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((( سورة هود.3:

المقدمة

الحم�د هلل الذي أنزل عل�ى عبده كتاباً أحكمت آياته

ثم فصلت من ل�دن حكيم خبي�ر .ال يأتي�ه الباطل من
بين يديه وال من خلف�ه تنزيل من حكي�م حميد .ذلك

الكتاب ال ريب في�ه هدى للمتقين نزل�ه روح القدس
من رب�ك بالح�ق ليثبت الذي�ن آمنوا وهدى وبش�رى

للمسلمين.

س���يد رسله الذي
وأفضل صلوات اهلل وأكمل تس���ليماته على ِّ

أرس���له باله���دى ودين الح���ق ليظه���ره عل���ى الدين كل���ه ولو كره

المشركون.

وعل���ى آله المصطفي���ن األخي���ار ،األئمة األب���رار ،أولئك هم

الصديق���ون والش���هداء عل���ى الخل���ق أجمعين ،وحج���ج اهلل على
ِّ
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العالمين.

واللعنة الدائمة على أعدائهم ،الذين اش���تروا الضاللة بالهدى

فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.

ّإن مس���ألة ع���رض األعمال عل���ى اآلل 

ق���د ال تكون من

المس���لَّم بها عند بعضهم ،وقد يُسلِّم بها بعض آخر ولكن
األمور ُ

ل���كل فعل تفعله
خاصة ،وليس���ت ش���املة
ِّ
يراها محدودة بأعمال ّ
الخالئق ،ومن هنا أحببت أن أُس���اهم  -بهذه الرس���الة المختصرة
 -في تحصيل اليقي���ن إلخوان���ي المؤمنين ،من أج���ل النجاة في

ي���وم الدي���ن{ ،ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ}،
والقلب الس���ليم هو المعتق���د بالعقائد الح ّقة ،ومنه���ا االعتقاد في

أئمة الهدى وس���فن النجاة بأنّه���م عالمون عارف���ون بأفعال العباد،

كما تُعرض عليهم 

اآلية المباركة:

تلك األفعال ،فجعلنا البحث يدور حول

{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}

أن حس���اب الخالئق
وق���د اقتض���ى البح���ث أن
نتط���رق إل���ى ّ
ّ

على س���يدنا ونبينا محمد وآله صلوات اهلل وس�ل�امه عليه وعليهم

أجمعين ،وهو أمر تس���المت عليه الطائفة ،وتواترت فيه أحاديث

أهل العصمة 

.

ةمدقملا7 ........................................................................................

وربي ،وأسأله تعالى
وهذا مجهودي،
ُ
قصدت به وجه خالقي ِّ

أن ينفعني به برعايته وعنايته ،كما أسأله تعالى أن ينفع به إخواني

المؤمنين الذين يستمعون القول فيّتبعون أحسنه.

إنّه ولي الذين آمنوا ،يخرجهم من الظلمات إلى النور.
رب العالمين
وآخر دعوانا أن الحمد هلل ّ

علي عيسى الزواد

 15شوال 1427هـ

حول البحث

قال اهلل تعالى:

{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}(((.
الحديث عن هذه اآلية المباركة في نقاط ثمان:
األولى :سبب نزولها.

الثانية :معنى الرؤية هنا.

الثالثة :المراد بالمؤمنين هنا.
الرابعة :داللة الفاء هنا.

الخامسة :داللة السين هنا.

السادسة :داللة العطف بالواو هنا.
((( سورة التوبة 105 :9
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السابعة :عموم العمل والعامل.

الثامنة :وقت عرض األعمال.

لوزنلا ببس يف :ىلوألا ةطقنلا11 .......................................................

النقطة األولى :في سبب النزول

فلق�د ورد في س�بب نزول ه�ذه اآلي�ة المبارك�ة هذه

الرواية:

روى الس���يد ابن طاووس الحسني في سعد الس���عود((( ص97

بس���نده عن أبي س���عيد الخ���دري أن عمار بن ياس���ر قال لرس���ول

عمرت فينا عمر نوح
اهلل  :وددت أنّك ّ
فقال رس���ول اهلل  :ي�ا عمار حيات�ي خير لك�م ،ووفات�ي ليس
.

بش�ر لكم ،أّما في حيات�ي فُت ْحدثون واس�تغفر اهلل لكم ،وأّم�ا بعد وفاتي

علي
علي وعلى أهل بيتي ،وأنكم تعرضون ّ
فاتقوا اهلل وأحس�نوا الصالة ّ
بأسمائكم وأس�ماء آبائكم وأنس�ابكم وقبائلكم ،فإن يكن خيرًا حمدت

اهلل وإن يكن سوى ذلك استغفرت اهلل لكم.

((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج17ص 144حديث 31باب.17
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فقال المنافقون والش���كاك والذين في قلبهم م���رض :يزعم أن

األعم���ال تعرض عليه بع���د وفاته بأس���ماء الرجال وأس���ماء آبائهم
وأنسابهم إلى قبائلهم ،إن هذا لهو اإلفك.
فأنزل اهلل تعالى:

{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}

(((

فقيل له :ومن المؤمنون؟
وخاصة.
قال :عاّمة
ّ

أّما الذي قال اهلل{ :ﯥ} فهم آل محمد.

ث���م ق���ال{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ّ
(((
ﯯ} من طاعة ومعصية».

((( سورة التوبة 105 :9
((( سورة التوبة 105 :9

انه ةيؤرلا ىنعم يف :ةيناثلا ةطقنلا13 ..................................................

النقطة الثانية :في معنى الرؤية هنا

الرؤية إّم�ا بصري�ة أو قلبي�ة ،والرؤي�ة البصرية محال
ألن الذي ُيبصر
على اهلل تعالى عن ذلك علوًا كبي�رًاّ ،

بواس�طة العين فه�و ُمحتاج إل�ى عينه ك�ي ُيبصر بها،
واالحتي�اج صفة نق�ص ألنّها من صف�ات الممكن ال

من صفات الواجب تعالى.

فال بد أن تكون رؤية قلبي���ة؛ بمعنى العلم ،ال أن يكون النظر

البصرية ،كما
بواس���طة القلب وإال عاد المحذور السابق في الرؤية
ّ
كل ش���يء؛ أي علمت ب���أن اهلل أكبر من كل
تقول :رأيت اهلل أكبر ّ

شيء.

إن
فهذه الرؤية القلبي���ة ال تتوقