هللا
 ..واحللول يف منازل الكرامة لديه.. والزلفى منه

ًوقد جعله اهللا يف اجلنة تعزيزا له وتكريام، وليظهر فضله وكرامته،  ً
 ..َّوعظمته، لكل خملوقاته، وخوله أن يامرس حياته فيها وفق ما حيب وخيتار

 ً:داــرغ
َوكال منها رغدا حيث شئتام﴿:  له ولزوجهل تعاىلقاولذلك  ُ ْ ِْ ُِ ًْ ََ ََ ََ ُ﴾ ..

ًرغدا« :، وقولهفالرغد موجود يف أي زمان أو مكان حصل فيه األكل َ ، أي »َ
ًكثريا واسعا طيبا، رفيها، ال يتعب فيه وال يعيا ً ً ً. 
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اجلنة وحاالهتا، وطبيعة تلك هو املناسب ملحيط كان وهذا الوصف 
من حيث كون اجلسد يمتلك اخلصائص التي تتناسب مع هذا احلياة فيها، و

 .املحيط، وحتقق الرغد بمعناه الواقعي

 :يف اجلنة × تعهدات حول مستقبل النبي آدم
َإن لك ﴿:  اجلنة، قال له»عليه السالم«وحني أسكن اهللا سبحانه آدم  َ َّ ِ

َأال جتوع فيها وال تعرى ْ َ ََ َ ِ ُ َ َ وأنك ال تظمأ فيها *َ ِ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ وال تضحىَ َْ َ﴾.. 
  :، نقولولتوضيح ما يرتبط هبذا األمر

 إن هذه األمور األربعة هي أدنى ما حيتاج إليه اإلنسان يف استمرار  ـأ
 .حياته وبقائها

 إن هذه األمور التي أشار اهللا تعاىل إليها ليست هي من األمور  ـب
اء عنها  الطارئة يف حياة اإلنسان، بحيث يمكن االستغن: أو فقل،العارضة

كام أن طبيعة وجودها . بل احلاجة إليها ال تتوقف. يف حني من الدهر
والتعاطي معها،  ، وإستمرار الطلب هلا،تفرض دوام التعرض لتحصيلها

 ..ًوال يكفي إلنجازها بذل اجلهد مرة واحدة ـ مثال ـ ثم ينتهي األمر
 ، كفاه ذلك، وال»عليه السالم«فإذا حصلت هذه األمور للنبي آدم 
 ..حيتاج يف استمرار حياته كإنسان إىل سواها

عليه «أن هذا ليس هو هناية طموح النبي آدم : غري أن من الواضح
 !، وليس هو رمز سعادته، ورس وصوله إىل اجلنة؟»السالم

كام أن حصول النبي آدم عىل هذه األمور األساسية، قد جعل إبليس 
 .. مور األساسية واحلساسة بمثل هذه األ»عليه السالم«ًعاجزا عن إطامعه 

كام ال يمكن أن يغري النبي آدم بام يرتبط بلذة اجلنس، فقد انسد باب 
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وكذلك سائر امللذات التي .. التوسل هبا إلغوائه، لوجود زوجته حواء معه
 ..يف اجلنة

ولذلك فإنه حني عرض إبليس عىل النبي آدم األكل من الشجرة مل 
ور حلمله عىل ذلك، بل اجته إىل ما هو أسمى ًيذكر له شيئا عن مثل هذه األم

 ..»عليه السالم«من ذلك، وجعله هو اخليار أمام النبي آدم 
 يف اجلنة قد أعطاه ما »عليه السالم« إنه تعاىل حني أسكن آدم  ـج

حيث طمأنه إىل أنه . ينسجم مع طموحاته، ويتالءم مع طبيعة ما يفكر فيه
ن أجل احلصول عىل ما يسد به الرمق، سريتاح من عناء التفكري، والعمل م

ويروي من الظمأ، ويسرت العورة، ويقي من احلر والربد، كام أشار إليه قوله 
َإن لك أال جتوع فيها وال تعرى﴿: تعاىل ْ َ ََ َ ِ ُ ََّ َ َ َ َ وأنك ال تظمأ فيها وال  *ِ ََ ِ ُ َ ْ َ َ َّ َ

َتضحى ْ ، أي تدخل يف وقت الضحى، وهو الوقت الذي يبدأ اإلنسان فيه ﴾َ
 . .بالتضايق من احلر

فإذا حصل عىل هذه األمور األربعة، فإنه سوف يعيش حياته من دون 
تنغيص أو أمل، وال حيتاج إىل رسم اخلطط وبذل اجلهود للحصول عليها، كام 

وال . أنه ال حيتاج إىل احلفظ، واحلمل، والتصنيع، واإلعداد، وغري ذلك
 عىل أطقم األلبسة، أو هيمه بعد ذلك أن حيصل عىل خزائن الطعام، وال

األرشبة املختلفة، أو القصور، فإن ذلك كله ال يزيد يف الشبع، وال يف 
 ..السرت، وال يف اعتدال احلرارة، وال يف الري

ال تأثري له يف .. ولكن تلك الزيادات، إن طلبت فإنام تطلب ألمر آخر
 .. حفظ احلياة، واستمرارها
أن اهللا تعاىل إذا كان : هلي معناه أن هذا التعهد اإل:عىل أن من الواضح
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ال يرىض بأن يتعرض النبي آدم ألي ضيق أو أذى، فال يرىض أن يبتليه بام 
ًهو أشد، كاألمراض الصعبة وال السهلة مثال، وال يرىض له بأن يعيش 

ًذليال، أو مهانا مثال ًً.. 
كام أن هذا التعهد ال يعني أنه حيرمه من أهنار العسل املصفى، أو 

 ..ًفقد يعطيه ذلك أيضا. ور، أو البساتني، أو غري ذلكالقص
عليه «مل يذكر آلدم  اقترص عىل هذه األمور، وأنه تعاىلولعل السبب يف 

ًثل طموحا له، فهو ال يفكر يف مت ال ها، هو أن تلك الزوائد أزيد من»السالم
  وبناء القصور، واخرتاع،اقتناء األموال، واخرتاق اجلبال، وإنشاء اجلسور

 وتسهل له ،اآلالت التي متكنه من التغلب عىل املوانع، ومتنحه الفرصة
 أو أن يسعى إىل ،ًفضال عن أن يفكر يف املناصب. الوصول إىل مراداته

 .وما إىل ذلك.. امتالك اسباب القوة واهليمنة والسلطان
، بل هو يرفضها، »عليه السالم«إن ذلك كله زيادات ال يفكر فيها آدم 

أن يفرغ نفسه لطاعة اهللا الذي مأل قلبه، وأخذ حبه عليه سمعه ألنه يريد 
وال يريد أن يشغله عنه يشء، حتى ولو مثل .. وبرصه، وملك مشاعره

ًالتفكري بلقمة عيش يتقوى هبا جسده، أو رشبة ماء حتفظ حياته، فضال عام 
 .هو ابعد من ذلك

 يشري إىل ،ة يف اجلن»عليه السالم« ثم إن هذا العطاء اإلهلي آلدم  ـد
فإنه إذا كان .  اإلهلية التامة، واملحبة احلقيقية منه تعاىل له والكرامةالرعاية

أن يتضايق من حرارة الشمس يف وقت ولو من بصدد حفظه حتى 
 حرها وهي فهل يرىض له بمعاناتالضحى، حيث تبدأ حرارهتا بالتأثري، 

، وأعظم  يواجه ما هو أشد وأقسى وهل يرىض بأن،!؟يف أوج توقدها
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أو .. يواجه أذى أعدائه وكيدهم مثل اآلالم واألمراض، أو أن .!؟وأدهى
 !يعاين من اجلهد والضنا يف حتصيل مراداته، والوصول إىل غاياته؟

َإن لك أال جتوع فيها﴿: وذلك كله يشري إىل أن قوله تعاىل ِ َ ُ ََّ َ َ َ قد ..  الخ﴾ِ
ٍوال تقل هلام أف﴿جاء عىل طريقة  ُ َ َُ ْ ُ َ  عىل املنع مما هو أشد كاإلهانة،  الدال،﴾َ

 .والرضب، ونحو ذلك

 :ظلم.. األكل من الشجرة
أن أكلهام من : »عليهام السالم«وزوجه  ثم ذكر اهللا سبحانه آلدم

 ومل يدخل سبحانه ذلك يف دائرة العصيان، ،الشجرة جيعلهام من الظاملني
 . وهتك حرمته، وكرس هيبته،بمعنى التمرد عىل املوىل

بعد أن حدث له ما حدث،  »عليه السالم«آدم النبي  أن :والالفت
ٌّأمل أهنكام عن تلكام الشجرة وأقل لكام إن الشيطآن لكام عدو ﴿: وقال اهللا هلام َ َ َ َ ُْ َ َ َ َُ َّ ُ َّ ُ َُ َّ ُ َْ ََّ ْ َ َِ َ َ َِ ِ

ْ َ

ٌمبني ِ  ورد يف التعبري الذيمل يصف نفسه بالعايص، بل إستعمل نفس .. ﴾ُّ
َربنا ظلمنا أنفسنا﴿: التحذير اإلهلي، حيث قال َ ََ ْ َُ َ َ َ َّ﴾.. 

 !كيف؟: ظلمنا أنفسنا
  . إن الظلم هو جتاوز احلدود

  :فيحتمل أن يكون املراد بالظلم يف اآلية
 حدود املخلوقات األخرى، كالبرش أو  أن يكون التعدي عىل ـ١

 .ًالتعدي عليها ظلام هلمهذا فيكون . املالئكة، أو اجلن، أو غري ذلك
من الشجرة ما يشري إىل يشء  »عليه السالم«بي آدم النوليس يف أكل 

 .من هذا القبيل
احلدود هي حدود اهللا سبحانه، بحيث  وحيتمل أن يكون املراد ب ـ٢
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ًيكون التعدي عليها تعديا عليه، وهتكا حلرمته، وهو ما يدخل يف دائرة  ً
 .العصيان

ِِفتكونا من الظامل﴿: من قوله تعاىلوإرادة هذا املعنى  َِّ َ َ ُ َ حتتاج إىل  ..﴾َنيَ
درجة من العناية والتجوز يف التعبري، فكيف إذا كانت اآلية قد رصحت 

 ..!!بخالفه كام سنرى
هي حدود  وحيتمل أن يكون املراد باحلدود التي كان التعدي عليها  ـ٣

، بمعنى أنه حيملها أكثر للنفس دون سواهاطاقة ووسع النفس، فيكون الظلم 
ً، كمن يشتغل ستة عرش ساعة بدال من ثامين ذلك ويتعبهافريهقها بمما اعتادته 

يام أوكالتلميذ الذي يدرس يف .. ساعات، ليحصل عىل ما هو أهم بنظره
، ليعوض النقص الذي نشأ عن إمهاله يف سائر األياماالمتحانات أكثر من 

ًأو أنه يبذل جهدا أكثر من رفقائه ليحصل عىل درجات أعىل األيام السالفة، 
وال يلومه الناس عىل تعديه  أرفع، فيكون له بذلك التقدم عليهم، ومراتب

 ..أن ينجح يف االمتحان بتفوقاحلدود يف معاملته لنفسه، من أجل 
هو األقرب، بل هو املتعني يف معنى اآلية، حيث جاء املعنى وهذا 

َفتكونا من الظاملني﴿: اإلملاح إليه يف قوله تعاىل ِِ َِّ َ َ ُ َ ح به يف  ثم جاء الترصي..﴾َ
َظلمنا أنفسنا﴿. »عليهام السالم« قول آدم وزوجه ََ ُْ َ َ ، أو أذنبنا: ومل يقوال.. ﴾َ

 ..عصينا
َوإن مل تغفر لنا وترمحنا﴿: ً أيضا أن املقصود بقوله تعاىلوسيأيت َ َ َْ َ ََ ْ َْ ِ ْ ْ َّ  ليس ﴾ِ

 والسرت اممعنى املبادرة إىل معونتهبلفناه، بل أغفرة بمعناه الذي هو امل
ًا إىل حالة من اخلفاء والكمون، بنحو ًعادة ما كان خافيا وكامنإعليهام، و

 .حيفظ هلام درجة من الراحة يف حياهتام
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 :هدف إبليس
عليه « أن هدف إبليس مل يكن هو إغواء آدم :واآليات الكريمة، تعطينا

 . عصية وجره إىل امل،»السالم
  :ويشري إىل ذلك

كان من عباد اهللا  »عليه السالم«أن آدم :  أن إبليس كان يعلم:ألف
 .. ـ بفتح الالم ـ أي الذين ليس فيهم أي شائبة لغري اهللا سبحانهاملخلصني

ً، إعظاما للنبي آدم وقد تأكد هذا األمر له حني أمره اهللا بالسجود له
ًوتكريام، وإعزازا، وإعالما بحقيقة ً  جوهره، وأنه خرية اهللا، وصفوته من ً

طرد من ساحات الفاستكرب إبليس لعنه اهللا، فاستحق غضب اهللا، وخلقه، 
 ..قدسه ورمحته

عليه «كان يعلم أنه غري قادر عىل إغواء النبي آدم  إن إبليس :ب
، وسيزين ذريةهذه الأنه سوف حيتنك ، فتحول إىل ذريته وأكد عىل »السالم

عد هلم رصاط اهللا املستقيم، ليصدهم عنه، ويردهم إىل هلم املعايص، وسيق
 .التيه والضالل

ِقال أرأيتك هذا الذي كرمت عيل لئن أخرتن إىل يوم القيامة ﴿ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َّ ْ َْ َ َ َ َّ َِ ْ ْ َ َِ ِ َ َّ َ ََ َ ََّ َ َ َ َ
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ًألحتنكن ذريته إال قليال َِ َِ ََّ ُ َّ َْ ََّ ِّ ُ َ﴾)١(.. 
ُوأل﴿: ًوقال سبحانه حاكيا قول إبليس لعنه اهللا َغوينهم أمجعنيَ ُِ َ ْ َ ْ ََّ ِ َّ إال  *ْ ِ

َعبادك منهم املخلصني ُِ ِ َِ ْ ُْْ ُ َ َ َ﴾)٢(. 
 وال ، بالغواية واإلضالل»عليه السالم«يتوعد ذرية آدم إنام فإبليس 

، ألنه يعلم أنه عاجز  نفسه»عليه السالم«جيرؤ عىل التفوه بيشء يف حق آدم 
 ..عن ذلك

إىل اجلرأة عىل  »عليه السالم« إن هدف إبليس مل يكن جر آدم : قلنا:ج
 بل كان, ًاهللا، والتمرد عليه ومعصيته، ألنه كان يائسا من أن يتمكن من ذلك

إبليس يعلم أن بقاء النبي آدم وذريته يف اجلنة، حيث ال جوع وال عطش، 
ِّسوف يصعب عليه الوصول إىل غاياته اخلبيثة يف  ..وال.. وال عري، وال

 ..اإلضالل واإلغواء
هدفه الذي أعلنته اآليات الكريمة هو أن خيرج ذلك فقد كان وألجل 

اجلوع، والعطش، والعري، هو وذريته من اجلنة، ليواجه  »عليه السالم«آدم 
واحلر، والربد، واملرض، والصحة، واألمل، واملوت واحلياة، والتعب 

 إىل  ـ من ثم ـوليحتاج الناس.. الخ.. و.. والراحة، والغضب، والرىض، و
 وتكون هناك هداية وغواية، وما إىل  والبعث والزجر،ر والنهي،األم

 ..ذلك
 واإلضالل ً فسيكون قادرا عىل الوسوسة واإلغواء،،فإنه إذا تم له ذلك

                                                        
 . من سورة اإلرساء٦٢ اآلية )١(
 . من سورة احلجر٤٠ و ٣٩ن ا اآليت)٢(
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 :ومما يشهد لذلك من اآليات الكريمة.. لذريته
َْفال خيرجنكام من اجل﴿ : »عليه السالم«قوله تعاىل آلدم  َ َِ

َ ُ َّ ِ ْ ُ ِنةَ َ فتشقىَّ ْ َ َ﴾.. 
ِفوسوس هلام الشيطان ليبدي هلام ما ووري عنهام من ﴿: وقوله ِ ِ

َ َ َُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َِ َ ُ ْ َُْ َُُ َ َّ َ
َسوءاهتام ِ ِ َ ْ َ﴾.. 

َيا بني آدم ال يفتننكم الشيطان كام أخرج أبويكم من﴿: وقوله َ َ َ َ َِّ ْ َ ْ ُ َ َ َُ َّ َُ َْ َّ ََ َ ُ َ ِ ِْ ِاجلنة  َ َّ َْ

َينزع عنهام لباسهام لريهيام سوءا ْ َ َ َُ ُ َ ََ ُ َ َ َِ ِ ُِ ُ ْ َهتامِ ِ ِ﴾.. 
ِفأزهلام الشيطان عنها فأخرجهام مما كانا فيه﴿: وقوله ِ َِ ََّ َّ َُ َُ ََ ََ ْْ ْ ََ ََ ََ َُّ﴾.. 

 ما أشارت إليه ، منسجمة مع ذلك كله، وفقًوكانت النتائج أيضا
َفأكال منها فبدت هلام﴿: اآليات السابقة وغريها؛ ومنها قوله تعاىل َُ ْ َ َْ َ ََ ِ َ َ 

َسوآهتام ُ ُ ْ َ﴾.. 
  :أن ما فعله إبليس: إذن، فقد ظهر

 .من تدليتهام بغرور
 .وسوسته هلامو

البالء،  ومواجهة ،إنام كان ألجل إبداء سوءاهتام، وإخراجهام من اجلنة
 ،عىل اهللا، وهيتك حجاب العبودية »عليه السالم«الشقاء، ال ليتجرأ آدم و

 ..ويتمرد عليه ويعصيه

 :َّإبليس يتخفى
 »عليه السالم« اهللا قد جاء آلدم  أن إبليس لعنه:وتذكر بعض الروايات

 ..إنه حية: قالت الرواية ًمتخفيا بني حليي خملوق آخر،
ًمن اجلن، ولعله مل يكن ممنوعا من إبليس وال عجب يف ذلك، فقد كان 

ا ً بل ربام مل يكن ممنوعا من دخوهل،الوصول إىل أمكنة قريبة من تلك اجلنة
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، حني امتنع من السجود ه السابق فإن هبوطًأيضا، ما دام أهنا جنة دنيوية،
 إنام كان من املقام الذي كان فيه مع املالئكة ،»عليه السالم«للنبي آدم 

جود اخلبيث املستكرب أن ال حيق ألمثال هذا املو ، وهو مقام كريم،املقربني
 ..يكون فيه

 يكون الطرد األول من نفس اجلنة، والطرد كام أن من املحتمل أن
 ..وإن كنا نرجح املعنى األولمن اإلقرتاب منها ع باملنالثاين متثل 

 »عليه السالم« فإن إبليس لعنه اهللا قد جاء إىل آدم ،وعىل كل حال
 صوته، ولكنه مل يعرف أنه هو ذلك الذي »عليه السالم« ّوكلمه، فسمع آدم

 . أخربه اهللا بعداوته له ولزوجه
قد سمع صوت كان  »عليه السالم«وال داللة يف اآليات عىل أن آدم 

هذا العدو قبل هذا الوقت، أو اطلع عىل سائر خصوصياته، ومنها قدرته 
 .عىل التشكل بأشكال خمتلفة

 :×اهللا يريد إظهار عظمة آدم 
 »عليه السالم«ّمل يرد أن يعرف آدم يكون السبب يف أنه تعاىل ولربام  

ام  يريد أن يظهر حقيقته وفضله، واستحقاقه ملقهو أنهبأكثر من ذلك، 
فلم يطلعه عىل غيبه، بل تركه يواجه األمور بقدراته . النبوة الكريم والعظيم

حيث  ،»عليهام السالم« ًالذاتية ـ متاما كام كان احلال بالنسبة ملوسى واخلرض
 بالكنز الذي حتت اجلدار، وال »عليه السالم«مل يعرف اهللا تعاىل موسى

ًبامللك الذي يأخذ كل سفينة غصبا، وال بمعام املجرم الغالم لة ذلك ِ
ً متهيدا إلظهار ، بذلك»عليه السالم«ّإنه تعاىل مل يعرف موسى .. ألبويه

 أويل العزم من األنبياء عليهم وأن يكون من واستحقاقه ملقام النبوة حقيقته
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 .الصالة والسالم
هذا باإلضافة إىل ما قدمناه من أن السنة اإلهلية قد قضت وجرت بأن 

ل اهلداية األخرى، لتؤدي دورها، لكي ال ينتهي األمر يفسح املجال لوسائ
بنوع من الظلم واجلرب، حتى ألعدى أعداء اهللا من الفراعنة واجلبارين، 

 ..واملجرمني

 :مهامت إبليس
لقد كان إبليس حيتاج، لكي يوقع النبي آدم يف ما يريد أن يوقعه به، إىل 

 ..إقناعه بعدة أمور
 ..جل وجود مفسدة يف املنهي عنهًن النهي ليس دائام ألأ: األول
 ..نه يوجد مصلحة يف هذه الشجرة املنهي عنهاأ: الثاين

ن هذه املصلحة هتم النبي آدم بالذات، أكثر من أي شخص أ: الثالث
 ..آخر

ًأن هني اهللا عن تلك الشجرة، ليس حتريميا، وال : أن يثبت له: الرابع
 .ًإلزاميا

ً تنزهييا أيضا، بمعنى أنه يريد أن ًأنه ليس هنيا: أن يثبت له: اخلامس ً
 .يبعده عام ال يليق به

أن النهي ليس ألجل أنه يريد أن يعرفه أنه ال : أن يقنعه: السادس
 ..ًيستحق هذا املقام الذي يوصل إليه املنهي عنه، وليس أهال له

 .عليه أن يقنعه أن النهي هني تسهيل، وختفيف، وحمبة، ورىض: السابع
أن الفائدة التي يف الشجرة والتي تعود إليك :  لهأن يثبت: الثامن

تنسجم مع غاياته العظمى، وداخلة يف صميمها، وليست من الفوائد 



  حقيقة قرآنية×براءة آدم ....................................................................................٧٨

 .. أو االستغناء عنها. الثانوية التي يمكن تأجيلها

 :وار افرتايضـح
بني إبليس ولتبسيط األمور وتوضيحها فإن لنا أن نفرتض أن احلوار 

 :قد جاء عىل النحو التايل ،»عليه السالم«والنبي آدم 
  :»عليه السالم«قال إبليس آلدم 

 ، وما هي اهتامماتك وطموحاتك؟؟ملاذا أنت يف اجلنة
  :»عليه السالم« آدمالنبي فيجيبه 

 ويوصله إىل ،إن اجلنة هي املحل املناسب الذي حيقق له طموحاته
نه، يتفرغ فيها لعبادة ربه، ونيل منازل القرب والزلفى م أهدافه، حيث

وليس فيها ما يرصفه عن ذلك، وال حيتاج إىل التفكري حتى يف أبسط 
، أو ًاألشياء، ولو يف احلصول عىل رشبة ماء، فضال عن أن يسعى لتحصيلها

 ويف االجتهاد يف الوصول ،ض يف عبادة ربهحمإذن متحفظها، فجهده 
 ..إليه

 هي  وطموحاته، ليست»عليه السالم« آدمالنبي  إهتاممات :وذلك ألن
 .احلصول عىل امللذات والشهوات، كالطعام والرشاب، وما إىل ذلك

   :فيقول له إبليس
 نه إذا كان هذا هو هدفه، فلامذا ال يأكل من هذه الشجرة؟إ

 بأن ربه سبحانه قد هناه عن االقرتاب من »عليه السالم«فيخربه آدم 
 ..ًتلك الشجرة، فضال عن األكل منها

 :املربر املعقول واملقبول
ًوكان ال بد إلبليس أن يقدم حال مقبوال ً ومربرا معقوال هلذه املعضلة ،ً ً
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إلقدام ويقنعه با ،»عليه السالم«يفسح املجال أمام آدم أن و.. التي تواجهه
 ..عىل خمالفة النهي

  .وسيأيت. ارادة جنس الشجرة:  أوهلام:هذا املربر هو أحد أمرينلعل و
 له، إنام كان عن شخص الشجرة، ال  ادعاء أن هني اهللا سبحانه:ثانيهام
كانت مبغوضة لسبب خيتص املشار إليها فلعل تلك الشجرة . عن جنسها

 .. وال يتعداها إىل مثيالهتا،هبا
 أن إبليس قد اختار هذا احلل بالذات، وآثر أن يذكر :ومن هنا يالحظ

َعن تلكام ﴿: ًالشجرة أيضا بواسطة اسم اإلشارة املعني لشخصها، فقال ُ ْ ِ َ
ِالشجرة َ َ ًإشعارا منه بأن شخصها هو املنهي عنه، أما جنسها، فال دليل .. ﴾َّ

 .. ًعىل أنه مشمول للنهي أيضا
َوال تقربا هذه الشجرة﴿:  إن قوله تعاىل:وبعبارة أخرى َ ََ َ َ ََّ ِ ِ ْ َ  حيتمل ﴾َ

ومها النهي عن شخص املشار إليه، واآلخر النهي عن سنخه، وال : أمرين
 ..ين هو املتعنييشء يدل عىل أن الثا

 إن النهي عن الشخص هو األقرب بقرينة التعبري باسم :بل قد يقال
اإلشارة الذي يشار به للشخص املعني واحلارض، وحيتاج إىل التعيني احليس 

 ..باليد ونحوها
متاثل الشجرة املشار فال مانع إذن من أن يأكل من شجرة أخرى  

 . نهي قد تعلق بتلك فقط، ال هبذه، وليس يف ذلك خمالفة للنهي، ألن الإليها
وقد حاول إبليس التأكيد عىل رجحان أحد االحتاملني للنبي آدم 

 : بأمرين
 إعادة التعبري باسم اإلشارة ليؤكد أن املقصود هو شخص :أحدمها
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 .. ذلك املشار إليه
َوقاسمهام﴿:  القسم:والثاين ُ َ َ َ َ﴾.. 

عليه « رضا روي هذا املعنى عن اإلمام الوعىل كل حال، فقد
 .حسبام تقدم )١(»السالم

 :اآلية ال تنايف هذه الرواية
َفلام ذاقا الشجرة﴿:  إن قوله تعاىل:وهناك من يقول َ َ َّ َ ََ َّ ينايف الرواية .. ﴾َ

 .. ، فال بد من طرح الرواية»عليه السالم«املروية عن اإلمام الرضا 
َفلام ذاقا الشجر﴿: ووجه املنافاة، أن قوله تعاىل َ َّ َ ََ َّ إنام يقصد به .. ﴾َةَ

الشجرة املنهي عنها، وهي املعهودة بني النبي آدم وإبليس، وهي التي أكل 
 ..منها النبي آدم وحواء، ال أهنام أكال من غريها، كام هو رصيح الرواية

  :واجلواب
َالشجرة«إن هذا ال يصح، وذلك ألن اآلية قد عربت بكلمة  َ َ ، ومل »َّ

 ها؟ أو املراد سنخها؟ ًتوضح هل املراد هبا أيضا شخص
َوال تقربا هذه الشجرة﴿: إن قوله تعاىل: بل قد يقال َ ََ َ َ ََّ ِ ِ ْ َ : وقوله تعاىل.. ﴾َ

ِأمل أهنكام عن تلكام الشجرة﴿ َِ ََ َ َّْ ُ َُ َْ َ َْ ظاهر يف إرادة شخصها، ملكان اإلشارة .. ﴾َ
احلسية، وذلك يعد قرينة للنبي آدم عىل املطلوب، فإذا أكل من غريها، فال 

، وبذلك »عليه السالم«ًد خمالفا لألمر، كام ذكرته رواية اإلمام الرضا يع
 .. تكون الرواية منسجمة مع اآلية متام االنسجام

                                                        
 عن ١٦٤ ص١١ والبحار ج٨٣ ص١ وج٤٦ ص٣تفسري الربهان ج: راجع )١(

 .عيون أخبار الرضا
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َفلام ذاقا الشجرة﴿: بل قد يستأنس لذلك بأنه تعاىل قال َ َ َّ َ ََ َّ :  يقلومل.. ﴾َ
تلك الشجرة، ليفسح املجال الحتامل كون األكل من جنس الشجرة، وكام 

 ..»عليه السالم« الرواية عن اإلمام الرضا ذكرته
ًوبذلك يتضح اجلواب أيضا عىل السؤال عن السبب امللزم للنبي آدم 
لرتجيح أحد االحتاملني، فإن اجلواب هو أن امللزم له هو القرينة التي 

 ..ذكرناها

 :التقية يف رواية ابن اجلهم
عليه «ا  إن رواية ابن اجلهم املروية عن اإلمام الرض:وقد يقال

، واردة مورد التقية، ألهنا موافقة ملقالة املعتزلة، من حيث تضمنها »السالم
إنه جيوز أن يقع من األنبياء صغائر موهوبة قبل نزول الوحي : لفقرة تقول

 ..عليهم
 :ونقول

إنه ليس بالرضورة أن تكون مجيع فقرات الرواية صاحلة : ًأوال
ة من الرواية حكمها، وال تطرح لالعتامد، وقد ذكر علامؤنا أن لكل فقر
 ..الرواية كلها ألجل خلل يف بعض فقراهتا

إنه صلوات اهللا وسالمه عليه قد قرر يف الفقرة التي استدللنا هبا : ًثانيا
ًمعنى صحيحا، ينسجم مع آيات القرآن، ومل يأت بأمر تعبدي، وال قرر 

ًمنا حقيقة ترض بموضوع العصمة، وليس ما قاله يف هذه الفقرة متض
 ..  لصغرية موهوبة، أو غري موهوبة»عليه السالم«الرتكاب النبي آدم 

 قد أورد احتامالت ال تأباها اآلية، وهذه »عليه السالم«بل هو 
 من دائرة املخالفة إىل دائرة »عليه السالم«االحتامالت خترج النبي آدم 
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 ..العمل بظهور الكالم امللقى إليه منه تعاىل
، فإن املعتزلة ما !إن هذا املورد من موارد التقية؟: المن الذي ق: ًثالثا

كانوا يعاقبون، وال يالحقون خصومهم، وال خييفوهنم، إذا قالوا بعصمة 
 .األنبياء املطلقة

أن يف الرواية تقية بالفعل، فلتكن هذه التقية يف : لنفرتض: ًرابعا
ء قبل خصوص الفقرة التي رصحت بتجويز الصغائر املوهوبة عىل األنبيا

 .دون سواها.. نبوهتم
لعل الفقرة التي توافق املعتزلة، من كالم عيل بن : قد يقال: ًخامسا

حممد اجلهم، ال من كالم اإلمام، ألهنا كالم مستأنف ال يرتبط بام قبله، 
َّفلعل ابن اجلهم قد تابع الكالم من عند نفسه، وقرره وفق مذهبه الذي 

 ..يهئيرت
اية مطولة قد أشري فيها إىل عدة قضايا أن رو: عىل أن من الواضح

مع مالحظة أن رواة .. وخصوصيات، حتتاج لضبطها إىل مزيد من االنتباه
هذه الرواية ممن ال يعرف عنهم كبري اهتامم بالتدقيق يف نقل الكالم ويف 
احلفاظ عىل عني األلفاظ املنقولة، والسيام من أناس قد هيمهم تأييد نحلة 

ًيدة من اخلليفة املأمون، وهيمهم أيضا أن يأيت التأييد عىل أهل االعتزال، املؤ
 .. بالذات»عليه السالم«لسان اإلمام الرضا 

ًخصوصا مع كون ذلك الراوي، وهو عيل بن حممد بن اجلهم، ممن ال 
عليهم «ًيرى لإلمام حرمة، بل كان معلنا بالعداء والنصب ألهل البيت 

ذين يضعفهم علامء الرجال، مثل ً، فضال عن غريه من رواهتا ال»السالم
محدان بن سليامن النيسابوري، أو متيم القريش، وإن كان يمكن توثيق هذا 



 ٨٣.................................................. ................والشجرة.. ×وآدم .. إبليس: الفصل الرابع

 ..األخري

 :× اجتهاد النبي آدم
إن النبي آدم قد اجتهد فأخطأ، وللمجتهد : إن هناك من يريد أن يقول

 .. أجر واحد، وكان أجره هو االجتباء اإلهلي الذي حصل عليه
 يتمثل يف ترجيحه كون املنهي عنه هو شخص »يه السالمعل«واجتهاده 

الشجرة ال سنخها، وقد أخطأ يف ترجيحه هذا، ثم أكل منها بعد وسوسة 
عليه «الشيطان له، وبعد تصديقه يف قسمه، كام بينته رواية اإلمام الرضا 

 ..»السالم
وهذا هو نفس ما يقوله املعتزلة من اجتهاد النبي آدم يف املراد من 

 ..جرة، ويف استجابته لتدليس إبليسالش
 : ونقول

  :إننا نعود فنكرر رفضنا هلذا الكالم، وذلك لألمور التالية
 مل جيتهد، بل أخذ بالظهورات »عليه السالم«إن النبي آدم : ًأوال

ن هناك إشارة حسية إىل شخص شجرة إالواجب عليه األخذ هبا، إذ 
ها، فلم يكن هناك أي مانع من بعينها، وليس ثمة ما يدل عىل إرادة ما عدا

األكل مما يسانخها، وليس هذا من قبيل االجتهاد، بل هو أخذ بظاهر 
 ..الكالم

ًإن النبي آدم مل خيطئ يف التطبيق أيضا، بل عمل أوال بمقتىض ما : ًثانيا ً
 .. ًوطبقها هو حرفيا.. محلته له قوالب األلفاظ من أوامر أو نواهي إهلية

املني، إنام هو باالستناد إىل احلجج، والدالئل، وترجيحه ألحد االحت
ًوالوسائل التي جعلها اهللا تعاىل له، والتي لو مل يأخذ هبا، لكان مؤاخذا عند 
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اهللا، ولربام استحق احلرمان من بعض احلقوق، ومن هذه الوسائل 
القسم، ومنها اإلشارة احلسية، فإذا كان هناك خطأ يف الرتجيح، : والدالئل

 ..طأ النبي آدم، وإنام هو خطأ الوسيلة املطالب بالعمل هبافليس هو خ
ًمتاما كام ختطئ البينة يف إثبات احلق لفالن من الناس، ويف حرمانه 

 ..منه
إذا أصاب املجتهد فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر : إن مقولة: ًثالثا

واحد، ليس هلا أصل، وإنام هي من روايات غري الشيعة، وقد حتدثنا عن 
 .. وغريه»مأساة الزهراء«ك يف كتابنا ذل

 قد اجتهد وأخطأ يف »عليه السالم«قول املعتزلة إن النبي آدم : ًرابعا
 . التطبيق، معناه أن النبي آدم مل يذنب، لكي هيبه اهللا عقوبة ذنبه

ًوالقول بأنه قد ارتكب ذنبا صغريا موهوبا، معناه أنه مل جيتهد، بل هو  ً ً
 !فلامذا هيبه اهللا، وملاذا يعفو عنه؟..  وهتك حرمتهقد تعمد اجلرأة عىل اهللا

ًوكونه موهوبا معناه ثبوت العقوبة، ثم العفو عنها، فام معنى قوهلم 
 !.. بثبوت املثوبة عىل ذنب صغري إىل حد نيل درجة اإلجتباء واالصطفاء؟

، ثم اجلمع بني !ًوكيف يمكن اجلمع بني االجتهاد، وبني كونه ذنبا؟
 !.ت عقوبته، وبني إعطاء املثوبة عليه؟كونه قد وهب
إن االجتهاد الذي مارسه النبي آدم إنام هو يف تعيني املنهي : ًخامسا

 !.. عنه، فإذا أخطأ يف معرفة املراد، فلامذا يعاقب؟
وموضع وسوسة الشيطان هو بيان رس النهي، وقد سد الطريق عىل 

ل بمقتضاه، فأين اخلطأ ًالنبي آدم بالقسم الذي كان النبي آدم مكلفا بالعم
 !..وأين هبة عقوبته؟!.. وأين الذنب؟!.. وأين االجتهاد؟! من النبي آدم؟
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 :قيمة رواية ابن اجلهم
ْ من من علامئنا األبرار متسك برواية :ًثم إن البعض يطرح سؤاال هو ِْ َ

 !.. ، لتفسري القرآن الكريم؟»عليه السالم«ابن اجلهم عن اإلمام الرضا 
لتمسك هبا لرصف القرآن عن ظاهره، مع االعرتاف وكيف يمكن ا

 !..بضعف سندها؟
  : ونقول

إنه بغض النظر عن أن ضعف سند الرواية ال يعني أهنا مكذوبة، ال بد 
 :من مالحظة ما ييل

إن هذه الرواية ليست هي املستند لرصف القرآن عن ظاهره، بل : ًأوال
امهتا، وسياقها، وغري ذلك املراد باآلية القرآنية، ظاهر من خالل ظواهر كل

من اعتبارات، وإنام أوردنا الرواية املشار إليها للتأييد واالستيناس، 
والتأكيد عىل الظهور، ال لالستدالل، ورصف الظاهر عن ظهوره إىل معنى 

 ..غريب عن مسار الكالم
إن عدم متسك علامئنا األبرار هبذه الرواية ال يعني سقوطها، : ًثانيا

ستئناس الالل بمضموهنا، أو عدم صحة االستشهاد أو اوفساد االستد
 ..والتأييد هبا

 :ًرواية أخرى تطرح حال آخر لإلشكال
أن : »عليه السالم«للنبي آدم أن إبليس لعنه اهللا قد ادعى : بل لقد روي

ّاهللا تعاىل قد أحل له األكل من الشجرة، بعد أن كان قد هناه عنها، وجعل 
 : عالمة صحة قوله هذا

 ..  املالئكة املوكلني هبا سوف ال يمنعونه من االقرتاب منهاأن
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مع أن سبب عدم منعهم له ليس هو اإلحالل بعد املنع، وإنام هو ألهنم 
ًال يمنعون من يملك عقال واختيارا ً)١(. 

 :اجلمع بني الروايتني
فإن الرواية الثانية  ،إنه اليوجد مشكلة بني الروايتني: ويمكن أن يقال

 وأن املالئكة ال يمنعون ،ناظرة إىل النهي واملنع عن جنس الشجرةقد تكون 
أهنا :  بحجة،من اإلقدام عىل األكل من شجرة أخرى مشاهبة للمنهي عنها

عليه الشجرة  بعد أن حرمت  عنها،من حيث إنه ال يوجد هني ،قد أحلت له
 .وإن كانت جمانسة هلا ،اخلاصة

، وكذلك »عليه السالم«لرضا وعىل كل حال، فإن الرواية عن اإلمام ا
هذه الرواية، إنام نسوقهام للتأييد واالستئناس، ال لالستدالل، وقد أوضحنا 

 .  لآليات البياينالسياقظاهرة اإلنسجام مع أن رواية ابن اجلهم 
مكن اجلمع بينها وبني رواية اإلمام الرضا أن إ ف،وأما الرواية األخرى

إن صح صدورها .. ا نكل علمها إىل أهلهاوإال، فإنن..  فبها،»عليه السالم«
 .»عليهم السالم«عنهم 

 :عود عىل بدء
 إن إبليس قد اعتمد يف حماوالته إقناع النبي آدم باألكل :قلنا فيام تقدم

 :من الشجرة، عىل جمموعة ادعاءات
 لو ،دعاء أن يف هذا اجلنس من األشجار خصوصيات مهمة ا:منها

                                                        
 ٨٠ ص١ وتفسري الربهان ج٢٢٣ و٢٢٢تفسري اإلمام العسكري ص: راجع )١(

 .٢٨٦ ص٢ ومستدرك الوسائل ج١٩١ و١٩٠ ص١١والبحار ج



 ٨٧.................................................. ................والشجرة.. ×وآدم .. إبليس: الفصل الرابع

 .فإنه حيقق أقىص ما يتمناه، »عليه السالم«حصل عليها آدم 
عن الشجرة من  »عليه السالم«دعاء أن اهللا سبحانه مل ينه آدم  ا:ومنها

 . أجل أنه يراه ال يستحق هذه املقامات السامية
ادعاء أن هنيه له ليس هني حتريم ومنع، وال يكشف عن  :ومنها

 ..، كام أنه ليس هني تنزيهمبغوضية منه تعاىل للمنهي عنه
 ًخريا أن هذا النهي ال يدل عىل وجود مرضة يفأ يدعي له ن أ:ومنها

املنهي عنه، بل هو هني ختفيف ورفق، من حيث أن األكل من الشجرة وإن 
ً وغاليا جدا،ًكان يوصله إىل ما يتمناه، ولكنه يكلفه غاليا ً. 

 :أمثلة للتوضيح
  :ويمكن تقريب هذا األمر باألمثلة التالية

ي والد لولده عن اهلجرة إىل بعض البالد إن سياق هذا النهي سياق هن
: مع أنه حيصل عىل ما يكفيه من دون هجرة، فيقول له أبوه.. لطلب الرزق

 ألنك حتصل عىل ما ،إن بقاءك ال يرض بحالك، وال ينقص من سعادتك
يكفيك، فسفرك وإن كان يفيد يف حتصيل أموال أكثر، ولكنه حمفوف 

 وسهر ليايل، وحتميل للنفس ما باملخاطر، وفيه متاعب ومشقات كبرية
 ..يرهقها

وهذا معناه أنه ال ينهى ولده عن السفر ألجل أن يف السفر مفسدة، أو 
ًألجل أنه ليس أهال لتلك األموال التي يمكن أن حيصل عليها، وليس هنيه 

ًله هنيا حتريميا، وال هو تنزهيي، بل هو إشفاقي، تسهييل ًمتاما عىل حد قوله .. ً
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َ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى* طه﴿: تعاىل ُ ْ َ ْْ َ َ َِ َ ْ ْ ََ َ َ﴾..)١(. 
ً لو أن إنسانا كان وجهه عىل درجة مقبولة، :ومثال آخر نسوقه هنا هو

ًفأراد أن يزيد هباء ومجاال بواسطة إجراء ولكنه مل يقتنع بذلك .. من اجلامل
 .عملية جراحية جتميلية

ألنه يعرض نفسه ألن التكاليف باهظة، وفقد ينهاه أبوه عن ذلك، 
 إىل آالم اجلراحة، وإىل مرارة األدوية، ووخز اإلبر، والقعود عن بذلك

 .. ًالعمل أياما
ولكنه لو أقدم عىل ذلك، فسيحصل عىل نسبة مجالية كان يتمناها، وال 
يرفض أبوه حصوهلا له، كام أن اهللا سبحانه يسهل له األمور، ويعفيه من 

بل منه الصالة من جلوس، وال يلزمه بإزالة الوضوء، وينقله إىل التيمم، ويق
 ..دم اجلروح والقروح يف حاالت معينة، وما إىل ذلك

 النبي الكامل، الذي يسعى »عليه السالم«واحلال بالنسبة آلدم 
هو ذاك، فإنه إذا بلغ درجة  من الكامالت والقربات للحصول عىل املزيد

 الدرجات التي بعدها، ورأى ً وهي درجة املئة مثال ً ـ وأراد أن ينال،الكامل
أن ذلك يف حدود امليسور املقدور، فسوف حيمل نفسه أعظم املشاق يف 

النبي ولن يرىض باجلمود والركود، بل سيكون حاله حال . سبيل ذلك
أراد أن حيصل عىل اليقني يف إيامنه،  الذي بلغ »عليه السالم« إبراهيم

 ،اليقني، وعني اليقنيًدرجات أعىل وأعىل، فيصل مثال إىل درجة علم 
ِقال أومل تؤمن قال بىل ولكن ليطمئن قلبي﴿: وذلك هو قوله تعاىل ْ َ ِّ َ َ َ ََّ َ َ َِ ِ َِ َْ َ َْ ُ ْ َ َ﴾..)٢(. 

                                                        
 . من سورة طه٢  و١ نا اآليت)١(
 . من سورة البقرة٢٦٠ اآلية )٢(



 

 

 :الفصل اخلامس
 

 ..وسائل اإلقناع
  :فصل الخامسال

 

  ..وســـــائل اإلقــــــناع



  حقيقة قرآنية×براءة آدم ....................................................................................٩٠

 
 
 
 



 ٩١...................................... .........................................وسائل اإلقناع: الفصل اخلامس

 

 

 

 :العروض اإلبليسية
َفدالمها ﴿ هبا »عليه السالم«واألمور التي حاول إبليس أن يغري آدم  ُ َّ َ َ

ٍبغرور ُ ُ  : هي﴾ِ
أشار إليها .. ً هتمه جدا،ًأن األكل من الشجرة حيقق له أمورا ثالثة«

َهل أدلك عىل شجرة اخللد وملك ال يبىل﴿: تعاىل بقوله ْ ْ َ ُّ ْْ َ َ َ ُ ََ ُ ٍَ ِ ُِْ َ َ َ﴾. . 
ْما هناكام ربكام عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو ﴿: وبقوله َ َ ْ َ ُّ ََ َِ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ َّ َُ َ َّ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ
ِتكونا م َ ُ َن اخلالدينَ َِ ِ َْ﴾.. 

وهذه األمور الثالثة هي التي حتل املشكالت الثامنية التي كنا قد أرشنا 
 ..ًسابقا إىل أن إبليس كان بحاجة للتغلب عليها، وجتاوزها

  :فاألمور التي ركز عليها إبليس هي التالية 

 :وامللك. .×  ـ النبي آدم١
لو :  قد قال آلدم كأن إبليس لعنه اهللا: فأما بالنسبة للملك، فنقول

سواء أكلت من شخصها أو من جنسها، فإن ذلك أكلت من هذه الشجرة 
 ،ًاهللا سيؤتيك ملكا، ولكن ال ألجل إرضاء شهوة السلطةال يرضك، بل إن 

هتتم ملثل  ، والألنه يعلم أنك ال تعيش هذا اجلو..  والنفوذ عندك،والقوة
 وتنفتح لك أبواب ، بل لكي تتهيأ لك الفرص املتنوعة،هذه االمور

متلك الكثري من وسائل القربات التي متكنك من حيث الطاعات املختلفة، 
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احلصول عىل املزيد من درجات القرب والرضا، فإن لكل طاعة درجاهتا 
 .التي تناسبها، ومقاماهتا التي تالئمها

بذل أي جهد يرصفك اىل حصولك عىل هذه الوسائل يف وال حتتاج 
 . واالهنامك فيام يرضيهعن االستغراق يف اهللا

ن القربات املتنوعة التي ًيمكن أن يفتح لك أبوابا كثرية م فاملال الكثري
، )١(عم املال الصالح للرجل الصالحِن:  فإنهقد ال تتيرس لك بدونه

كالصدقات، وبناء املدارس ومتهيد املسالك، وإنشاء املعابر واجلسور، 
 ..ّذلك مما يتعذر عده وحرصه وغري ،املساجد، وطبابة املرىضوتشييد 

 العريض يسهل لك احلصول عىل طاعات وقربات متنوعة واجلاه
 تستطيع أن تقيض ، وجاهك، وموقعك، فإنك بواسطة نفوذكأخرى،

ًحاجات كثرية جدا للمؤمنني لدى أهل اجلاه والقوة والنفوذ، وتأمر 
وكرامتهم، بمعونتهم، وتعمل عىل إجياد املرافق التي حتفظ هلم هبا عزهتم، 

 .. وسؤددهم
للناس أن حتفظ أعوانك، تتمكن من  و، وجندك،وبواسطة قوتك

ّأمنهم، وتدفع عنهم األسواء، وتكبت عدوهم، وتقيم العدل فيام 
 .استخلفك اهللا تعاىل فيه

فامللك إذن يفتح أمامك الكثري من األبواب، وهيييء لك الكثري من 
ًس إال أنواعا حمدودة من الوسائل، وبدونه، فإنك ال تستطيع أن متار

 .. ونحو ذلك، والصوم، واالستغفار،الطاعات، كالصالة

                                                        
 .١٢٨تنبيه اخلواطر ص: راجع )١(
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 : ـ ال يبىل٢
وهل يستطيع إنسان هو يف مستوى نبي أن يتجاهل هذه احلقيقة، فيؤثر 
ّلذة عارضة عىل هذه النعمة العظيمة الباقية، أم أن عليه أن يندفع لنيل أمر 

هذه الوسائل والقدرات؟ كهذا، ويعمل ما بوسعه للحصول عىل مثل 
ًخصوصا إذا عرف أهنا ليست مما يضعف أو يتالشى، وال هي من األمور 

 وبنفس الفاعلية ،العارضة، بل هي سوف تبقى وتستمر بنفس القوة
 ..والتأثري

َال يبىل﴿: وهو ما أشري إليه يف قوله تعاىل ْ الزمن،   أي ال يتأثر بتقادم..﴾َ
 ..ال يتعرض للتاليشومر الدهور، فال يصاب بالوهن، و

إن من يؤثر لذة عارضة عىل نيل مقامات القرب والزلفى من .. نعم
 :اهللا

 !.إما أنه يعاين من خلل يف إدراكه
 !.أو من نقص يف حكمته وتدبريه

 !.الرؤية لديهيف أو من عدم وضوح 
 !.أو من نقص يف إيامنه

 . يته إنه يعاين من اختالل يف حالة التوازن يف شخص:وبكلمة واحدة
 اإلنسان ، بل النبي آدم هو»عليه السالم«آدم النبي وليس ذلك هو 

  ..، فال يمكن أن خيتار إال ما يسانخ كامله هذاالكامل يف خمتلف مزاياه
عليه « ًوإال ألصبح الناس العاديون جدا أقرب إىل رضا اهللا منه

 يندفعون للتضحية بكل ما يملكون، وحتى الذين إذ ما أكثر ،»السالم
 يف سبيل مبادئهم العليا، ،ً فضال عن التخيل عن ملذاهتم..بأنفسهم
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 .وأهدافهم السامية

 : ـ املالئكة٣
إن فائدة األكل : ً أيضا»عليه السالم« آدملنبي  ل:وقال إبليس لعنه اهللا

ً تكوينك يا آدم مسانخا لتكوين املالئكة، حيث يصبحمن الشجرة هي أن 
 ليكون اخلري طبيعتك وسجيتك، ،ئزكل من داخلك ميولك وغراَأصَتْسُت

فال شهوات لديك، وال غرائز عندك، تعيقك عن السعي نحو ما تطمح إليه 
من حيث أهنا ختلق لك حاجات حتتاج معها إىل بذل جهد للحصول عىل ما 

 ..ّيلبيها من احلالل الطيب
 ال يبقى لديك حاجة إىل طعام ، من سنخ املالئكةبل إنك حني تصبح

فليس لديك ما ..  إىل ما يكنّك من احلر والربد، وما إىل ذلكأو رشاب، وال
له أدنى أثر يف رصفك عن اهتامماتك، أو يؤثر يف وهن عزيمتك، فتكون 

 .خالصة هللا سبحانه، وهللا وحده

 : ـ اخللود يف طاعة اهللا٤
 إن طموحك يا آدم هو أن :ًأيضا »عليه السالم«وكان قد قال آلدم 
ًدا جداًيكون عمرك مديدا ومدي ولكن ال لتستفيد من لذائذ احلياة الدنيا ، ً

ونعمها، بل أنت تفكر بخلد يتناسب مع طموحاتك كإنسان طاهر ونبيل، 
ومن حيث إنك صفوة اهللا، ليس فيك أية شائبة لسواه، فأنت تطمح خللد 

 كله يف الطاعة هييء لك الفرصة لطاعة اهللا، والتقرب إليه، وترصف عمرك
  ..ويف العبادة

ال تريد اخللود كراهة منك للموت، أو استجابة لشهوة حب نك إ
 ذلك، وإنام تريد اخللود ليمكنك االستمرار والبقاء يف طاعة أو نحوالبقاء، 
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اهللا سبحانه من موقع القوة واالقتدار عىل صنوف الطاعات، ومن موقع 
 أو ،الغنى، فتصل بعبادتك وجهادك إىل مقام بعد مقام، فال يدفعك جوع

س ما يدفع ُّ أو نحو ذلك إىل تلم، أو مرض، أو عدو، أو برد، أو حر،عطش
 . مما قد يبطىء حركتك باجتاه هدفك السامي،ذلك عنك

 هو سعيه »عليه السالم«والشاهد عىل أن هذا هو طموح النبي آدم 
لنيل صفة املالئكية التي تعني التخلص من الغرائز واملؤثرات، والشهوات، 

 ..اج إىل بذل جهد يف مدافعتها، وإبطال تأثريهاوالصوارف، التي حيت
 كل مؤمن حسب ما جاء يف األدعية الرشيفة الواردة هي أمنيةوهذه 
 .»عليهم السالم«عن األئمة 

، »عليه السالم«فهذه العروض التي وضعها إبليس أمام النبي آدم 
 ..ًتنسجم مع أهدافه التي يرى نفسه ملزما بالسعي إليها، واحلصول عليها

َما هناكام ربكام عن هذه الشجرة إال أن ﴿: لكن قوله: فإهنا كام قد يقال َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ َ ُّ ََّ َُ َ ُ
ِتكونا ملكني ْ ََ َ َُ إشارة إىل أن اهللا ال يريد لكام ذلك، فكيف يطلب النبي .. ﴾َ

 ! ويسعى وراء أمر ال يريده اهللا له؟»عليه السالم«آدم 
يس حلرمته عليه، بل ألنه ال  أن عدم إرادة اهللا له ذلك، ل:وقد جياب

ملا فيه من الشقاء والتعب، والعيش الضنك، ولكن إذا اختار . يريد له ذلك
 ..هو حتمل ذلك، فسيكون من املفلحني

 .الرتديد يف عروض إبليس، ملاذا؟
ْما هناكام ربكام عن ﴿:  حني قال،أما الرتديد الذي ظهر يف كالم إبليس َ ُّ ََ َُ َ َ َُ

ِهذه الشجرة  ِ َِ َ َإال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدينََّ َ ِْ ِ َِْ ََّ ُ َ َ َُ ََ َِ ْ ََ ِ﴾.. 
فإنه مل يرد يف سياق التشكيك فيام سيحصل عليه، بل جاء عىل سبيل 
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أنه إذا أكل من الشجرة فسيحصل عىل يشء هام :  ليكون املعنى،منع اخللو
 ًجدا، بحيث ال خيلو من أحد هذين األمرين عىل أقل تقدير، هذا إن مل

 ً.حيصل عليهام معا
أن الشجرة جامعة بمعنى أن يكون الرتديد هو يف متعلق النهي، أي 

ًللوصفني معا، لكن إبليس يزعم أنه ال يدري أي الوصفني كان سبب هني 
 .اهللا له عنها، هل هو هذا الوصف؟ أو ذاك الوصف؟

، أو املوجود !ً هل الوصفان معا موجودان يف الشجرة؟:أو أنه ال يدري
 !.. أحدمها؟هو

 :طبيعي ×اندفاع آدم 
 وهذا التمويه ،وقد عرب اهللا سبحانه عن هذه الطريقة االلتفافية

وهي .  أخرىأي تقريب وإيصال، وبأنه وسوسة.  تارة تدليةبأنهلألمور، 
 .. وكال األمرين حاصل يف املورد..إلقاء الكالم من طرف خفي

 تفرض عليه أنور بأم »عليه السالم«وقد حاول إبليس أن خيرب آدم 
ً وكأنه ال يشعر بأن أحدا يطلب منه ذلك أو ،يندفع لألكل من الشجرة

ًيدفعه إليه، خصوصا إذا الحظنا الرواية التي حتدثت عن ختفي إبليس بني 
 فيام لو اقرتب إليها، كام ،ن عدم منع املالئكة لهمحليي حية، وما أخربه به 

 .تقدم

 :د اإلهليلو مل يأكل من الشجرة الستحق الطر
أن  »عليه السالم«آدم لنبي ال يمكن ل فإنه وبعد هذا الذي قدمناه،

ًيقف من هذا األمر موقف الالمباالة، فضال عن أن يرفضه وينأى بنفسه 
 النبيلة عنه، ما دام أن ذلك يدخل يف سياق أهدافه، وجيسد له طموحاته
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ًزما صبح ملأفقد .  كأفضل وأتم وأعىل ما يكون التجسيدوالصاحلة،
ألنه كان عىل استعداد .. ً وموهوناًبمالحقة حتى االحتامل مهام كان ضعيفا

 ..للتضحية بكل غال ونفيس من أجل الوصول إىل تلك األهداف السامية
التحقق منه، لزال استحقاقه ملقام يف ولو أنه قرص يف طلب هذا األمر، و

ً كان مستحقا بل.. ً أهال ملواقع القرب والرضا والزلفىومل يعدالنبوة، 
 ألن ،للطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا سبحانه، ومن اجلنة بصورة قاسية ومهينة

االستجابة إىل شهواته وغرائزه اخللود إىل األرض، وذلك معناه أنه يؤثر 
 ..ّ وعىل مواقع الكرامة والزلفى منه جل وعال،عىل رضا اهللا تعاىل

 :إحتياطات رضورية
تاط لنفسه، فيختار األكل من سنخ ولكن كان عىل النبي آدم أن حي

الشجرة، ال من شخص املنهي عنه، ليكون بذلك قد امتثل النهي اإلهلي 
ًتأدبا مع اهللا سبحانه، ثم احتاط لنفسه بمقاسمة إبليس عىل صحة ما 

 ..يدعيه

 املقاسمة تفرض األكل من الشجرة
هذه  »عليه السالم«النبي آدم  أن يالحق :فقد كان من الطبيعي

حتامالت، ويسعى لتأكيدها، ولو عن طريق فرض القسم عىل إبليس اال
وإخراج األمر من يده ليصبح يف عهدة اهللا تعاىل، ليكون هو . لعنه اهللا

 ..الكافل والضامن
 التي هي مثل ضارب يف الداللة عىل »قاسمهام«هذا وقد أشارت كلمة 

عليه «أحدمها، من آدم : َصدور الفعل من الطرفني، إىل وجود قسمني
 .واآلخر، من إبليس لعنه اهللا.  وزوجه»السالم
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اإلنسان الكامل أن يسعى للتأكد من  »عليه السالم«لقد كان عىل آدم 
ًصحة االحتامل الذي ذكره له خماطبه، ألنه مهم جدا ومصريي بالنسبة إليه، 
النسجامه مع حبه هللا تعاىل، ومع سعيه لنيل مقامات القرب والكرامة منه 

وإن أي تقصري يف هذا األمر سوف يلحق به أعظم الرضر،  .عز وجل
 ..ويوقعه يف أشد خطر

ولتحصيل الرجحان، هو أن , وكان طريقه الوحيد لضامن الصدق
ًمتشددا معه غاية ففعل ذلك، . إىل القسممن خياطبه هبذه األمور يسوق 

عليه أن يصدقه هو  مل يكتف بطلب القسم منه، بل أقسم التشدد، حيث
زاد قسمه؛ فكيف إذا بّأن يرب بالطرف اآلخر، ًأيضا، وكان املفروض القول 

 .)١(!أكد قوله بقسم جديد عىل أنه ناصح وصادق؟عىل ذلك بأن 
  : إبليس لعنه اهللا قد وقع يف خمالفتنيوبذلك يكون

 .، كام هو املفروض»عليه السالم« بقسم آدم ّأنه مل يرب: إحدامها
 . له أنه ناصح، وليس هو كذلكأنه كذب عليه حني أقسم: الثانية

 تصور ـ واحلالة هذه ـ »عليه السالم«فكان من الصعب عىل آدم 

                                                        
بل هي تدل فقط . إن صيغة فاعل ال تقتيض صدور الفعل من الطرفني: وقد يقال )١(

تاممه من عىل وجود طرفني هلام نوع ارتباط بالفعل، وال يشرتط صدور الفعل ب
 ،ًرابك وسامى زيد ،ًعادى زيد عمرا: وقد يؤيد ذلك مثال. منهام واحد كل

وهو كالم صحيح يف .. ًا معاملة حسنة ونحو ذلكفالنعامل زيد و ،وخاتله
كان حيتـاج إىل املزيد من التأكيد » عليه السالم«نفسه، ولكن األمر بالنسبة آلدم 

هو األوىل واألنسب من هذه وما ذكرناه قد يكون . والتحرز واالحتياط
 ..واهللا هو العامل.. الناحية
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ومرة . مرة حني مل يرب بقسمه: اإلقدام عىل هتك حرمة العزة اإلهلية مرتني
 .ادعاه من النصح والصدقأقسم عىل ما أخرى حني 

 إىل بل إنه حتى لو كانت املقاسمة من طرف إبليس، فإن نفس املبادرة
 ..القسم تفيد هذا التأكيد املطلوب

وذلك ألن معنى القسم منهام هو التجاء الطرفني إىل اهللا سبحانه 
ليكون هو الكفيل والضامن للصدق، بحيث جيعل األمر يف عهدة العزة 
ًاإلهلية، ويكون التفريط فيه هتكا حلرمته تعاىل، وتعديا عليه، وخروجا عن  ً ً

 .سبحانهزي العبودية واالنقياد له 
وسيكون اهللا عز وجل هو الذي يتوىل معاقبة من يعتدي عىل مقام 

 .جالله وعزته، وهيتك حجابه وحرمته
اهللا تعاىل،  أن احللف بيمني الرباءة يستتبع معاجلة ويشهد لذلك

احلالف الكاذب بالعقوبة، فال يقدم املذنبون عىل هذا اليمني، بل هم 
 حتى الذين ع من اإلقدام عليه خشية من ذلك، بل يمتنيمتنعون منه،

 .يعرفون من أنفسهم الرباءة والصدق
يامن، بعد فقدان البينات يف ألوهذا ما يفرس لنا سبب القضاء با

اإلسالم؛ فإن ذلك يعني إخراج األمر من عهدة احلالف، ليجعله يف عهدة 
  اهللا واغتصاب حق، فإنٍ وجرأةٍاهللا ويف ضامنه، فإن كان ثمة من تعد

 . هو الذي يتوىل قصاص من يفعل ذلك.سبحانه
يشري إىل  ما »عليه السالم« وعىل كل حال، فقد جاء عن اإلمام الرضا

 :ذلك، فقد روي أنه قال
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 .)١(»فأكال منها ثقة بيمينه«

 :الشيطان أم إبليس
 كيف يثق النبي آدم بقسم إبليس، مع أن اهللا تعاىل قد :وحول سؤال

 :حذره منه، نقول
ً عارفا »عليه السالم«بالرضورة أن يكون النبي آدم إنه ليس : ًأوال

ًبحقيقة إبليس، وبأنه هو الذي كان خياطبه، خصوصا مع حماولة التخفي 
 ..التي مارسها إبليس، كام أملحت إليه الروايات

أن اآليات التي حتدثت عن تعريف اهللا تعاىل للنبي : إنه يالحظ: ًثانيا
ولكن مجيع اآليات التي حتدثت عن ، »إبليس«ِّآدم بعدوه قد ذكرت اسم 

، رغم أن بعض »الشيطان«موضوع األكل من الشجرة إنام ذكرت كلمة 
 ..فراجعها. اآليات متصل بالبعض اآلخر، كام يف سورة طه

وهذا يثري احتامل أن يكون إبليس قد توسل ببعض جنوده الذي ربام مل 
ًما قدمناه آنفا من أو أن ذلك يشري إىل صحة . ًيكن قد رآه النبي آدم أصال

 ..ختفي إبليس عن النبي آدم، لكي ال يعرفه
َإن القسم خيرج األمر من عهدة املقسم، وجيعله يف عهدة غريه، : ًثالثا َ

فإذا كان اهللا هو الذي سوف يكون املطالب، وهو الذي يتوىل األمر، ويكون 
ًا عن ًالكفيل والضامن، فإن النبي آدم يكون بريئا من أي مسؤولية، وبعيد

                                                        
 ١٦١ و٦٤ ص١١ والبحار ج٨١ و٨٣ ص١ وج٤٦ ص٣تفسري الربهان ج )١(

 وعلل ١٠٩ و١٠٨ ويف هامشه عن عيون أخبار الرضا ص٢٠٦ و١٨٨ و١٦٣و
 .٢١٥ ص١ والكايف ج٤٨الرشائع ص
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 ..أي مؤاخذة

 !!من الشجرة ×لو مل يأكل آدم 
 وبعد وبعد تلك األقوال التي أكدها إبليس لعنه اهللا هبذا القسم،

ًمشاهدة النبي آدم آثارا تدل عىل أن للشجرة خصوصية هامة جدا من حيث  ً
 ..ارتباطها بموجودات عالية، كام سنشري إليه
ِهذه«ًوأيضا، بعد أن كانت اإلشارة بكلمة  ِ  :  ترجح له»َ

أن املنهي عنه هو خصوص الشجرة التي أشري إليها إشارة حسية دون 
جيد نفسه ـ بحكم  »عليه السالم«آدم النبي  فإن سواها، نعم، بعد ذلك كله،

حتى لو كان القائل . ًمبادئه ـ ملزما باألكل من الشجرة، وبتصديق ما قيل له
م يلجأون للقسم ًهو عدوه، فإن اخلصامء قد يكذب بعضهم بعضا، ث
 ..ويرضون به، ويلتزمون هم، ويلزمهم اآلخرون بمقتضاه

مل يأكل من الشجرة بعد هذا القسم فسيجد  »عليه السالم«ولو أن آدم 
 :نفسه

 .ًإما مستهينا باهللا سبحانه، وبقدرته عىل ضامن ما جعل يف عهدته
وإما غري مبال بنيل ما يطمح إليه، ويسعى للحصول عليه من مقامات 

  .القرب والزلفى عنده سبحانه
 ..ًوكالمها مرفوض مجلة وتفصيال

عليه «إن إبليس لعنه اهللا قد قال آلدم :  رواية تقولأن ثمة: وقد قدمنا
 :»السالم

له إن اهللا سبحانه قد أحل له تلك الشجرة بعد حتريمها عليه، وجعل 
 : عالمة عىل صحة قوله
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عنها كام يدفعون غريه، فأكال ن املالئكة املوكلني بالشجرة ال يدفعونه إ
منها، ومل تدفعهام املالئكة عنها؛ ألهنم كانوا موكلني بدفع من ال يملك 

ًاختيارا وعقال ً)١(. 
بعض ما يرتبط هبذه ًأيضا وقد قدمنا يف بعض اهلوامش السابقة 

 .. فال نعيد،الرواية

 :اللحظة الفاصلة
 أنفسهام يف  من الشجرة، فوجدا»عليهام السالم«وأكل آدم وزوجه 

 كانت قد  وهي مزايامها البرشية، التياملوقع الصعب، وبدت هلام سوءاهتام،
 . كان هلا فيهام نوع كمون، واختزانوسرتت عنهام، 

عليه «وكان ظهور السوءات يتمثل بظهور أعراض البرشية عىل آدم 
 الغذاء، والدواء،  ما حيتاج إليه البرش، من حيث صار بحاجة إىل،»السالم

لساتر، وأصبح خياف، وحيزن، ويعرق، ويمتخط، ويبول، ويمرض، وا
 .. وما إىل ذلك،ويتأمل، وحيتاج إىل ما يقي من احلر والربد

ولن جيد يف تلك اجلنة ما يفيده يف دفع ذلك كله، فكان ال بد له من 
اهلبوط منها إىل مكان آخر، يوفر له ما يعيد هذه اخلفايا إىل ما كانت عليه من 

 . ولو بمقدار ما،مون واخلفاء واالختزانحالة الك
وإذا به يرى رمحات ربه تفيض عليه، ويبادره اهللا بجائزة سنية عظيمة، 

 .. إن شاء اهللا تعاىل،قبل أن ينبس ببنت شفة، كام سنرى يف الفصل التايل

                                                        
 والبحار ٨٠ ص١ وتفسري الربهان ج٢٢٣ و٢٢٢تفسري اإلمام العسكري ص )١(

 ومستدرك الوسائل ١٩٣تعليق املجليس ص:  وراجع١٩١ و١٩٠ ص١١ج
 .٢٨٦ ص٢ج



 
 
 
 

 :الفصل السادس

 

 ..وأقاويل.. أباطيل
 

  :فصل السادسال
 

  .. وأقــاویـل..أبـاطــیل
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 :ال يوجد سوء ظن باهللا
ذي قدمناه، فإنه ال يبقى حمل للتساؤالت التي قد تثار، وبعد البيان ال

من أنه كيف يصدق النبي آدم إبليس، مع أن تصديقه له معناه سوء الظن 
باهللا، وترك التسليم له تعاىل، واعتقادمها بنصح إبليس، يستلزم االعتقاد بأن 

 ..اهللا قد غشهام، ونجح خمطط إبليس
  : فقد قدمنا،نعم، ال يبقى جمال هلذا

إنه ليس ثمة ما يدل عىل معرفتهام بأن نفس هذا الذي خياطبهام : ًأوال
وذلك إلمكان أن يكون إبليس نجح .. هو نفس ذلك الذي حذرمها اهللا منه

يف التخفي عنهام، والظهور بصورة ختتلف عن صورته التي كان عليها حني 
 ..التحذير، كام أشارت إليه بعض الروايات

املحتمل أن يكون إبليس قد كادمها بأحد بل قد أرشنا إىل أن من 
أنه ال يوجد يف مجيع اآليات أي ترصيح باسم : جنوده، وربام يؤيد ذلك

 ـ ويصح نسبة فعل »الشيطان«إبليس، بل التعبري يف اجلميع، هو بكلمة 
 ..ًذلك الشيطان إىل إبليس أيضا، ألنه هو املوجه واملدبر

سوء الظن باهللا، واعتقاد الغش إنه إنام يلزم من تصديق إبليس : ًثانيا
ًفيه والعياذ باهللا، لو كان األمر دائرا بني النفي واإلثبات، بأن يكون النبي 

 .. آدم قد ناقض أمر اهللا تعاىل بحرفيته، وبعمق مضمونه
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 إن النواهي اإلهلية قد تكون إلزامية، وقد :أما إذا تكونت قناعة تقول
 .. تكون ألجل التسهيل، والتخفيف

الذي يؤكد عىل أن النهي اإلهلي .. جح االحتامل الثاين بالقسمثم ر
 .. ًكان متوجها إىل شخص الشجرة

ثم أيدت ذلك القرينة الكالمية، وهي استخدام اسم اإلشارة الذي 
َوال تقربا ﴿: حيتاج إىل اإلشارة احلسية لشخص شجرة حمددة، حيث قال ََ ْ َ َ

َهذه الشجرة َ َ ََّ ِ ِ﴾ .. 
ًرتباطا بموجودات عالية، وسامية املقام كام ثم ظهر أن للشجرة ا

 ..سيتضح
 إذا اجتمعت كل هذه القرائن، واألحوال، فإن اإلقدام عىل ..نعم

األكل من سنخ الشجرة، مراعاة لألدب مع اهللا، بمالحظة ظاهر هنيه من 
ًجهة، واحتياطا لنفسه من أن يكون من املفرطني بدرجات القرب من اهللا 

، بأن »عليه السالم«ًني أن ثمة اعتقادا لدى النبي آدم من جهة أخرى، ال يع
 ...اهللا غاش ـ والعياذ باهللا ـ وإبليس ناصح

إن البيان الذي ذكرناه، والقرائن التي أملحنا إليها، تشري إىل أن : ًثالثا
النبي آدم قد فهم من خالل القرائن أن ما يفعله ليس فقط ال يعد خمالفة 

قة باهللا، والطاعة واالنقياد له تعاىل، بل هو من ألمر اهللا، بل هو عني الث
ًأعظم مظاهر التضحية والفداء يف سبيل رضاه، وأصبح يرى نفسه ملزما 

 ..ًبه، منقادا له
أن النبي آدم مل يطع إبليس، : إنه قد ظهر من البيان الذي قدمناه: ًرابعا

ل من وأقدم عىل األك.. وال صدقه، بل هو قد سعى لفهم مراد اهللا تعاىل
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الشجرة عن قناعة تكونت لديه، من خالل وسائل إثبات بيانية، ال عن 
 ..طاعة عمياء إلبليس

 إن القرائن املتقدمة، ومنها اإلشارة احلسية لشخص الشجرة :وقد قلنا
والقسم، قد حرصت خيار النبي آدم يف خصوص األكل من الشجرة، 

ف بعظمة اهللا، ليخرج بذلك من دائرة التفريط يف جنب اهللا واإلستخفا
 ..وكربيائه، فيام لو جتاهل القسم

ًوذلك اعتامدا منه عىل الوسائل التي جيب عليه أن يتوسل هبا، فعدم 
امتثال النهي عن الشجرة، ليس عىل سبيل التمرد عليه تعاىل، بل عىل سبيل 

 .. الفناء يف الطاعة له تعاىل، التي استحق هبا مقام االصطفاء واالجتباء
من هناه والده عن أمر، ألنه يعلم بأنه يعجز عنه، فظن أنه وهذا نظري 

هناه شفقة عليه، وأنه لو عمله، فسوف ينال عظيم الرضا منه، فبادر إليه، 
فظهر له أنه عاجز، وعرف سبب هني أبيه له، ولكن عجزه هذا أوجب له 

ًرضرا جسديا مثال ً ً.. 
 جيعل الولد فإذا خاطبه أبوه بام يوافق علمه الواقعي، فإن ذلك ال

وهو بار بوالده غاية الرب، ) يف صورة عاص(ًعاصيا يف الواقع، بل هو مطيع 
 ..رغم هني والده له، ورغم خمالفته هو للنهي

 وزوجه ترك »عليه السالم«إن إبليس مل يطلب من النبي آدم : ًخامسا
التسليم ألمر اهللا تعاىل، والتمرد عليه، بل دعامها لتحمل املشاق يف سبيل 

وقد كان هيدف إىل أن إيقاع النبي آدم بالبالء الدنيوي .. ضاه تعاىلر
ًمتاما كام جرى للنبي أيوب، . كاجلوع، والعري، واحلر، والربد، وغري ذلك

عليه «ومل يكن يريد أن يضله، ألن إبليس يعلم أنه لو طلب من النبي آدم 
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 ..»عليه السالم« التمرد عىل اهللا تعاىل، فسوف لن يطيعه »السالم
ًوقد انقلب السحر عىل الساحر، فبدال من أن ينحط مقام النبي آدم 
ويتعب، فإن اهللا تعاىل قد مجعه إليه، ورفع درجته، وأغدق عظيم ألطافه 

 ..عليه

 :نجاح خمطط إبليس
وأما احلديث عن أن خمطط إبليس قد نجح، حيث خالف النبي آدم 

ً إنام كان نجاحا للنبي فهو غري صحيح، فإن ما جرى.. النهي املتوجه إليه
 ..آدم كأعظم ما يكون النجاح، حتى استحق مقام اإلجتباء اإلهلي

!..  هو الناجح؟»عليه السالم« كيف يكون النبي آدم :ولعلك تقول
 :ونحن نرى

َاهبطا«:  قد أهبط من اجلنة»عليه السالم« أنه  ـ١ ِ ُاهبطو«، و»ْ ِ  ..»ْاْ
ْأمل ﴿: من الشجرة، قال تعاىل أنه قد عوتب من قبل اهللا عىل أكله  ـ٢ َ َ

ِأهنكام عن تلكام الشجرة َِ ََ َ َّْ ُ َُ َْ َ﴾.. 
ٌّوأقل لكام إن الشيطآن لكام عدو ﴿:  أنه عوتب عىل إطاعة إبليس ـ٣ َ َُ َ َُ َّ َُ َّ َُ ََّ ْ ِ َ

ٌمبني ِ ُّ﴾.. 
  :ونقول يف اجلواب

ً أمرا مرجوحا، مل »عليه السالم« لو كان ما عمله النبي آدم ً:أوال ً
زة عليه، بحيث يمنحه اهللا تعاىل مقام االجتباء واالصطفاء يستحق جائ

ُثم اجتباه ربه﴿: مبارشة، والذي ذكر يف قوله تعاىل ُّ ُ َ َْ ََّ َّإن ﴿: وقوله سبحانه.. ﴾ُ ِ
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َاهللاَ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم َ َِ ْ َ َ َ ِْ َ ًَ ُ َ﴾..)١(. 
 أعىل إن ما جرى للنبي آدم من هبوط، إنام هو من آثار سعيه لنيل: ًثانيا

مقامات الرضا والكرامة اإلهلية، وأن يكون مع األنوار التي رآها عند 
ًالعرش، ومل يكن يعلم أنه عاجز عن الوصول إليها، وأن لسعيه هذا آثارا 
ًطبيعية، وقد حصلت له فعال، وهذا نظري من يصيل يف اليوم والليلة ألف 

ات من أثر ركعة، فإن من الطبيعي أن تتورم قدماه، وأن تصبح له ثفن
  ..السجود، وغري ذلك

ًأن من يسافر إىل احلج مشيا عىل األقدام، فمن الطبيعي أن يأخذ منه كام 
وال يعني ذلك أنه خمطئ فيام فعل، بل .. التعب أي مأخذ، وأن تتشقق قدماه

 .هو مطيع هللا تعاىل، عابد له، يستحق املثوبة
لذي توىل إزالة تلك وحني ابتيل النبي آدم بآثار طاعته، كان اهللا هو ا

َّاآلثار، ومجعه إليه عىل سبيل االجتباء، ورفع درجته، ورشفه، وكرمه،  َّ
 ..وأعىل مقامه

ِونادامها رهبام أمل أهنكام عن تلكام الشجرة﴿: إن قوله تعاىل: ًثالثا َِ َ ُ ُّ َ ََ َ ْ َ ََّ ُ ُ ََ َ َْ َ َْ َ ُ﴾ ..
ن تلك إنام هو إعالم هلام بحقيقة ما جرى هلام، وأن سببه هو األكل م

الشجرة، إذ ليس ثمة ما يدل النبي آدم عىل أن األكل من الشجرة كان هو 
السبب فيام عرض هلام من حاالت اجلوع، والعري، واحلر، والربد، وغري 

 .. ذلك مما يعرض ألهل الدنيا
َإن لك أال ﴿: ولعل احلرية أخذهتام بعد أن كان لدهيام وعد إهلي يقول َ َ َّ ِ

                                                        
 . من سورة آل عمران٣٣اآلية  )١(
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َجتوع فيها وال ت َ ََ ِ ُ َعرىَ َ وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى *ْ َ َْ َ ََ ِ ُ َ ْ َ َّ كام أنه قد قال .. ﴾َ
َاسكن أنت وزوجك اجلنة﴿: للنبي آدم َّ َ ََْ َ ُ ْ َ َْ ُ وملاذا .. فلامذا خيرجهام منها؟.. ﴾ْ

 !؟..و.. و! حيصل هلام جوع، وعري؟
 أن األكل من الشجرة هو الذي جعلهام غري :ِّفأراد اهللا تعاىل أن يعرفهام

ً عىل البقاء يف اجلنة تكوينا، وأن ما جيري عليهام من جوع، وعري، قادرين
 . إنام هو نتيجة أكلهام منها.. وحر، وبرد

ًليس عتابا، بل هو تطمني إىل أن اهللا ال يزال معهام : فكالم اهللا تعاىل هلام
يرعامها، ويلطف هبام، وأن ما جرى هلام مل يوجب بعدمها عنه، بل هو قد 

 ..ه، ولذلك اجتبامها، ومجعهام إليه عىل سبيل االصطفاءأوجب قرهبام من

 جنس الشجرة أم شخصها؟
هل أن متعلق :  ال يعرف»عليه السالم«إنه لو كان النبي آدم : وقد يقال

، فكيف صح احتجاج اهللا عليه !النهي هو شخص الشجرة؟ أم جنسها؟
َأمل أهنكام عن تلكام الشجر﴿: وعتابه له بقوله ََ َ َّْ ُ َُ َْ ِ َ َْ فإن هذا يدل عىل أن !.. ؟﴾ِةَ

 ..الشجرة كانت معروفة ومشخصة هلام بجميع صفاهتا وخصوصياهتا
  : ونقول

  : ًإن اجلواب قد اتضح مما ذكرناه آنفا، وهو
ًأن هذا ليس احتجاجا وال عتابا، وال لوما، بل هو بيان ألمر قد أهبم  ً ً

بحقيقة ما جرى هلام ، يراد به تعريفهام »عليهام السالم«عىل النبي آدم وحواء 
وبأسبابه، وأن ماجرى ال يعني أن اهللا قد ختىل عن وعوده هلام، أو أنه عاتب 
عليهام، أو أهنام قد أبعدا عن مقامهام، وأهبطا إىل األرض عىل سبيل 
العقوبة، بل إن ما جرى إنام هو نتيجة طبيعية للسعي الذي بذله النبي آدم 
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ًب عليه أن يسعى، ليكون مستحقا للحصول عىل مرضاة اهللا، وقد كان جي
ملقام النبوة واخلالفة يف أرض اهللا تعاىل، ولكن هناك آثار ال بد له من 

 ..مواجهتها، وحتملها، والصرب عليها

 :× ملاذا ال حيتاط النبي آدم
 : أنه إذا كان النبي آدم أمام احتاملني: ويبقى سؤال، وهو

 . .أن يكون املنهي عنه هو شخص الشجرة: أحدمها
 . أن يكون املنهي عنه هو سنخها: الثاين

فقد كان عليه أن حيتاط، ويتحفظ، ال أن يبادر إىل خمالفة النهي 
 ..اإلهلي

 : ونقول يف اجلواب
إن االحتياط ها هنا خالف االحتياط، ألن النهي عن الشجرة إنام جاء 

فة بواسطة اإلشارة احلسية إىل شجرة بعينها، مع وجود مثيالت هلا، باإلضا
َإىل القسم الذي واجه النبي آدم، ونقل عهدة أي خطأ ليصبح يف ساحة  َ

 .. القدس اإلهلية، ليكون تعاىل هو املتويل، وهو الضامن، والكافل
هذا باإلضافة إىل ما رآه من ارتباط لتلك الشجرة بموجودات رشيفة، 
وعالية، يذكو لديه الطموح للوصول إىل منازهلا، كام أشارت إليه 

 ..ياتالروا
فالنبي آدم قد عمل بام يفرضه عليه إيامنه، وجالل وعظمة اهللا يف قلبه 
وإجالله ألسامء اهللا احلسنى الواردة يف القسم، وما يفرضه عليه األخذ 

وهذا ما يدعو إىل أن ينيله اهللا ..باحلجج والوسائل البيانية املتوفرة لديه
 ..ليهاملزيد من الرمحة، واملحبة، وأن يصطفيه وجيتبيه إ
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وليس يف كالم إبليس ما يتناقض مع مفاد ذلك النهي بحسب الظاهر، 
الذي ال بد للنبي آدم من التعامل عىل أساسه، بل إن إبليس قد أكد له 

 بام هو خارج دائرة »عليه السالم«َّمفاده، وذكره به، وإنام خاطب النبي آدم 
 منها سوف النهي، وهو خصوصية يف هذا النوع من الشجرة، وهي أن أكله

َّيوصله إىل أنوار آل حممد التي شاهدها حول العرش، وعرفه أن الوصول 
إىل ذلك، دونه مشقات ومتاعب مل يرد اهللا أن يكلفه هبا عىل سبيل احلتم 

 .. واجلزم
وقد جاءت املقاسمة لتمثل التجاء الطرفني إىل اهللا، جلعل األمر يف 

 .صاص من يكذب، أو يغشضامنته وكفالته سبحانه وتعاىل، ليتوىل هو ق
وكان ال بد للنبي آدم أن يسعى لنيل تلك املقامات لشدة تعلقه باهللا 

ً مكلفا بالواقع، بل بام تؤدي إليه »عليه السالم«وحمبته له، ومل يكن النبي آدم 
كام أنه مل يكن يعلم أنه غري قادر عىل .. الوسائل والدالالت الظاهرية
 .. »عليهم السالم«ة هلم الوصول إىل تلك املواقع العالي

َّولكن اهللا قد خاطب النبي آدم بحسب علمه تعاىل بواقع األمور، فعرب 
َّبالغواية التي هي ضد الرشد، وعرب باملعصية التي هي جمرد عدم مطابقة 

 ..الفعل لصورة األمر



 
  

 :السابعالفصل 

 

 ..ةـيـهـد إلـوائـات وعـبـه
  :فصل السابعال
 

  ..ھـبات وعـوائد إلھـیة
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 :اإلنتظار املر
  : ً االنتباه جيدا هناوالذي يثري

باألكل من الشجرة،  »عليه السالم« ابتيل آدم حنيأن اهللا سبحانه 
 ..وظهرت عليه عوارض البرشية، التي ال تتناسب مع احلياة يف تلك اجلنة

 وتثاقل مرهق ببطء شديد،عليه أصبحت اللحظات احلرجة متر 
ا هو فيه  ويتعاظم لديه الشعور بالضيق، وأصبح يتلهف للخروج مموقاس،

 ..ًوأصبح حيس باللحظات التي متر، وكأن كل حلظة دهرابأية صورة، 
َّثم«وصح التعبري من أجل ذلك بكلمة  :  يف قوله، الدالة عىل الرتاخي،»ُ

ُثم اجتباه ربه﴿ ُّ ُ َ َْ ََّ ُ﴾.. 

 :اجلائزة الكربى للناجحني
  يف هذه اللحظات بالذات شملته الرمحة اإلهلية العارمة، حتى قبل،نعم
وحباه .  ـبأي كلمة ـ كام هو ظاهر السياق القرآين »عليه السالم« أن يتفوه

جل وعال بوسام الرشف واالستحقاق، وأعطاه جائزة سنية قبل أن هيبطه 
املتمثل بعوده عليه باأللطاف .. إىل األرض، حني أناله مقام االجتباء اإلهلي

 :فقد قال تعاىل. والرمحات، واملواهب اجلليلة
َوعىص﴿ َ َ آدم ربه فغوىَ ُ َّ ََ َ َ َ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى *ُ َ ََ َ َ َ ُ ُّ ُ َ ِْ ْ َ ََّ َ قال  *َُ َ

َاهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فم ِّ َ َ َّ َْ ًَ ِّ َّ ُ ُْ ٌّ َ ْ َ ْ َ ً ُْ ُِ ِ ِ ِْ ِ ٍ ُ َ َ َ َ اتبع ِنِ َ َّ
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َهداي فال يضل وال يشقى ُّْ َ ََ َ ُِ َ َ﴾.. 
ًالذي أنجز عمال مرضيا، َّملميز اواجلائزة إنام تعطى للناجح  ، ًوخطرياً

 ..وال تعطى ملن عىص ومترد، أو ملن فشل وسقط يف امتحان اجلدارة
: أن هلذا العصيان الذي ذكر يف اآلية الكريمة: وذلك كله يشري إىل

َوعىص آدم ربه فغوى﴿ ُ َّ َ َ ََ َ َ ُ معنى ال يتضارب مع إعطاء اجلائزة عىل نفس  ..﴾َ
 وكانت اجلائزة هي االجتباء، واالصطفاء اإلهلي له هذا العصيان بالذات،

 ..»عليه السالم«

 :معنى االجتباء
  :واالجتباء كام قاله الراغب هو

 ..»اجلمع عىل طريق االصطفاء«
 ليتحصل منه ،اجتباء اهللا العبد ختصيصه إياه بفيض إهلي« :ًوقال أيضا

 من يقارهبم وذلك لألنبياء، وبعض. أنواع من النعم، بال سعي من العبد
 .)١(..»من الصديقني والشهداء

ُاجتباه«بكلمة يف اآلية املباركة وليتأمل املتأمل هنا كيف جاء التعبري  َ َْ« ،
من توزع  »عليه السالم«وكأهنا تريد أن تلمح إىل ما كان يعاين منه آدم 

جز، والضعف، يف خمتلف ٍمضن، وانتشار وامتداد من موقع احلاجة والع
أصبح جيوع، ويعرى، ويمرض، ويعاين من احلر والربد، ، فجهات حياته

 ..و.. ويضعف ويقوى، و
أصبح بحاجة إىل من يساعده عىل مجع ذلك الشتات، ومللمة ذلك و

                                                        
 .٨٨ و٨٧املفردات يف غريب القرآن ص )١(
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االنتشار، وسد هاتيكم الثغرات، وتقوية ضعفه، ورفع عجزه بام يناسب 
حاجات ومرافق، وما يفرضه من هدايات هتيئة ذلك كله، وبام يتطلبه من 

 .التودال
عليه «أن اهللا قد اجتبى آدم  :كام أن بعض األعالم قد أملح إىل أن املراد

وسلك به إىل نفسه، ال يشاركه فيه غريه،  )١( أي مجعه إليه سبحانه،»السالم
ّبام أعطاه من هدايات تيرس له ذلك، من حيث أنه تعاىل هو الرحيم بعباده، 

 ..ليهم بألطافه وعناياتهعالعائد 
  : ولوخالصة الق
 قد بادر إىل التضحية احلسية والواقعية بكل »عليه السالم«إن النبي آدم 

ما لديه يف سبيل الوصول إىل مقامات جليلة وعظيمة عند اهللا، وقد ظهرت 
 .. آثار هذه التضحية يف البالء الذي واجهه

وبذلك يكون قد أثبت خلوصه، وكونه صفوة اهللا، فاستحق أن جيمعه 
طفيه لنفسه، وأن يمنحه وسام اإلجتباء لنجاحه يف اهللا إليه، وأن يص

 .. الذي ال ينجح فيه إال صفوة اخللق.. اإلمتحان
فام صنعه اهللا له، ليس جمرد معونة ملن احتاج إىل املعونة، بل املوضوع 
موضوع مكافأة، وإعالن ملقام االجتباء الرفيع، الذي حيتاج إىل أسباب 

 ..كامنة يف ذات الشخص املجتبى

 :يتلقى الكلامت ×آدم بي الن
بعد اهلبوط و سبحانه يف غمرة هذا احلدث، هأن: وقد حدثنا اهللا سبحانه

                                                        
 .٢٢٣ ص ١٤تفسري امليزان ج )١(



  حقيقة قرآنية×براءة آدم ....................................................................................١١٨

 كلامت تعقبتها التوبة عليه ،»عليه السالم« قد أعطى عبده آدم ،مبارشة
ُفتلقى آدم من ربه كلامت فتاب عليه إنه هو التواب﴿: مبارشة، قال تعاىل َّ َ ُ ُ َ َ ِّ ََّ َ ََّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َّ َُ َّ ََ ََ َ 

ُالرحيم َِّ﴾.. 
 :ولبيان ذلك نقول

  :إن هذه اآلية قد أملحت إىل األمور التالية

َّفتلقى﴿ دالالت قوله تعاىل ـ١ َ ََ﴾: 
 يواجه املصاعب وحده، بل »عليه السالم«إن اهللا سبحانه مل يرتك آدم 

عليه «وكان آدم . أمده مبارشة وبدون إمهال بأسباب اخلالص مما هو فيه
األسباب، وهييء نفسه هلا ـ كام تشري إليه كلمة  ينتظر هذه »السالم

َّفتلقى﴿ َ َ  . ـ التي جاءت بفاء التفريع، التي تفيد التعقيب من دون مهلة﴾َ
ِفتلقى آدم من ربه ﴿:  فألقى إليه كلامت، بل قال:كام أنه مل يقل ِِّ ََّ ُ َّ َ َ َ

ٍكلامت ِ
َ آدم النبي االنتظار من قبل يؤكد عىل هذا  التعبري بالتلقي ألن ..﴾َ

تقباهلا، بام يليق هبا لتلك الكلامت، مع استعداد وهتيؤ الس »عليه السالم«
، من وعي، وسمو روحي، وعرفان، ألهنا كلامت رشيفة وعالية، ويناسبها

ال بد أن تتوفر فيه القابلية لنيلها، والوصول إليها، وإدراك ما يمكنه إدراكه، 
 ..من حقائقها وحاالهتا

ً وحلوهلا يف قلبه ووعيه، وروحه، سببا يف ويكون نفس وصوهلا إليه،
ًرفع مشكالته، وقضاء حوائجه، ألنه يصبح مستحقا لذلك بنفس هذا 

 ..النيل لتلك الكلامت
 مالزم لفهم تلك األسامء الدالة عىل حقائق تلك ،فالتلقي إذن

املوجودات الرشيفة، واألسامء التي تشري إىل أصل وجودها، وتساعد عىل 
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 .. وعيهرسم صورة هلا يف
أنه : ًتلقيت فالنا، فمعنى ذلك: إنه إذا قال القائل: وألجل ذلك نقول

 ..قد استعد وهتيأ، ليالقيه بام يناسب حاله ومقامه

ِمن ربه﴿: التلقي للكلامت كان  ـ٢ ِِّ َّ﴾..   
من موقع  »عليه السالم«أن هذه الكلامت قد تلقاها آدم : ويالحظ

شئة احلريصة عىل مصلحته، واملهتمة الربوبية التي توحي بالرعاية والتن
عىل وفق احلكمة، والتدبري الصحيح، وحتت رعاية عني العلم . بحفظه

 واملحيطة بأرسار كل هذا الوجود، ومن هنا ،الثاقبة والنافذة إىل األعامق
ِمن ربه﴿ :نجده تعاىل يقول ِِّ  ..ومل يقل من اهللا. .﴾َّ

مة، كام ربام تلمح إليه وال بد أن تكون الكلامت املذكورة كلامت عظي
 .كلمة التلقي

إلفادة ـ  يف ما يظهر جيء به ـ تنوين التنكري الذي وكام يشري إليه
 .التعظيم

باإلضافة إىل كوهنا آتية إليه من جانب العزة اإلهلية، والفيض الربويب، 
 ..الذي ينتظره، وهو يف أمس احلاجة إليه، بعد أن حدث له ما حدث

 :×ي تلقاها آدم  عظمة الكلامت التـ ٣
ثم جاءت التوبة عليه بعد تلقيه تلك الكلامت مبارشة، كام أملح إليه 

ِفتاب عليه﴿: التعبري بالفاء يف قوله ْ َ َ َ َ ، مما يعني أن هذا التلقي الكريم لتلك ﴾َ
وإدراك النبي آدم ملعانيها قد نتج الكلامت، ووضعها يف موقعها الالئق هبا، 

 ..  للتوبة عليه، ولتلقي الرمحات اإلهليةًعنه أن أصبح النبي آدم مؤهال
ولعل هذا التلقي للكلامت هو الذي نتج عنه اإلجتباء، أو هو نفسه 
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فإن اآلية قد جعلت توبة اهللا عىل النبي آدم نتيجة .. اإلجتباء، أو مالزم له
مما يعني أهنام أمران متالزمان عىل .. لإلجتباء تارة، ولتلقي الكلامت أخرى

 فإن اإلجتباء مستلزم لرفع مستوى النبي آدم، وتقريبه إليه أقل تقدير،
سبحانه، ومجعه شتاته، واصطفائه، وهذا مالزم ملزيد من الرقي يف الوعي 

 .. »عليه السالم«والرسوخ يف اإليامن، وغري ذلك له 
 عنه عودة ووعي تلك الكلامت هو الذي جيسد ذلك الرقي الذي ينتج

، وهلذا فإن اهللا مل  بلطفه وعونه ورعايته»السالمعليه «اهللا سبحانه عىل آدم 
إن نفس تلقي النبي آدم للكلامت : دعا آدم ربه، فتاب عليه، بل قال: يقل

 ..استتبع عود اهللا عليه

 :الكلامت ليست جمرد قراءة دعاء
وإن عظمة هذه الكلامت، ثم تفريع التوبة عىل تلقيها يشري إىل أن 

، تدخل يف "كلامت"، من حيث كوهنا »معليه السال«دورها يف حياة آدم 
 . دائرة التلفظ املستتبع للتوبة

عليه «وذلك يشري إىل أهنا كانت مادة أساسية وحمورية يف دعائه 
 :  حتى لو كان هذا الدعاء هو،فهي إذن ليست جمرد قراءة دعاء ..»السالم
 وظلمت ًا،ال إله إال أنت سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوء«
  .فر يل، وأنت خري الغافرين، فاغنفيس

ًال إله إال أنت سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوءا، وظلمت 
  . نفيس، فارمحني، وأنت خري الرامحني

ًال إله إال أنت سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوءا، وظلمت 
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  .)١(»نفيس، فاغفر يل، وتب عيل، إنك أنت التواب الرحيم
أخرى  كلامت ، بل هيال، ليس املقصود هبا خصوص هذا الدعاء

  ..حتتاج إىل تعليم
 حتتاج إىل استعداد وهتيؤ ،وهي كلامت هلا رشف ومقام كريم عند اهللا

 .الستقباهلا ولتلقيها
عرتاف أمامه التجاء املحتاج واملنكوب إىل اهللا سبحانه، واإلجمرد أما 

 كام تضمنته ، منه والسرت، واملغفرة،بالقصور، وبالتقصري، وطلب العون
ن ذلك هو ما تسوق إ فال حيتاج إىل التعليم اإلهلي، إذ ات هذا الدعاء،فقر

إليه طبيعة اإلنسان العارف باهللا، الواقف أمام جالله وعظمته، املدرك ملدى 
وحاجته أمام عجزه يف مقابل قدرته تعاىل، وضعفه مقابل قوته تعاىل، وفقره 

 ..غناه وكرمه سبحانه
 املألوف، والواقعي، والطبيعي فليس هذا الدعاء إال ذلك اخلطاب

وليس هو باألمر املغفول عنه، بل ينساق إليه . ًجدا، وال حيتاج إىل تعليم
عليه «آدم النبي ًخصوصا من هو مثل املحتاج إىل اهللا يف مواقع الشدة، 

 .. يف معرفته باهللا سبحانه، بفطرته وسجيته،»السالم
لكلامت هي خصوص  إن ا:وذلك كله جيعلنا ال نقتنع بقول من يقول

 ما هو أعظم ،ًهذا الدعاء، بل ال بد أن يكون معه أيضا ـ أو باالستقالل عنه
 وهم حممد، وعيل، ،»عليهم السالم« وأهم وهي ـ أسامء أهل البيت

                                                        
 عنه وعن الصدوق والعيايش والقمي ١٤٨ و١٤٧ ص١الكايف وتفسري امليزان ج )١(

 .وغريهم
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وفاطمة، واحلسنان صلوات اهللا عليهم أمجعني، ليكونوا شفعاءه ووسيلته، 
 .)١( فراجع،كام دلت عليه الروايات الرشيفة

يف وقت سابق وذلك  األسامء هي التي كان اهللا قد علمه إياها، وهذه
أنه وراد تعاىل أن يظهر هلم عظمة آدم، أحينام أمر املالئكة بالسجود له، و

البد أن يوصل الكون إىل كامله من خالل معرفة خاصة تتناسب مع حقيقة 
 ..تلك املوجودات العالية

علمه اهللا هذه األسامء ـ وليس للمالئكة مثل هذه القدرات ـ نعم لقد 
ثم عرضهم عىل املالئكة، ورأى أنوارهم وشاهد مقاماهتم، وعرف أهنم هم 
الشفعاء الكرماء، الذين ال بد أن ينتظر مساعدهتم، فتهيأ واستعد الستقبال 

 ..الكلامت الدالة عىل عظيم شأهنم من ربه تبارك وتعاىل

 :، يؤيد ويؤكد& العالمة الطباطبائي ـ ٤
، ما يؤيد ويؤكد عىل  هنا»رمحه اهللا«قد ذكر العالمة الطباطبائي و ..هذا
َأجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴿ : قالوا املالئكةوهو أن. ما نقول ْ َ ُ َِّ ُُ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َْ ُ ْ َ َ

َونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون  ُ َ ُ ْ ََ َ َ َ َْ ْ ُ َ َ ُ ِّ ُ ْ ََ َِّ َ ِّ ِ َ َ ُ ُ ََ ِ َ وعلم آ*ِ َّ َ َدم َ َ
َاألسامء كلها َّ ُ َ ْ﴾..)٢(. 

عليه « تعاىل قد أقام احلجة عىل املالئكة بتعليمه آلدم أنه: فهذا يعني
هذه األسامء، مما يعني أهنا أسامء من شأهنا حل كل املشكالت،  »السالم

وإزالة كل آثار الظلم واملعايص، ودواء كل داء، وإصالح كل فاسد، 

                                                        
 . السابقدراملص)١(
 . من سورة البقرة٣١ و٣٠اآليتان  )٢(
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 .فأسكتهم بذلك، وأقام احلجة عليهم
 أهنا أسامء موجودات عالية، ال يتم كامل املستكمل إال :وذلك معناه 

 .»عليهم السالم«بربكاهتا، وهي كام دلت عليه األخبار أسامء أهل البيت 
 :»عليه السالم«أما قول بعضهم إن الكلامت هي قول آدم 

َربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا ﴿ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ ْ ْ َ ْ ََ َِ ْ ْ َّ ِ ُ َ َلنكونن من اخلارسينَ َ َِّ ِ َِْ َ ُ َ َ﴾.. 
  :»رمحه اهللا«فقد رده العالمة الطباطبائي 

بأن آيات سورة البقرة قد دلت عىل أن التوبة وقعت بعد اهلبوط : ًأوال
 قبل اهلبوط »عليه السالم«وهذه الكلامت قد صدرت من آدم . إىل األرض

 .كام يف سورة األعراف
َربنا ظلمنا أنفسنا﴿: بل الظاهر هو أن قوله: ًثانيا َ ََ ْ َُ َ َ َ  تذلل وخضوع ..﴾َّ

 .)١(قبال ندائه تعاىل، وليس دعاء بالكلامت املتلقات
ليستنقذه  »عليه السالم« أنه تعاىل حني يعود إىل آدم ..ًثم ذكر أخريا

بلطفه، ويمده بعونه، ويقوي ضعفه، ويرفع عجزه، فإنام يفعل ذلك من 
، ملساعدهتم، وسد اخللل الذي يعانون حيث هو تواب كثري العودة إىل عباده

منه، وإن عودته هذه إليهم إنام هي من موقع رحيميته هبم، التي حيتاجوهنا، 
 .. وترفع النقص،ّلتقوي ضعفهم، ولتسد اخللل

                                                        
 .١٣٤ و١٣٣ وراجع ص١٤٩ و١٤٨ ص١تفسري املنري ج: راجع )١(
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 :أزهلام عنها.. أكال.. ذاقا
َذاقا﴿ بـتارة ربت  عالكريمة قد أن اآليات :والالفت خرى أو.. ﴾َ

َأكال منها﴿بـ َّعربت  ْ ِ َ َأزهلام الشيطان عنها﴿وثالثة بـ .. ﴾َ ْ ََ ُ َ ْ َّ َ َُّ َ﴾.. 
أن ثمة عناية خاصة يف إبراز بعض اخلصوصيات من خالل : وواضح

 .هذا التنوع يف التعابري
َذاقا﴿ :فهو حني يقول  فإنه يكون قد بني أن األكل مل يكن جمرد ..﴾َ

زء من تلك الشجرة إىل جوف آكليه، فإن ذلك قد ال يكون هو إيصال ج
هو التفاعل مع املؤثر بل . املؤثر يف سقوط احلجاب، وظهور السوءات

 .. من خالل تذوق طعمها،حقيقتها، واإلحساس بخصوصيتها
ًولذلك جاء التعبري ليعطي أن ما حصل كان اخرتاقا، وخروجا،  ً

َفأزهلام الشيطان عنها﴿ لتكويني املرتبطة بالشأن اًوجتاوزا للحدود ْ ََ ُ َ ْ َّ َ َُّ َ َ﴾ ..
َفأزهلام﴿: وقوله َُّ َ َ ًيشري إىل االسرتسال واجلري، وفق السجية، واعتامدا .. ﴾َ

 ..عىل ظاهر احلال
وإذا كانت هذه احلدود هي حدود التكوين، فإن اخرتاقها وجتاوزها 

لق  من خالل حتمية اخلضوع لنواميس اخل،سوف يرتك أثره التكويني
وفق  و التي أودعها اهللا يف اخللق واخلليقة، رمحة منه تعاىل هبا،،والتكوين

 .مقتضيات التدبري واحلكمة البالغة
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َأكال منها﴿ :وحني قال ْ ِ َ فإنام أراد أن حيدد الطريقة التي حصل هبا .. ﴾َ
ذلك التفاعل مع حقيقة الشجرة، وأن األكل كان هو سبب ظهور 

فهو يريد التأكيد عىل االرتباط .. ليهامالسوءات، وعوارض البرشية ع
 ..املبارش بني هذين األمرين

َأزهلام﴿  :وأما التعبري بـ َُّ َ فإنه يريد أن حيدد لنا نتائجه الكلية املناسبة .. ﴾َ
 الذي هو االسرتسال، واالعتامد عىل ظاهر لعنوان العاملطبيعة التعبري با

تقال إىل موقع آخر، ليواجها احلال، وأنه ينتج اخلروج مما كانا فيه، واالن
 ..حاالته وعوارضه

 !السوءات؟
التي بدت، قد واآليات الكريمة تكاد تكون رصحية يف أن السوءات 

 ..، ال أهنا مل تكن ثم كانت»عليهام السالم« كانت مستورة عن آدم وزوجه
 املراد بالسوءات يف اآليات ليس هو العورة بمعناها وهذا يشري إىل أن

 ،كان يعرف أن له عورة »عليه السالم«ذ ال شك يف أن آدم إ.. املعروف
حيس هبا، ويعرف أنه رجل، ويعرف أن زوجه أنثى، ويعرف الفرق كان و

 .بني الرجل واألنثى، ويدرك معنى الزوجية بينهام
للكناية عن التي كانت كامنة، وغري بادية ولكن جاء التعبري بالسوءات 

أن تدخل إذا ظهرت من كموهنا، ا تلك األحوال الصعبة التي من شأهن
بسببها الشقاء الذي أشار  اخللل إىل حياته، وتوصل املساءة إليه، وحيصل له

َفتشقى﴿: تعاىل إليه بقوله ْ َ َإن لك أال جتوع ﴿: ثم كأنه فرسه بقوله بعده.. ﴾َ ُ ََّ َ َ َ ِ

َفيها وال تعرى  ْ ََ َ َوأنك ال تظمأ فيها وال تضحى* ِ َ َْ َ ََ ِ ُ َ ْ َ َّ َ﴾. 
عن هذه السوءات بصيغة اجلمع، ال بصيغة اإلفراد والتثنية، وقد عرب 
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 .ربام ليشري بذلك إىل كثرهتا وتنوعها
َهلام«كام أنه قد أضاف كلمة  بدت هلام، ليتأكد أن املراد :  فقال»َُ

بالسوءات ليس هو العورة، ألن ظهور عورتيهام هلام مما ال ضري فيه، إذ 
ً ضري أيضا يف أن تبدو له عورة وال. اإلنسان يشعر بعورة نفسه، ويراها

 ..ًزوجه أيضا

 :ينزع عنهام لباسهام
وقد كانت تلك األحوال الصعبة التي عرب اهللا عنها بالسوءات عىل 

 مل يكونا »عليهام السالم«وزوجه  درجة من اخلفاء والكمون، إىل حد أن آدم
 .ًيرياهنا، ألهنا كانت مواراة أي مستورة عنهام بساتر وحجاب

يف أوجها وعنفواهنا يف أن  »عليهام السالم« مشكلة آدم وزوجه ومتثلت
وكان زوال هذا .. إبليس قد استطاع أن ينزع عنهام لباسهام، لريهيام سوءاهتام

مما يعني أن التفاعل اجلسدي . السرت قد حصل بفعل أهنام قد ذاقا الشجرة
 ..هو الذي أسقط ذلك الساتر عن السوءات.. الناشئ عن هذا األكل

َوطفقا ﴿وقد حاوال أن يستفيدا من سواتر اجلنة، فلم تنفعهام بيشء  ِ َ َ
ِخيصفان عليهام من ورق اجلنة ِ َِّ َْ ِ َ َْ ََ ِ َ ِ َ ْ ومل يكن يمكنهم االكتفاء هبا، فإن األمر  ..﴾َ

من ـ من الناحية التكوينية ـ فكان ال بد هلام حيتاج إىل سواتر من سنخ آخر، 
 . ما يسد اخللل، ويواري السوءاتاخلروج إىل عامل جديد، جيدان فيه

 أن يعيد سائر األحوال التي »عليه السالم«نعم لقد كان عىل آدم 
ظهرت عليه إىل ما كانت عليه من الكمون واخلفاء ـ وقد أشارت بعض 
ًالروايات إىل ذلك، وإىل أن لباس اجلنة مل يعد صاحلا هلام، وإىل أهنام قد 

 : قالتضطرا إىل حرث الدنيا ومطعمها، حيثا
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وسقط عنهام ما البسهام اهللا من اجلنة، وأقبال يسترتان من ورق ..«
 . )١(»اجلنة

 : ويف نص آخر
 .. )٢(»بدت لنا عوراتنا، واضطررنا إىل حرث الدنيا ومطعمها«

 واملرض بالدواء، ،فاجلوع حيتاج إىل سرته بالشبع، والعري باللباس
ئر األحوال التي ال بد من  وهكذا بالنسبة إىل سا،واخلوف بام يوفر األمن

 ..إعادهتا إىل حالة الكمون واخلفاء

 :&مناقشة كالم الطباطبائي 
 وهذا هو األوفق بالسياق القرآين، وألجل ذلك فنحن ال نرتيض ..نعم

 :يف تفسريه؛ حيث يقول) قده(ما ذكره العالمة الطباطبائي 
تعاىل تسوية وزوجته، وإن كانا قد سوامها اهللا  »عليه السالم«وآدم .. «

ًأرضية برشية، ثم أدخلهام اجلنة مل يمكثا بعد التسوية، ومل يمهال كثريا، ليتم 
يف الدنيا إدراكهام لسوءاهتام، وال لغريها من لوازم احلياة الدنيا، واحتياجاهتا 

 .حتى أدخلهام اهللا اجلنة
وأنه إنام أدخلهام اهللا اجلنة حني أدخلهام، وملا ينفصال، وملا ينقطع 

 .راكهام عن عامل الروح واملالئكةإد
َليبدي هلام ما ووري عنهام﴿: والدليل عىل ذلك قوله َُ ْ َ َ ُ َ ِْ َ َُُ ِ ما : ، ومل يقل﴾ِ

كان ووري عنهام، وهو مشعر بأن مواراة السوأة ما كانت ممكنة يف احلياة 

                                                        
 .. عن تفسري القمي١٣٩ ص١تفسري امليزان ج )١(
 . عن تفسري العيايش١٨٣ ص١١ والبحار ج٨٤ ص١تفسري الربهان ج )٢(
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الدنيا استدامة، وإنام متشت دفعة ما، واستعقب ذلك بإسكان اجلنة، فإظهار 
ًن مقضيا حمتوما يف احلياة األرضية، ومع أكل الشجرة السوءات كا ً

 .)١(»..الخ
وقد ذكرنا فيام تقدم ما يشري إىل عدم إمكان قبول هذا السياق 

 .»رمحه اهللا«التفسريي من العالمة الطباطبائي 
  :ونضيف إىل ما قدمناه ما ييل

 »معليه السال« من أن آدم »رمحه اهللا«إنه ال دليل عىل ما ذكره : ًأوال
 ..ًوزوجه مل يمكثا بعد التسوية، ومل يمهال كثريا

ًإهنام مل يمهال كثريا ليدركا يف الدنيا سوآهتام غري مقبول، إذ : قوله: ًثانيا
 الدنيا سوءاهتام، كام مل يدركا غريها من  جنةال دليل عىل أهنام مل يدركا يفإنه 

 . أن دخال اجلنةوأن عدم اإلدراك هذا قد استمر إىل.. لوازم احلياة الدنيا
إهنام حني أدخلهام اهللا اجلنة ملا ينفصال، وملا ينقطع إدراكهام : قوله: ًثالثا

  .عن عامل الروح واملالئكة
 ..غري ظاهر املراد
 عىل حد »قد سوامها اهللا تعاىل تسوية أرضية برشية«فإنه إذا كان 

 .. واملالئكةًتعبريه، فام هو الدليل عىل أن إدراكهام كان متصال بعامل الروح
سلمنا اتصال إدراكهام بعامل الروح واملالئكة، لكن كيف يثبت : ًرابعا

 ..!؟ًأن هذا االتصال بقي مستمرا إىل حني دخوهلام اجلنة
إنه حني خاطبهام بأن األكل من الشجرة يستلزم الشقاء، : ًخامسا

                                                        
 .١٢٧ ص١تفسري امليزان ج )١(
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هل فهام أقواله هذه؟ .  والعري، والظمأ، والضحى،ووعدمها بعدم اجلوع
 وعرفا معانيها، فإنه يكون قد عرفهام ،فإن كانا قد فهامها.  مل يفهامها؟أم

ووجود ما يسرت العري، ويشبع .. وجود عري، وجوع، وظمأ، ونحوهاب
 ..اجلوع، ويروي الظمأ، ويقي من حر الشمس يف الضحى

إن مواراة السوأة ما كانت ممكنة يف احلياة الدنيا : قوله: ًسادسا
 .. ت دفعة ما، ثم أعقب ذلك سكناه اجلنةاستدامة، وإنام متش

ًال جمال لتأكيده، فإنه إذا أمكن سرت السوأة مقدارا ما فإنه يمكن سرتها 
فإن إظهارها مرشوط .. ًخصوصا إذا مل يأكال من الشجرة.. ًمقدارا أطول

بذلك، فإذا أمكن أن يعيش يف احلياة الدنيا من دون أن يأكل من الشجرة 
 .ًوده، فإنه سيبقى مستوراالتي تظهر كوامن وج

 :تلكام.. نادامها
ما حدث  »عليه السالم« أنه سبحانه حني حدث آلدم :ًويالحظ أيضا

َنادامها رهبام﴿: ، بل قال»قال هلام رهبام«: مل يقل ُ ُّ َ َ ُ َ َ﴾. 
عليه «ولعل ذلك يشري إىل أن ثمة حالة من البعد قد حصلت آلدم 

 .، واخلطاب يكون للقريب، ألن النداء إنام يكون من بعيد»السالم
نفس األكل من الشجرة قد جعله يف موقع  ولعل سبب ذلك هو أن

آخر، ليس هو املوقع الذي يفرتض أن يكون فيه، وألجل ذلك فقد أصبح 
ًبعيدا عن الشجرة أيضا، وتبدل اخلطاب منه تعاىل من ِال تقربا هذه ﴿ :ً ِ َ َ َ ْ َ َ

َالشجرة َ َ ِهذه﴿ وكلمة ..﴾َّ ِ َأمل أهنكام عن ﴿ :يب، إىل قوله تستعمل للقر..﴾َ َْ ُ َ َ َْ َ

َتلكام الشجرة َ َّ َُ ْ َتلكام﴿ و ..﴾ِ ُ ْ  ..ً تستعمل للبعيد، منسوبا إليه وإىل زوجه..﴾ِ
وقد . فهذا البعد قد كان هو األثر الطبيعي التكويني لذلك األكل
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عىل حصل ذلك قبل أن تصدر عن اهللا سبحانه أية إشارة حتكي حالة الرضا 
 حالة الغضب، أو تشري إىل األسف ملا أصابه، أو تلومه عىل ما أوالنبي آدم، 

 .صدر منه
فلام حصل االصطفاء، واالجتباء، عاد النبي آدم ليحتل أقرب مواقع 

 ..الرضا، واللطف اإلهلي، كام أرشنا إليه أكثر من مرة

 :هبوط إبليس
 ، لعنه اهللا حتى من تلك اجلنة التي يف هذه الدنياوقد أهبط اهللا إبليس

ًعقوبة، وخزيا، وطردا له من رمحة اهللا  هبوط آخر ، وكان قد سبق ذلك تعاىلً
إلبليس من املقام الذي كان فيه مع املالئكة، سواء أكان ذلك اهلبوط األول، 

يف مواقع من جنة اخللد أو من مواقع القرب والزلفى يف السامء حيث كان 
 فيد للطرد املهني له يف ما عرب عنه باخلروج، املوهو ..مع املالئكةالرشف 

ٌفاخرج منها فإنك رجيم ﴿: قول اهللا تعاىل له َ ُِ َ َّ ِ َ ََ ْ ِْ ِ وإن عليك اللعنة إىل يوم *ْ ْ ْ َ ََ َْ َ َّ َِ َِ َ َّ
ِالدين ِّ﴾..)١(. 

 وإن أنه: وحتى لو كان النبي آدم يف جنة اخللد، فإن هبوط إبليس معناه
 لكنه ـ ربام ـ »السالمعليه « حني مل يسجد آلدم ًأوال ـكان قد طرد من اجلنة 

فيكون .. ًـ كان قادرا عىل الدنو منها، بحيث يسمع صوت من بداخلها
هبوطه هذا بسبب هذا اجلرم احلادث الذي ارتكبه يف حق آدم وزوجه 

 . هو بمعنى حرمانه حتى من الدنو واالقرتاب منها»عليهام السالم«
ضت بروز ، قد فر»عليه السالم« آدمالنبي أن برشية : ومن الواضح

                                                        
 .احلجر من سورة ٣٥ و٣٤اآليتان  )١(
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تلك احلاالت الكامنة فيه، كاجلوع والعطش واالنفعال باحلر والربد، 
 .. ملجرد أنه ذاق الشجرة.والتعرض لآلالم واألمراض، وما إىل ذلك

، ال تعرض له نفس هذه بحسب طبيعة تكوينه، فإنه إبليس لعنه اهللاأما 
 .احلاالت

ًوحرمانا له من ًفكان هبوطه يمثل إبعادا له عن ساحة الرمحة اإلهلية، 
 .مقام الكرامة الربانية

 : يف األحاديث الرشيفة×آدم النبي هبوط 
، »عليه السالم«آدم النبي  هبوط  بأن:وقد رصحت الروايات الرشيفة

 .قد كان بمعنى االنتقال إىل عامل جديد يتناسب مع احلالة التي استجدت له
  :ً قال خماطبا ربه»عليه السالم«قد روي أنه ف
دت لنا عوراتنا، واضطرنا ذنبنا إىل حرث الدنيا، ومطعمها، وب.. « 

 .)١(»ومرشهبا
  :»عليه السالم« وعن اإلمام الصادق

 ألنه خلق خلقة، ال يبقى إال باألمر والنهي، والغذاء ،أخرجه اهللا«
 .)٢(»واللباس

 من اجلنة يشبه انتقال اجلنني من عامل اجلنينية »عليه السالم«فانتقال آدم 
 إىل هذا العامل اجلديد بالنسبة إليه، حيث مل يعد يمكنه العيش فيه بالوالدة

                                                        
 . عن تفسري العيايش١٨٣ ص١١ والبحار ج٨٤ ص١تفسري الربهان ج )١(
 ٢ وج٨٠ ص١ وتفسري الربهان ج١٦١ ص١١ والبحار ج٤٣ ص١تفسريالقمي ج )٢(

 .٦ص
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الحتياجه إىل أمور ال يتحملها عامله األول، وال يستجيب، وال يستطيع 
 .تلبيتها له

 ..بخالف هبوط إبليس، فإنه طرد وإبعاد وعقوبة له

 :واهبطوا.. اهبطا
: ١٢٣ة  وهو أنه تعاىل قد قال يف سورة طه اآلي:ويبقى هنا سؤال

َاهبطا« ِ  ٣٨، ويف سورة البقرة اآلية ٢٤ ولكنه يف سورة األعراف اآلية »ْ
ْاهبطوا«: قال ُ ِ  !.. فام هو السبب يف ذلك؟»ْ

  : ونقول يف اجلواب
 إفهام كل واحد من املخاطبني أنه يتحمل :إنه تارة يكون املقصود هو

ًا كانت املسؤولية بصورة مبارشة، وأن أي فرد آخر مهام كان موقعه، وأي
طبيعة العالقة معه، وخصوصية الصلة به، فإن ذلك ليس له أي تأثري يف 

ففي مثل هذه احلال، حيسن أن يوجه .. التخفيف من تبعات ما يقدم عليه
اخلطاب جلميع األفراد، ليشعر كل واحد منهم أنه مطالب ومؤاخذ 

 ..وهذا هو ما تكفلت به آيات سورة البقرة، فيام يظهر.. ومسؤول
 احلديث مع فريقني هلام هنجان خمتلفان، :رة يكون املقصود هووتا

فيأيت التعبري .. أحدمها سبيل هداية ونجاة، واآلخر، سبيل ضاللة وهالك
ًأن باب اخليار مفتوح أمام األفراد أيضا، : اهبطا، ليقرر: بصيغة املثنى

لألخذ هبذا السبيل أو بذاك، فمن اتبع منهم طريق اهلدى، فال يضل وال 
 ..وهذا هو ما ورد يف سورة طه. يشقى

 يراد اجلمع بني كال احلالتني، فمن جهة يراد اإلملاح إىل أن :وتارة ثالثة
ًاألفراد هم الذين يتحملون مسؤوليات أعامهلم أوال، فيؤمر كل فرد باهلبوط 
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 ..إىل موقعه املناسب له، ليكون فيه
ان، يعادي كل منهام  إىل أن هؤالء اهلابطني فريق:ثم يشار من جهة ثانية

ًوإن كان فريق أهل اإليامن ال يعادي بعضهم بعضا، بل هم إخوان .. اآلخر
 ..عىل رسر متقابلني

 ..٢٤ من مالحظة سورة األعراف اآلية :وربام يظهر ذلك

 :هدايتان
وقد أشارت اآليات الرشيفة إىل وجود هدايتني ختتلف كل واحدة 

 ..منهام عن األخرى
 قبل هبوطه، وقد »عليه السالم« تعاىل للنبي آدم هداية اهللا: أوالمها

َوعىص آدم ربه فغوى ﴿: أشري إليها بقوله تعاىل ُ َّ َ َ ََ َ َ ُ ِثم اجتباه ربه فتاب عليه * َ ْ َ ََّ َُ َ ُ ُّ ُ َ َْ ََ
َوهدى َ َ﴾.. 

ًقال اهبطا منها مجيعا﴿: هدايته له تعاىل بعد هبوطه، قال تعاىل: الثانية َِ َِ َ ْ َ َِ ْ 
ٍبعضكم لبعض ْ َ ْ َِ ْ ُ َ عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال ُ َ ُ َ َ ُ ٌّ َُّ ِ َِ َ ِّ َ َ ََّ َ ََ َّ ً ِّ َّ ُِ ُ ْ ِ

َيشقى ْ َ﴾.. 
تتمثل بمعارف، وآفاق يفتحها اهللا أمام أوليائه، : فاهلداية األوىل

َلنريه من آياتنا﴿: وأنبيائه، عىل حد قوله ُِ ِ َِ َْ ُ ِلقد رأى من آيات ربه ﴿أو . ١..﴾ِ ِ ِِّ َْ َ ََ ْ َ َ
َالكربى ْ ُ علمني رسول اهللا ألف باب من العلم، يفتح يل من كل «: أو. ٢..﴾ْ

 ..»باب ألف باب

                                                        
 .اآلية األوىل من سورة اإلرساء )١(
 . من سورة النجم١٨اآلية  )٢(



 ١٣٧...................................... ............................................ونتائج.. آثار: الفصل الثامن

، الكلامت من ربه، ومعرفته »عليه السالم«ومنها تلقى النبي آدم 
 ..بحقائقها، ومقاماهتا

هي اهلداية التكوينية، والفطرية، واإلهلامية، : واهلداية الثانية
.. تاج إليها اإلنسان يف مسريته يف احلياة الدنياوالترشيعية، والعقلية، التي حي

 .. يف أكثر من موضع»تفسري سورة هل أتى«كام أرشنا إليه يف كتاب 
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 :الغواية، ضد الرشد ال ضد الضالل
  : ًولربام أصبح واضحا

ليست بمعنى الضاللة عن طريق  »عليه السالم«أن غواية آدم : ًأوال
مل يصل إىل مطلوبه،  »عليه السالم«اهلدى، وإنام هي ضد الرشد، بمعنى أنه 

 .. قد حاد ومال عن هدفه، وغوى عنهحيث إنه.. الذي أراده وسعى إليه
وبقي يف وسط الطريق ألجل مانع، حال بينه وبني مواصلة طريقه، 

ًن ضاال، ألن رعاية اهللا له واضحة، وسبيل ومن كان كذلك، فإنه ال يكو
ًالوصول أيضا معروف املواصفات، لكن قد حصل مانع له من الوصول، 

وهذا هو املراد . أوجب عجزه عن حتقيق مراده، وخيبته فيام قصد إليه
َغوى«: بكلمة َ«.. 

ِللزم أن يقول..  لو كان املقصود بالغواية، الضالل:ًثانيا َ غوى آدم : َ
ألن املعصية تنشأ من الضالل، وال ينشأ الضالل عن . وضل، فعىص

 ..املعصية

 :العصيان ليس هو التمرد
ُوعىص آدم ﴿ :أن معنى العصيان يف قوله تعاىل: ًثم إنه قد اتضح أيضا َ َ ََ

ُربه َّ بل ..  ليس هو التمرد عىل اهللا، وكرس هيبته، وهتك حجاب عزته..﴾َ
كالمه سبحانه الذي جاء عىل شكل معناه عدم موافقة العمل املأيت به لظاهر 



  حقيقة قرآنية×براءة آدم ....................................................................................١٤٢

 .هني وأأمر 
مرة يالحظ يف األمر حال اآلمر وموقعه، وحرمته، : وبعبارة أخرى

وهيبته، وسيادته، ومولويته، فيكون لالستسالم، والعبودية، والسيادة، 
ملن مل يتحرك : نبعاث، والتحرك المتثال األمر، فيقالالواملوقعية، الدور يف ا

بمعنى مترد عىل مواله، وكرس هيبته، وذلك مثل األوامر ، »عىص«: لالمتثال
 .. التعبدية، التي ال يعرف املكلف الوجه، وال املصلحة فيها

لزوم حفظ : ًنبعاث ناشئا عن الشعور بأمرين، مهاالومرة يكون ا
 ..السيادة وإدراك وجود مصلحة يف املطلوب

 وال موىل، بل ًومرة ال يكون حلال اآلمر أثر يف األمر، فال يكون سيدا
ًيكون صديقا، وخمالفة أمره ال توجب كرس مولويته، وال هتك حرمته، بل 

 .. هو يستجيب ألمره من موقع اللياقة واملجاملة
ومرة رابعة يكون إدراك وجود املصلحة هو الداعي واملحرك، كأمر 
الطبيب للمريض، فالداعي للطاعة هو اإلحساس بجدوى املأمور به يف 

 .. ا الداعي هو معنى داخل يف مضمون متعلق الطلبالشفاء، وهذ
وكذا لو أعطيت السائل الطالب، فإن اإلعطاء ليس ألجل امتثال 

 ..أمره، وال حلفظ مولويته وسيادته، بل ألن العاطفة حتركت يف قلبك
 .. فإن قوله ال يوجب أي حتريك.  إفعل:وإذا قال الببغاء

وان الذي ينشأ عن فاختالف الدواعي يوجب االختالف يف العن
َعىص«: املبادرة واالمتناع، وألجل ذلك فإن كلمة ، خيتلف معناها »َ

 ..باختالف هذه احلاالت
. فمعصية اهللا غري معصية الطبيب والصديق، والسائل وغري ذلك
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فمعصية اهللا يف أوامره التعبدية معناه كرس هيبته، وهتك حرمته، واجلرأة 
معصيته يف أوامره اإلرشادية، أو الواردة يف أما . عليه، والتمرد عىل مولويته

مقام التخيري، أو ألجل رفع احلظر، وكذلك معصية السائل، والطبيب، 
 ..والصديق، فال توجب ذلك

ًفمثال، لو وصف لك طبيب دواء، لكن طبيبا آخر، قال لك هذا : ً
الدواء يشفيك يف شهر، وأنا أصف لك دواء يشفيك يف ثالثة أيام، ولكن 

 تتحمل بعض املضاعفات التي تنشأ عنه، فأخذك بالدواء الذي برشط أن
وصفه الطبيب الثاين، ال يعني أنك عصيت الطبيب األول، وال يعني أنك 
هتكت حرمته، وخرقت هيبته، وليس هذا من العصيان القبيح، ألنك 
ًقصدت احلصول عىل الشفاء مع األول، ومع الثاين، فأنت فعلت حسنا 

لكن األول أراد أن جينبك املضاعفات .. ئ إىل أي منهامًمعهام معا، ومل تس
 ..الصحية، وأنت اخرتت حتملها، وأخذ الدواء الثاين

فإذا ظهر أن الطبيب الثاين قد أخطأ، أو أنه كذب عليك، فإنه هو الذي 
وال تالم أنت، وال الطبيب األول، رغم معصيتك ألمره، مع شدة . يالم

 ..احرتامك وحبك له
 لقد عصيتني، فوقعت فيام وقعت : األول أن يقول لكويصح للطبيب

 .كام قلنا.. فيه، لكنها ليست معصية بمعنى التمرد عليه، وهتك احلرمة
وألجل ذلك يبادر الطبيب األول مرة أخرى إىل معاجلة السلبيات التي 

 ..حلقت بك، من موقع املحبة، واللطف، والعطف
  : »اهللارمحه «وعىل حد تعبري العالمة الطباطبائي 

إن استعامل عىص يف خصوص األوامر املولوية إنام هو طريقة الرشع، 
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وإال فإن اإلستعامل اللغوي ال يقترص عىل ذلك، بل يراد به مطلق عدم 
 أو إرشاديني، ، سواء أكان األمر والنهي مولويني،االنفعال باألمر والنهي

سواء .. لنهيًحيث ال يكون ثمة عنوان السيادة ملحوظا يف نشوء األمر وا
أكان هناك سيادة بالفعل، كاإلرشادات اإلهلية التي هتدف إىل إلفات الناس 
إىل بعض املنافع أو املضار يف بعض املوارد، أو مل تكن هناك سيادة ومولوية 

 .)١(وعبودية، كام يف أوامر ونواهي األطباء

 :×توبة آدم 
لنبي آدم، ولكنه مل  إنه هو الذي تاب عىل ا:وبعد، فإن اهللا تعاىل، قد قال

وحتى لو كانت هناك توبة من النبي . »عليه السالم«آدم النبي  يرصح بتوبة
 هذه التوبة ال تعني اإلقالع عن املعصية، عن ندم، وتصميم عىل آدم، فإن

 .عدم العود
بل هي هنا بمعنى االلتجاء إىل اهللا سبحانه، القادر عىل مد يد العون، 

 قد أكدت حاجته إىل التسديد والرعاية ن املشكالت التي يواجههافإ
 .الربانية

وأن إىل ربه الرحيم،  »عليه السالم« آدم فمن الطبيعي أن يعود النبي
 أن ، الغني الكريم، والرؤوف الرحيممنه، وهو خيشع، وخيضع له، ويطلب

 . واهلداية، والفضل،يعود عليه باإلحسان
، وفتح له أبواب اءحانه له، وأمده بالرزق، وبالدوفاستجاب اهللا سب

 .الرمحة واهلداية إىل كل ما يفيد يف سد اخللل، ورفع النقص، ودفع العجز

                                                        
 .١٣٨ و ١٣٧ ص ١تفسري امليزان ج: راجع  )١(
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وقد كان ذلك كله قبل أمر اهللا تعاىل له باهلبوط، وأما لو كان املراد 
بالتوبة هو ما يقولونه، فال معنى لعقوبة النبي آدم بإهباطه من اجلنة، ألن اهللا 

قبل إهباطه، .. ًه قد أعطاه اهلداية أيضاقد رصح بأنه قد تاب عليه، وأن
وليس .. فإهباطه بعد أن تاب اهللا عليه، يعطينا أن املراد، بالتوبة هو ما قلناه

 ..ما قالوه

 :& التوبة عند العالمة الطباطبائي
 عىل أن التوبة ليست عن »رمحه اهللا«وقد استدل العالمة الطباطبائي 

  :ذنب بام ملخصه
من العبد، فإذا تاب عليه مواله، فإن الذنب أن التوبة هي الرجوع 

عليه «مع أن آدم . ًذنب، فيتعامل معه، وكأن شيئا مل يكن كاليصبح 
مل يرجع إىل اجلنة، فام معنى القول بأن اهللا قد تاب عليه، وعادت  »السالم

 ..!؟ًاألمور إىل حالتها األوىل، وكأن شيئا مل يكن
ة، وعىل أن اخلروج من فذلك يدل عىل أن التوبة ليست عن معصي

ً عقوبة له، بل كان أمرا تكوينيا، كاستتباع السم للقتل، والنار مل يكناجلنة  ً
 .)١(لإلحراق

  :ونقول
ًإن ذلك ال يكفي دليال، إذ قد يكون هناك توبة عن ذنب ما، ثم ال 
ًترجع األمور إىل حاهلا األول، وذلك بسبب أن للمعصية نفسها آثارا 

ً أو أمراضا أخرى، ،ًر الذي حيدث قروحا يف املعدةتكوينية، كرشب اخلم

                                                        
 .١٣٦ ص١مليزان جتفسري ا: راجع )١(
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فإن التوبة منه، وقبول هذه التوبة من اهللا إنام يعني جمرد رفع العقوبة، وال 
 أو ،يعني لزوم أن يشفيه اهللا سبحانه من تلك القروح أو االختالالت

 .األمراض التي نشأت عن رشب اخلمر
  : وألجل ذلك نقول

 ..ىل القبولإن ما ذكرناه هو األقرب إ

 :املغفرة
من قبل النبي آدم وزوجه وال بأس بأن يطلق عىل هذا السرت املطلوب 

 ..، هي السرت، يف عمق معناهاأنه مغفرة، فاملغفرة:  وبحرص،بإحلاح
 ،بطلب تلك املغفرة »عليه السالم«النبي آدم ثم ال بأس بأن يتوجه 

 .  كل يشء اهللا تعاىل الغني القادر عىلإىلوذلك السرت الشامل، 
ن من جتليات قدرته تعاىل أن يسخر خملوقاته كلها ـ كل بحسب ما إو

يناسبه ـ يف سبيل سد كل خلل، ورفع كل نقص، وأن يساعد آدم عىل إنجاز 
 وهذه املساعدة .هذا املهم الذي سريافقه ويرافق ذريته إىل أن تقوم الساعة

رمحته  و،طلق حبه لهمن من أيتتإنام .. عىل انجاز هذا املهم عىل أتم وجه
َتغفر لنا وترمحنا﴿: تعاىل به َ َ َْ ََ ْ َْ ِ ْ﴾.. 

ومن أهم مفردات هذه املعونة، اهلداية اإلهلية املنسجمة مع كل 
نواميس الكون وسننه التي أودعها سبحانه فيه، وهو األعلم بدقائق صنعه، 

الرمحن الرحيم، وألجل ذلك نجد اهللا تعاىل . وهو بديع السموات واألرض
َثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى﴿: ليقو َ ََ َ َ َ ُ ُّ ُ َ ِْ ْ َ ََّ َُ﴾.. 



 
 
 
 

 :عارشفصل الال
 

 احلسد واملحسودون يف الروايات

  :فصل العاشرال
 

  ..الحسد والمحسودون في الروایات
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 :روايات حتتاج إىل إيضاح
  :ةوتبقى أمام القارئ الكريم روايات حتتاج إىل إيضاح، هي التالي

شجرة ال: قال »عليه السالم«يب احلسن الثالث أ روي عن اإلمام ـ ١
أن ال ينظرا : عهد إليهام. التي هنى آدم وزوجته أن يأكال منها، شجرة احلسد

ًإىل من فضله اهللا عليه، وعىل خاليقه بعني احلسد، ومل جيد له عزما ّ)١(. 
حديث يف  ،»عليه السالم«يب عبد اهللا أ عن املفضل بن عمر، عن ـ ٢

َكال منها ﴿: قال هلامفلام أسكن اهللا عز وجل آدم وزوجته اجلنة : طويل، قال ْ ِ َ ُ
َرغدا حيث شئتام وال تقربا هذه الشجرة َ َ ْ ََ َ َ َ ََّ َِ ِ ِْ ُ ًَ ُ َْ َفتكونا من   ـيعني شجرة احلنطةـ  َ ِ َ ُ َ َ

َالظاملني ِِ َّ ْ﴾.. 
فنظرا إىل منزلة حممد، وعيل، وفاطمة، واحلسن، واحلسني، واألئمة 

ربنا ملن : ال بعدهم، فوجداها أرشف منازل أهل اجلنة، فقا»عليهم السالم«
 ! هذه املنزلة؟

 . إرفعا رؤوسكام إىل ساق العرش:فقال اهللا جل جالله
عليهم «فرفعا رؤوسهام، فوجدا أسامء حممد، وعيل، وفاطمة، واألئمة 

 مكتوبة عىل ساق العرش بنور من نور اهللا اجلبار جل جالله، »السالم

                                                        
 .٦ ص٢ج) تفسري( عن العيايش والربهان ٤٠٢ ص٣ج) تفسري(نور الثقلني  )١(
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م إليك، وما يا ربنا، ما أكرم أهل هذه املنزلة عليك، وما أحبه :فقاال
 !! أرشفهم لديك

هؤالء خزنة علمي، وأمنائي .  لوالهم ما خلقتكام:فقال اهللا جل جالله
عىل رسي، إياكام أن تنظرا إليهم بعني احلسد، ومتنيا منزلتهم عندي، وحملهم 

 ..من كرامتي، فتدخالن بذلك يف هنيي وعصياين، فتكونا من الظاملني
 ! ربنا ومن الظاملون؟:قاال
 ..ملدعون ملنزلتهم بغري حق ا:قال

يا آدم ويا حواء، ال تنظرا إىل أنواري وحججي بعني  :إىل أن قال
ُفوسوس هلام الشيطان ﴿احلسد، فأهبطكام عن جواري، وأحل بكام هواين،  َ ْ َّْ َ َُ َ َ َ َ

َليبدي هلام ما ووري عنهام َُ ْ َ َ ُ َ ِْ َ َُُ ِ ٍفدالمها بغرور﴿: إىل قوله.. ﴾ِ ُ َُ ِ ُ َّ َ ومحلهام عىل .. ﴾َ
متني منزلتهم، فنظرا إليهم بعني احلسد، فخذال حتى أكال من شجرة احلنطة 

 .)١(..الخ
عليه «قلت للرضا :  عن عبد السالم بن صالح اهلروي قالـ ٣
 أخربين عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء، ،، يا ابن رسول اهللا»السالم

ومنهم . طةأهنا احلن: ما كانت؟ فقد اختلف الناس فيها، فمنهم من يروي
 .من يروي أهنا العنب، ومنهم من يروي أهنا شجرة احلسد؟

 . كل ذلك حق:»عليه السالم«فقال 
 ! فام معنى هذه الوجوه عىل اختالفها؟:فقلت

                                                        
 عن معاين األخبار والربهان ٦٨و ٦٧ ص١ وراجع ج١٢ ص٢نور الثقلني ج )١(

 . ٨٣و ٨٢ ص١ج) تفسري(
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.  يا أبا الصلت، إن شجرة اجلنة حتمل أنواعا:»عليه السالم«فقال 
 وإن آدم ملا.  وفيها عنب، وليست كشجرة الدنيا،وكانت شجرة احلنطة

هل : أكرمه اهللا تعاىل ذكره بإسجاد مالئكته له، وبإدخاله اجلنة قال يف نفسه
 ًخلق اهللا برشا أفضل مني؟ 

رأسك يا آدم، وانظر ارفع : فعلم اهللا عز وجل ما وقع يف نفسه فناداه
  ..إىل ساق عريش

 ً:فرفع آدم رأسه، فنظر إىل ساق العرش، فوجد مكتوبا
هللا، عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني، ال إله إال اهللا، حممد رسول ا

احلسن واحلسني سيدا شباب أهل . وزوجته فاطمة سيدة نساء العاملني
 .اجلنة

  يا رب من هؤالء؟:فقال آدم
.  هؤالء من ذريتك، وهم خري منك، ومن مجيع خلقي:فقال عز وجل

 وال خلقت اجلنة والنار، وال السامء وال األرض، ،ولوالهم ما خلقتك
 .أن تنظر إليهم بعني احلسد، ومتنى منزلتهمفإياك 

فتسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي هني عنها، فسلط عىل 
حواء لنظرها إىل فاطمة بعني احلسد حتى أكلت من الشجرة كام أكل آدم، 

 .)١(فأخرجهام اهللا تعاىل من جنته، وأهبطهام عن جواره إىل األرض
سئل :  الزهرى، حممد بن شهاب قال وروى الكليني، بإسناده إىلـ ٤

                                                        
 ١ج) تفسري( عن عيون أخبار الرضا والربهان ٦٠ ص١ج) تفسري(نور الثقلني  )١(

 . ٨٤و ٨٣ص
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 أي األعامل أفضل عند اهللا عز وجل؟: »عليه السالم«اإلمام السجاد 
 ما من عمل بعد معرفة اهللا عز وجل، ومعرفة :»عليه السالم«فقال 
 .  أفضل من بغض الدنيا»صىل اهللا عليه وآله «رسول اهللا

.  اهللا به الكربفأول ما عيص. ًوللمعايص شعبا. ًوإن لذلك لشعبا كثرية

ثم احلرص، . وهي معصية إبليس حني أبى واستكرب، وكان من الكافرين

ُكال منها رغدا حيث ﴿: وهي معصية آدم وحواء حني قال اهللا عز وجل هلام ًْ ََ َ ََ ْ ِ ُ

َشئتام وال تقربا هذه الشجرة َ ََ َ َ ََّ ِ ِ ِْ َ ُ َْ  .)١(.. الخ..﴾َ

 :وقفات مع الروايات
مكن دمة مشكلتان، ال بد من حلهام ليويواجهنا يف الروايات املتق

 :، وهاتان املشكلتان مهاهناااللتزام بمضمو
  .ـ آدم من الظاملني١
  .ًـ كون آدم حاسدا٢

فال بد لنا من النظر يف هذين األمرين، ألن ذلك يفيد يف فهم ما ترمي 
 :إليه اآليات الكريمة التي حتدثت عن قضية آدم، فنقول

 :من الظاملني ×آدم 
 ..  يف الرواية الثانية بأنه من الظاملني»عليه السالم«آدم لقدوصف 

ُال ينال ﴿:  أن اهللا سبحانه وتعاىل قد قال يف آية أخرى:ومن الواضح َ َ َ

                                                        
 ١ج) تفسري( والربهان ، عن أصول الكايف٦٠ ص١ج) تفسري(ور الثقلني ن )١(

 . ٨١ص
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َعهدي الظاملني ِِْ َِّ َ﴾..)١(. 
فاآلية تفيد أن أي عهد إهلي، سواء أكان عهد نبوة أو عهد إمامة ال 

 .. يناله الظاملون
ال ينال اإلمامة، فإذا كان :  عهدي، ومل يقل ال ينال:وألجل ذلك قال

ًآدم ظاملا كام ورد يف الرواية، فكيف نال عهد النبوة؟ وكان عنده مخسة 
 !..  من اسم اهللا األعظم؟ًوعرشون حرفا

إن ذلك يدل عىل أن املراد بالظلم هو ظلم النفس، بمعنى حماولة محل 
 . أمور كبرية عليها، يصعب محلها يف العادة

 أن هذا األمر العظيم الذي يدعوه لتحمل املشاق هو أمر :دموقد تق
يتناسب مع أهدافه كنبي يسعى إىل نيل رضا اهللا سبحانه، واحلصول عىل 

 . درجات القرب منه تعاىل
ّفاملراد بالظلم إذن هو هذا املعنى، وهو أن حيمل نفسه املشاق، وليس 

 ..هللا سبحانهاملراد الظلم لآلخرين، املتضمن للتعدي عىل حرمات ا

 :^احلسد ألهل البيت 
  : ًوقد اتضح مما قدمناه أيضا

ًأن آدم عليه وعىل نبينا وآله الصالة والسالم قد كان منسجام مع نفسه، 
ومع أهدافه السامية ـ وهذا هو ما يفرتض فيه ـ حني سعى إىل نيل مقامات 

 .القرب من اهللا تعاىل، وآثر حتمل أعباء هذا السعي
 نيل مقام معنوي أوحدي منحرص بأهله، ال يمكن وهو قد سعى إىل

                                                        
 . من سورة البقرة١٢٤اآلية  )١(
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 .. ألحد أن يصل إليه حتى األنبياء
 أن السعي إىل نيل مقامهم مالزم إلزالة صفة اإلختصاص :وواضح

هبم عنهم، لتحل حملها صفة املشاركة، بل إن ذلك مالزم ألن حتل حملها 
ليحل حمله  إذا أزيل عن مقام الرئاسة ًألن الرئيس مثال. صفة أدنى منها

رئيس آخر، فإن ذلك معناه زوال صفة الرئاسة عنه، وإن كان ال يزال يف 
 ..مستوى عظيم من اإلحرتام

وهذا يشبه يف بعض وجوهه متني زوال الصفة أو النعمة عن املحسود، 
 ..وانتقاهلا إىل احلاسد عىل وجه االختصاص به

 قد متنى »لسالمعليه ا«وهذا ما أشارت إليه الروايات املتقدمة، من أنه 
 لسلب نعمة ذلك املقام ًمقام أهل البيت لنفسه، فإنه وإن مل يكن قاصدا

فهو قد . ًعنهم، وال طالبا له، ولكن يلزمه سلب اختصاص ذلك املقام هبم
 عنهم صلوات إحدى الصفاتقصد ما يلزم منه ـ لو حصل عليه ـ زوال 

 إىل ً يكن ملتفتاوإن مل.. وهي صفة االختصاص والتفرد هلماهللا عليهم، 
ذلك، وذلك رغبة منه يف احلصول عىل كل ما يقدر عىل الوصول إليه من 

 .مقامات القرب والرضا
وهذا نظري ما لو كان هناك موقع مجيل عىل رأس جبل، حياول إنسان 

زالة إيستلزم فيه أن يصل إليه ويكون فيه، مع عدم التفاته إىل أن حلوله 
ً ليكون ذلك حسدا حمرما، ،النعمة عن شخصفهو مل يتمن زوال . غريه عنه ً

ًبل متنى الوصول إىل املقام األوحدي العظيم، من دون التفات إىل أن أحدا 
 .. واحتل تلك املنزلة،قد بلغ إىل هذا املقام

وهذا ما يفرس لنا التعبري باحلرص الوارد يف الرواية املتقدمة املروية عن 
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وقد رصحت بأن احلرص من آدم ، »عليه السالم«اإلمام زين العابدين 
 كان هو السبب فيام جرى آلدم وزوجته صلوات اهللا »عليه السالم«

 ..وسالمه عليه وعىل نبينا وآله
  :وخالصة القول

 قد رأى موجودات عالية بلغت مقامات »عليه السالم«إن النبي آدم 
عظيمة من القرب، والكرامة اإلهلية، فتمنى أن يكون معهم، وبدأ يسعى يف 

 ..هذا السبيل، ولكنه مل يكن يملك ما يمكنه من حتقيق أهدافه
وقد كان متنيه وسعيه هذا، يشبه احلسد، من حيث إن هذا املقام 
منحرص بتلك املوجودات، فتمني الكون معهم معناه أن ال يكون ذلك 
ًاملوقع منحرصا هبم، ألن احلسد القبيح هو متني زوال النعمة عن الشخص 

 .. لك النعمة إىل املتمنيحتى لو مل تصل ت
ًولكن هناك مرتبة من احلسد ليست قبيحة، وهي ما لو متنى أمرا 
َّلنفسه، ومل يتمن زواله عن أحد، لكن قد يلزم من متنيه هذا زوال صفة 
التفرد واإلنحصار بالغري، وهذا كام لو كان إنسان يف قرية، حيمل شهادة 

، فإذا متنى أحد أن يصبح مثله، الدكتوراه، فهذا امتياز له وليس ألحد سواه
فإن ذلك يزيل صفة التفرد عنه، وهي صفة هلا قيمتها بنظر الناس، وإن مل 
يلتفت هو إىل ذلك، فأصبح هذا التمني بمثابة احلسد من جهة، وهو غبطة 

 ..من جهة أخرى
 كان يريد مقامات الزلفى عند اهللا، ولذلك »عليه السالم«والنبي آدم 

ة، والتخلص من الشهوات والغرائز، وطلب اخللود يف طلب صفة املالئكي
طاعة اهللا، وطلب امللك الذي ييرس له خمتلف أنواع القربات، لقد طلب 
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بأقىص الدرجات، وأفضل احلاالت، وآثر أن يتحمل , الصفاء، واخللوص
أعظم املصائب، من أجل التخلص من الدنيا، ومن أجل الوصول إىل 

 ..ها وأغالهاأرشف الغايات وأسامها، وأعز

 :احلسد املنهي عنه
وقد هنى اهللا النبي آدم عن احلسد، ولكن ال شك يف أن هذا النهي 
منرصف إىل املراتب القبيحة منه، وهي متني زوال النعمة عن اآلخرين، ومل 
خيطر يف باله إال أن التمني ملقام تلك األنوار هو أمر سائغ، بل واجب، ألنه 

عيه يف رضاه، ومل يتمن زوال صفة األوحدية يعرب عن حبه هللا تعاىل، وس
، ولعله مل يلتفت إىل أن صفة األوحدية هذه ثابتة هلم )١(والتفرد عنهم

عليه « من األساس، ولعل هذا هو مراد اإلمام الرضا »عليهم السالم«
 : حني قال»السالم
 ..»إن آدم مل يأكل، ومل يقرب نفس الشجرة، وإنام أكل من جنسها«

حاولة تبني له األمر عىل حقيقته، وحصلت له اآلثار فلام بذل امل
التكوينية، التي ال جمال للتخلص منها، فهو كام لو رشب إنسان دواء 
ًمسهال، وهو ال يعلم، فإنه ال بد أن يرتك أثره عليه، وجهله بحقيقته ال  ِّ

 .جيعله يف مأمن من حصول ذلك األثر
                                                        

وإياكام أن تنظرا إليهم بعني احلسد، «: »عليه السالم«وهذا هو املقصود بقوله  )١(
: ، فإن املراد الذي فهامه، بحسب الظاهر»منزلتهم عندي) أي ان تتمنيا(ومتنيا 

عن منزلتهم، وحلوهلام » عليهم السالم« عم التمني املؤدي إىل زواهلم هو النهي
ولكن حني ال يكون األمر كذلك، فإن التمني للوصول إىل ما . مها يف تلك املنزلة

 ..وصلوا إليه يصري عني الكامل، وغاية يف احلسن
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ب، التي كان اهللا يعلم أهنا فالنهي اإلهلي هني عن حتمل املشقات واملتاع
ستنتهي به إىل هذه النتيجة، وهو هني إرفاقي، ناشئ عن العلم بأمور خافية 
عىل النبي آدم، وعن العلم الواقعي بعدم متكن النبي آدم من الوصول إىل ما 

 ..يطمح إليه
 ولكن مبادرة النبي آدم وسعيه يكشف عن خلوص جوهره، وصفاء

 وإن مل يستطع يف مقام الفعل أن حيقق ما عنرصه، وعن حسنه الفاعيل،
 ..ينويه، وأن يصل إىل ما يطمح إليه

ًإن النبي آدم كان عارفا باهللا، شاكا يف مقولة إبليس، رغم : وقد قلنا ً
َّوجود مؤيدات لصحة ما يدعيه، وهو ما يشاهده النبي آدم من ارتباط لتلك 

املنهي عنه شخص الشجرة املنهي عنها بتلك األنوار العالية ومن كون 
شجرة بعينها، بحسب داللة اسم اإلشارة، وبام يشري إليه وجود مثيالت 
هلا، إذ لو مل يكن املقصود هو شخص املشار إليه، فلامذا كانت اإلشارة 

 !..احلسية، مع وجود نظائر لتلك الشجرة هناك؟
، قد »عليه السالم«وحني أكل من الشجرة، فإن خطاب اهللا سبحانه له 

 .. ق علمه تعاىل بالواقعجاء وف
ًفالنبي آدم خمالف لصورة النهي، ويسمى هذا عصيانا، وهو أيضا قد  ً

أي ما ال يوصله إىل مطلوبه (، »الغي« الذي هو مقابل فعل خالف الرشد
ُوعىص آدم ربه ﴿: ، وهذا ما يصحح خطابه بقوله)بحسب علمه تعاىل َّ َ َ ََ ُ َ

َفغوى َ ُأمل أهنك﴿: ويصحح قوله.. ﴾َ َ ْ َ َْ َّام عن تلكام الشجرة وأقل لكام إن َ ِ َ َ َُ َّ َُّ ُ َْ َ َ َِ َِ
ٌالشيطآن لكام عدو مبني ِ ُّ ٌّْ َُ َ ُ ََّ َ َ﴾.. 

وهذا اخلطاب منه تعاىل، خطاب حمبة وحنان، ورأفة، ورمحة، وليس 



  حقيقة قرآنية×براءة آدم ....................................................................................١٥٨

خطاب انتقاص، وغضب وإبعاد، ألن اهللا يعلم حقيقة نوايا النبي آدم، وأن 
 له فيه، وليس نتيجة غضب، وال هو ما جرى له إنام هو أمر تكويني ال خيار

 ..عقوبة إهلية
 ..ولذلك اصطفاه اهللا، واجتباه، وتاب عليه، وهداه

َقاال ربنا ظلمنا ﴿َّوقد اعرتف النبي آدم بأنه قد محل نفسه ما ال تطيق،  َْ ََ ََ َّ َ

َأنفسنا َ ُ وعرف أن ما أراد أن يصل إليه هو مما يشبه احلسد، أو هو من .. ﴾َ
ًن حسدا قبيحا، ولكنه وإن مل يكن آثام بارتكابه، بسبب جنسه، وإن مل يك ً ً

عدم القصد له، لعدم علمه بأرسار الواقع، وبحقائق تلك األنوار، 
ِّوبمقاماهتا األوحدية، ولكن ال ضري يف أن يذكره اهللا تعاىل بأن هنيه له عن 
األكل من الشجرة كان سببه هو هذه األمور التي انكشفت للنبي آدم بعد 

 ..املتاعب واملصائبهذه 
ولعل ما ورد يف الرواية األخرى من التعبري باحلرص، قد أوضح 

 قد دفعه حرصه عىل الوصول إىل »عليه السالم«املقصود، وهو أن النبي آدم 
ذلك املقام العظيم، إىل بذل حماوالت للوصول إليه، رغم أنه مل يكن يملك 

ومل يكن يريد أن تزول أية . االستعداد الكايف له من حيث ملكاته، وإمكاناته
نعمة عن غريه، وإن كان الزم سعيه هذا ـ لو نجح ـ زوال تفردهم 

 ..  هبا»عليهم السالم«واختصاصهم 
َوال تقربا هذه الشجرة﴿: فقوله تعاىل َ ََ َ َ ََّ ِ ِ ْ َ أنكام لن تصال : يريد به.. ﴾َ

إليها، وسوف تفشالن يف حماوالتكام، ألنكام لستام يف مستوى أولئك 
 ..لصفوة، وهم النبي وأهل بيته، وسينكشف ضعفكام وقصوركاما

فاحلسد الذي حتدثت عنه الروايات ليس رذيلة، بل هو فضيلة للنبي 
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، ألنه يعرب عن مدى حرصه عىل منازل الكرامة اإلهلية، »عليه السالم«آدم 
وإن كان وصوله .  يقصد إزالة غريه عن ذلك املقام»عليه السالم«ومل يكن 

 ..يل صفة االنحصار هبم، وهي ميزة وكرامة هلمإليه يز
 قاصد ملقام الرضا اإلهلي، ال ألجل احللول »عليه السالم«فالنبي آدم 

يف مقام وموقع الغضب اإلهلي، وقد نال النبي آدم بحرصه هذا وبتضحياته 
 ..تلك، مقام اإلجتباء اإلهلي

 :السؤال ما قبل األخري
االستدالل باآليات عىل صدور  لو كان :فإن هناك من يقول.. وبعد

ًالذنب متعرسا، بل متعذرا، ومل يكن األكل من الشجرة خالف األوىل،  ً
لكان ينبغي عىل اهللا تعاىل أن يأمر النبي آدم باألكل من الشجرة، ال أن ينهاه 

 ..عنها
وإن كان إبليس قد حقق طموحات النبي آدم اإلهلية، حينام أطاعه 

ستحق إبليس كل تقدير، وليس الطرد وخالف هني اهللا، لوجب أن ي
 !!واإلبعاد

  :ونقول يف اجلواب
 يف املشكلة، »عليه السالم«إن إبليس كان يسعى إليقاع النبي آدم : ًأوال

نتيجة يتمنى أن ال تكون، بل هي تأيت يف ه سيكون لذلك ومل يكن يدري أن
 .. اق معاكس ملا يسعى لوضع آدم فيهيس

ن، فإنه جاء بالسحرة، ليتغلب هبم عىل  هذا نظري ما جرى لفرعووكأن
، فكانت النتيجة هي إيامن السحرة، وخيبة »عليه السالم«النبي موسى 

 .فرعون فيام خطط له
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أن النبي آدم ال يملك القدرات التي متكنه من نيل : إن اهللا يعلم: ًثانيا
ه ، وقد أمره بام يعلم أنه قادر عليه، لكن»عليهم السالم«مقامات أهل البيت 

.. مل يمنعه من أن يفكر ويسعى لتلك املقامات، ليثبت بذلك حسنه الفاعيل
أي أنه تعاىل قد أمره بام يطيق، وبني له احلد الذي يطيقه، وهو أن ال يصل 

أن حيمل : أن التفكري يف تلك الشجرة معناه: ًإىل تلك الشجرة، وبني له أيضا
ًعه منها منعا مولويا ومل يمن.. ًنفسه أمورا صعبة، ويتعرض ملشاق هائلة ً

ًترتتب عليه العقوبة، بل هناه هنيا إشفاقيا، ولو كان يعلم منه القدرة عىل  ً
الوصول لكان أمره له أمر جزم وحتم، ومل يعذره بالتخلف عن تلك الغاية، 

 ..فاملانع من األمر هو علم اهللا بعجز النبي آدم
ملقامات، وأن ولكن عىل النبي آدم أن يظهر شدة حرصه عىل نيل تلك ا

يعرض نفسه ألعظم البالءات، لينال بذلك اجلائزة الكربى، وهو مقام 
ومل يتمن النبي آدم زوال النعمة عن أحد، ليكون قد .. اإلجتباء واالصطفاء

 ..مارس احلسد املذموم
 أن اهللا تعاىل إنام مل يأمر النبي آدم آلجل عدم توفر القدرة عىل :فاتضح

نبي آدم أن يسعى لنيل ذلك املقام، وال منافاة بني وكان عىل ال.. االمتثال
 ..األمرين

 :ؤالـر سـآخ
إن كل هذا التعب، إنام هو بسبب اإلمجال يف البيان اإلهلي، : وقد يقال

فلامذا مل ينصب اهللا تعاىل للنبي آدم قرينة تدله عىل مراده، ليجنبه الوقوع يف 
 !..هذا الذي وقع فيه؟

 مراده، فلامذا مل يعمل النبي آدم باالحتياط وإذا مل ينصب له قرينة عىل
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 !..الذي هو سبيل النجاة؟
  :ويمكن أن جياب عن ذلك

ًإن اإلمجال قد يكون مقصودا، إذ ربام يكون اهلدف اإلهلي هو  ً:أوال
إبراز استحقاق آدم ملقام النبوة واخلالفة يف األرض، وهو ما كان موضع 

م وحدهم هم القادرون عىل إيصال أهن: ترديد لدى املالئكة، حيث اعتقدوا
ُقالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ﴿هذا الكون إىل كامله  ْ َ َ ََ َ ْ َ ُ َِّ ُُ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ ُ َْ َ َ

َنسبح بحمدك ونقدس لك َ َُ َ َ ُ ِِّّ ُ َُ ِ ْ َِ﴾)١(.. 
ً، واردا يف »عليه السالم«فأراد اهللا سبحانه أن يكون النهي اإلهلي آلدم 

.. اإلختبار له صلوات اهللا وسالمه عليه وعىل نبينا وآلهسياق اإلمتحان و
لكي يظهر اهللا سبحانه ـ بصورة عملية ـ للمأل األعىل أهلية آدم ملا أهله 
ّتبارك وتعاىل له، إذ يف مثل هذه املواقع تتجيل طموحات وأهداف آدم 
السامية وتظهر ملكاته، وخصائصه اإليامنية بأهبى صورة، وأصدق وأتم 

 ..تعبري
وال تبقى جمرد توقعات، أو أخبار يستند القبول والتصديق هبا إىل 

 ..اإليامن بالغيب، وتكون هي جمرد سبيل للتعبد واإلنقياد
نه يسهم إًإن اإلمجال يف البيان قد يكون هدفا بذاته، من حيث : ًثانيا

بصورة قوية يف إثارة أجواء فكرية، ويف طرح تساؤالت، وقضايا تتوفر 
فيكون هذا املوقف .. ات لطرحها، والتداول والتفكري فيهابذلك املربر

بالنسبة آلدم وجلميع البرش، من موارد اإلغراء بالعلم ال باجلهل، كام هو 

                                                        
 .ة من سورة البقر٣٠ اآلية )١(
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 ..ظاهر
وألجل ذلك اعتمدت البيانات القرآنية لكثري من القضايا هذا النهج 

 . ًبالذات، خصوصا القضايا اإلعتقادية
من تعابري، وإشارات وإملاحات مثرية، وهذا املورد بالذات بام تضمنه 

 ..هو أحد أهم الشواهد عىل ما نقول
إنه قد كانت هناك قرائن عىل إرادة نوع :  لقد قلنا أكثر من مرة:ًثالثا

 : الشجرة، ال شخصها وهي
 نفس مالحظة عدم وجود فرق بني تلك الشجرة، وما سواها مما  ـ١

 .. هو من نفس جنسها
ًجرة بعينها، فإن هذا وذاك، جيعل البيان كافيا يف  اإلشارة احلسية لش ـ٢

ًحد نفسه، وافيا باحلاجة، مزيال للجهل املنهي عنه يف مرحلة الظاهر الذي  ً
 ..هو احلجة اإلهلية، واملعيار يف املثوبة واملؤاخذة

 ثم جاء القسم ليزيد من اليقني، وليصل باألمر إىل حد احلتم  ـ٣
 ..واجلزم

ان إزالة االحتامالت العقلية، واقتالعها من ولكن ال جيب يف البي
ًجذورها، بل قد ال يكون ذلك صحيحا يف بعض األحيان، فإن اهللا تعاىل قد 

 ..جعل الشجرة غاية ملا يمكن أن يكون يف وسع النبي آدم أن يقوم به
ثم يأيت إبليس، فيعمل عىل حتريض النبي آدم عىل االندفاع باجتاه أمور 

ًىل حتملها، وال طاقة له هبا، مستعينا عىل استبعاد تلك مل يكن له القدرة ع
القرينة، التي حتدد طاقة النبي آدم، و تنهيها بالشجرة فقط، فيزيل هذا 

أنه له من : التحديد، ويبطل أثره، باالعتامد عىل ما قام به من مقاسمة آدم
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 ..الناصحني
من إلقاء  أنه ال جيب عىل املتكلم واآلمر والناهي أكثر :ومن الواضح

 ..الكالم إىل املتلقي بام له من ظواهر، ولو بواسطة القرائن
وال جيب عليه حفظ تلك القرائن من أن متتد إليها أيدي العابثني 
واملبطلني، بل جيب عىل املبطلني أنفسهم أن ال يفعلوا ذلك، حتى إذا ما 

 ..فعلوه استحقوا العقاب بسبب تعدهيم عىل احلدود
يس املورد من قبيل اخلطاب باملجمل، كام أنه ليس  أنه ل:وبذلك يتضح

ًمن موارد العمل باالحتياط، وفقا ملا رشحناه من لزوم تصدي النبي آدم 
 ..هلذا األمر
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 :كلمة أخرية
  :نقول.. ويف اخلتام

إننا ال نريد أن نطلب من القارىء الكريم أن يعلن أنه قد انتهى إىل 
 ..  اآليات املباركة، الذي ال حميص عنهيحرصدرجة اليقني بأن ما ذكرناه هو 

فإن القرائن، والدالئل، والشواهد املتضافرة، تأخذ بأيدي بعضها 
ًالبعض، لتعطي ظهورا قويا لآليات فيام نقول ً.. 

ينسجم مع املفاهيم والقواعد العقلية، ومع وقد ظهر أن ذلك هو ما 
، الذين هم »عليهم السالم«الثوابت واليقينيات من مذهب أهل البيت 

صفوة اخللق وسفينة نوح، التي من ركبها نجا، ومن ختلف عنها غرق 
 ..وهوى

  : أمرين القارئ الكريمولكننا نريد من
أن يكون لديه اليقني كل اليقني بعصمة األنبياء عن كل خطل  :أحدمها

 حتى لو مل يتمكن من اكتشاف التأويل ..وزلل، قبل بعثتهم، وبعدها
فلريد علمها إىل الراسخني يف العلم ..  ومثيالهتاالصحيح هلذه اآلية

 ..صلوات اهللا عليهم
وذلك ألن هذه العصمة ثابتة بالداللة العقلية القاطعة التي ال جمال 

 .ألي شبهة فيها



 ١٦٥............... ..............................................احلسد واملحسودون يف الروايات: الفصل العارش

أن يفسح املجال العتبار ما ذكرناه يف تفسري اآليات الرشيفة، : الثاين
ّتمال وقريبا جدا يف معنى ً أمرا حم،»عليه السالم«التي حتكي لنا قصة آدم  ً ً

وأن اجلزم واليقني بخالفه، متعرس، بل متعذر، إىل احلد الذي .. اآليات
بل حتى عىل .. جيعل االستدالل باآليات املذكورة عىل صدور الذنب

، حتى قبل ترشيع »عليه السالم«  النبي آدمصدور خالف األوىل من
ـ ليس فقط لفقده  العلميً وبعيدا عن اإلنصاف ،ًالرشائع أمرا غري مقبول

املربرات املعقولة واملقبولة، بل لوجود موانع كثرية يف نفس هذه اآليات، 
ًـ تبطل ترصحيا، وتلوحيا  ً فضال عن الروايات ـالتي رأينا بوضوح كيف أهنا ً

يف كثري من فصوهلا وتعابريها أي استنتاج من هذا القبيل، وتبعده عن دائرة 
 ..الصحة، أو احتامهلا

كن قبولنا االفرتايض هذا، ليس معناه القبول باحتامل صدور ول
 .»عليه السالم«آدم النبي املعصية من 

 لزوم االعرتاف بالعجز عن فهم املعنى العميق، ـ فقط ـبل هو يعني 
عىل اإلنسان العاقل يف مثل هذه واملغزى الدقيق لآليات املباركات، وأن 

 . يعرف القرآن من خوطب به علمها إىل أهلها؛ فإناماحلالة أن يرجع
عليه «ًأما احتامل صدور املعصية فعال، بل صدور خالف األوىل منه 

 أمر مرفوض مجلة إنه: فقد قلنا مع التفاته إىل أولوية املرتوك، »السالم
ولرضورة . ًوتفصيال، وذلك لوجود املانع العقيل، واليقيني اجلازم بعدمه

صلوات اهللا (نبياء واألئمة الطاهرين االعتقاد اجلازم واألكيد بنزاهة األ
 . ونقص، وإخالل،عن كل معصية) وسالمه عليهم أمجعني

وليكن هذا البحث املقتضب هو إحدى اخلطوات يف االجتاه الصحيح 
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 .ّيف فهم آيات القرآن الكريم، وإدراك مراميها، وتلمس دقائقها ومعانيها
والرشاد، والتوفيق ومن اهللا نستمد القوة والعون، ونطلب منه اهلداية 

 .والسداد، إنه ويل كل نعمة، وقايض كل حاجة، ومنتهى كل رغبة
واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله 

 .الطاهرين
   هـ١٤٢٢ول األ مجادى ١٥
   جبل عامل،) ًعيثا الزط سابقا(عيثا اجلبل 

  جعفر مرتىض احلسيني العاميل
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 الفهارس

 

 ملصادر واملراجع ـ ا١

  ـ الفهرس التفصييل٢
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 واملراجعصادر امل  ـ١
  

 . ـ القرآن الكريم١
، للشيخ املفيد، منشورات مجاعة املدرسني، قم، االختصاص ـ ٢

 .إيران
هـ ، احليدرية، النجف ١٣٨٩أمايل الشيخ الصدوق، ط سنة  ـ ٣

 .األرشف، العراق
 .ورات مجاعة املدرسني، قم، إيرانمنش، للشيخ املفيد، أمايل املفيد ـ ٤
 البحار، للعالمة املجليس، ط قديمة، وط بريوت، لبنان ـ ٥
وط املطبعة العلمية . ، ط آفتاب، طهرانللبحراين) تفسري(الربهان  ـ ٦

 .إيران . ق.  هـ١٣٩٣سنة 
 ١٣٨٣، ط املكتبة احليدرية، سنة بشارة املصطفى لشيعة املرتىض ـ ٧

 ، العراقق، النجف األرشف. هـ
 .هـ ١٣٨١بصائر الدرجات البن فروخ الصفار، ط سنة  ـ ٨
، ط قديمة يف النجف األرشف، والطبعة تفسري اإلمام العسكري ـ ٩

 .يرانإق مطبعة مهر، قم، .  هـ ١٤٠٩اجلديدة سنة 
 هـ ق ١٣٨٧، ط سنة تفسري القمي، لعيل بن إبراهيم بن هاشم ـ ١٠
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 .بريوت، لبنان
 .تفسري املنري ـ ١١
لورام بن أيب فراس ) املعروف بمجموعة ورام(تنبيه اخلواطر  ـ ١٢

 .املالكي األشرتي، ط دار التعارف، ودار صعب، بريوت، لبنان
 مؤسسة ١٤١٢، البن محزة الطويس، ط الثانية الثاقب يف املناقب ـ ١٣

 .أنصاريان، قم، إيران
وط دار سامعيليان، إ، هلاشم البحراين، ط مؤسسة حلية األبرار ـ ١٤

 . يرانإاملعارف اإلسالمية، قم، 
 للراوندي، ط مصطفوي، وطبعة أخرى ،اخلرائج واجلرائح ـ ١٥

 .جديدة، قم ، إيران
 .، قم، إيران^، للكيش، ط مؤسسة آل البيت رجال الكيش ـ ١٦
نتشارات إسفينة البحار، للشيخ عباس القمي، ط مؤسسة  ـ ١٧

 . هـ١٤١٤ط سنة و  .فراهاين، إيران
 هـ ، مطبعة ١٣٨٤الرصاط املستقيم، للبيايض العاميل، ط سنة ـ  ١٨
 .احليدري
 .، بريوت، لبنان، ط دار األعلميلصدوقل ،علل الرشايع ـ ١٩
ـ ٢٠  .ق قم، إيران. هـ١٣٧٧، ط سنة  الرضا للشيخ الصدوقأخبارعيون  
 .، للحسني بن عبدالوهابعيون املعجزات ـ ٢١
 ١٣٨٨املطبعة اإلسالمية، ط سنة للكليني، ) األصول(الكايف  ـ ٢٢

 . هـ ، طهران، إيران١٣٧٧مطبعة احليدري، ط سنة ) الفروع(هـ ، و
. ق.  هـ ١٤٠٩حمريي، ط سنة لل ،املجدي يف أنساب الطالبيني ـ ٢٣
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 .مكتبة آية اهللا املرعيش النجفي، قم، إيران
 .ق ط رنكني، طهران، إيران.  هـ ١٣٧٠للربقي، ط سنة ، املحاسن ـ ٢٤
 .، للبحراين، ط حجريةمدينة املعاجز ـ ٢٥
 . ، للمجليس، دار الكتب اإلسالمية، طهران، إيرانمرآة العقول ـ ٢٦
، للمفيد، ط املؤمتر العاملي األلفي للشيخ املفيد، الرسويةاملسائل  ـ ٢٧

 .إيران
 . هـ ، إيران١٣٤٢مستدرك الوسائل، للمحدث النوري، ط سنة  ـ ٢٨
، ط النجف األرشف، قني، للشيخ رجب الربيسمشارق أنوار الي ـ ٢٩

 .العراق
منشورات . ش.  هـ ١٣٦١، للصدوق، ط سنة معاين األخبار ـ ٣٠

  .مجاعة املدرسني، قم، إيران
 ١٣٨١، للراغب األصفهاين، ط سنة املفردات يف غريب القرآن ـ ٣١

 .مطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص. ق. هـ
، املطبعة شوب املازندراينآ شهرمناقب آل أيب طالب، البن ـ ٣٢

 .العلمية، قم، إيران
لعالمة الطباطبائي، األعلمي، طبع سنة ل،  يف تفسري القرآنامليزان ـ ٣٣

 .هـ ، بريوت، لبنان١٣٩٤
 .البن مجعة احلويزي، مطبعة احلكمة، قم، إيران) تفسري(نور الثقلني  ـ ٣٤
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 ١٧٩............... ............................................................................الفهرس التفصييل

 كتب مطبوعة للمؤلف

  ـ اآلداب الطبية يف اإلسالم١
 )جزء واحد( ـ اإلجتهاد والتقليد ٢
 ..تفسري ثامن آيات.. يف آيات سورة بني إرسائيل..  ـ إرسائيل٣
  ـ ابن عباس وأموال البرصة٤
 ّ ـ ابن عريب سني متعصب٥
 وال مزدكية..  ـ أبو ذر ال إشرتاكية٦
 ـ أحيـوا أمـرنا٧
  ـ إدارة احلرمني الرشيفني يف القرآن الكريم٨
  ـ اإلسالم ومبدأ املقابلة باملثل٩

 ‘ ـ اإلمام عيل والنبي يوشع ١٠
 »حوارات يف الدين والعقيدة« ـ أفال تذكرون ١١
 لريض ـ أكذوبتان حول الرشيف ا١٢
  يف آية التطهري^ ـ أهل البيت ١٣
 ! ـ أين اإلنجيل؟١٤
  ـ بحث حول الشفاعة١٥
  حقيقة قرآنية× ـ براءة آدم ١٦
 هاتوا برهانكم: قل..  ـ البنات ربائب١٧
 ! أم ربائبه؟ ’ ـ بنات النبي١٨
  ـ بيان األئمة وخطبة البيان يف امليزان١٩
  ـ ختطيط املدن يف اإلسالم٢٠



  حقيقة قرآنية×براءة آدم ....................................................................................١٨٠

 ورة أمل نرشح ـ تفسري س٢١
  ـ تفسري سورة الضحى٢٢
  ـ تفسري سورة الفاحتة٢٣
  ـ تفسري سورة الكوثر٢٤
 ـ تفسري سورة املاعون٢٥
  ـ تفسري سورة الناس٢٦
 )جزءان( ـ تفسري سورة هل أتى ٢٧
  ـ توضيح الواضحات من أشكل املشكالت٢٨
  ـ احلاخام املهزوم٢٩
  ـ حديث اإلفـك٣٠
 رآن الكريم ـ حقائق هامة حول الق٣١
  ـ حقوق احليوان يف اإلسالم٣٢
 × ـ احلياة السياسية لإلمام اجلواد ٣٣
 × ـ احلياة السياسية لإلمام احلسن ٣٤
  × ـ احلياة السياسية لإلمام الرضا ٣٥
  ـ خسائر احلرب وتعويضاهتا٣٦
 )ستة أجزاء (÷ ـ خلفيات كتاب مأساة الزهراء ٣٧
 )أربعة أجزاء(سالم  ـ دراسات وبحوث يف التاريخ واإل٣٨
  ـ دراسة يف عالمات الظهور٣٩
  ـ دليل املناسبات يف الشعر٤٠
 »شبهات وردود « ’ ـ ربائب الرسول٤١



 ١٨١............... ............................................................................الفهرس التفصييل

 × ـ رد الشمس لعيل ٤٢
 )ثالثة أجزاء) (حتقيق ودراسة( ـ زواج املتعة ٤٣
 )املتعة( ـ الزواج املؤقت يف اإلسالم ٤٤
 !! ـ زينب ورقية يف الشام٤٥
 فاريس يف مواجهة التحدي ـ سلامن ال٤٦
 )قصيدة مهداة إىل روح اإلمام اخلميني وإىل الشهداء األبرار( ـ سنابل املجد ٤٧
  ـ السوق يف ظل الدولة اإلسالمية٤٨
  ـ سياسة احلرب يف دعاء أهل الثغور٤٩
  ـ شبهات هيودي٥٠
  ـ الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة٥١
 ً)ثالثة ومخسون جزءا( × ـ الصحيح من سرية اإلمام عيل ٥٢
 )مخسة وثالثون (’ ـ الصحيح من سرية النبي األعظم ٥٣
  ـ رصاع احلرية يف عرص الشيخ املفيد٥٤
 )حوار مع عامل جليل من أهل السنة واجلامعة( ـ طريق احلق ٥٥
 !وإىل أين؟!  ـ ظاهرة القارونية من أين؟٥٦
 × ـ ظالمة أيب طالب ٥٧
  ـ ظالمة أم كلثوم٥٨
 اشوراء بني الصلح احلسني والكيد السفياين ـ ع٥٩
 وهاروت وماروت..  ـ عصمة املالئكة بني فطرس٦٠
 )جزءان( واخلوارج × ـ عيل ٦١
  ـ الغدير واملعارضون٦٢



  حقيقة قرآنية×براءة آدم ....................................................................................١٨٢

  ـ القول الصائب يف إثبات الربائب٦٣
 ـ كربالء فوق الشبهات٦٤
 ×ـ لست بفوق أن أخطىء من كالم عيل ٦٥
 !؟÷ء ـ ملاذا كتاب مأساة الزهرا٦٦
 )جزءان (÷ـ مأساة الزهراء ٦٧
 !ـ ماذا عن اجلزيرة اخلرضاء ومثلث برمودا؟٦٨
 ).ًسبعة عرش جزءا(، )أسئلة وأجوبة يف الدين والعقيدة(خمترص مفيد ـ ٦٩
 »شبهات وردود« ـ مراسم عاشوراء ٧٠
 ! ـ املسجد األقىص أين؟٧١
  ـ مقاالت ودراسات٧٢
 النبوية منطلقات البحث العلمي يف السرية ٧٣
 ـ املواسم واملراسم٧٤
 ـ موقع والية الفقيه من نظرية احلكم يف اإلسالم٧٥
  يف احلديبية×ـ موقف اإلمام عيل ٧٦
 )أربعة أجزاء(» شبهات وردود«ـ ميزان احلق ٧٧
 ^ـ نقش اخلواتيم لدى األئمة ٧٨
 ـ الوالية الترشيعية٧٩
  ـ والية الفقيه يف صحيحة عمر بن حنظلة٨٠

 )قيد اإلعداد(× ح من سرية اإلمام احلسني  ـ الصحي٨١
 


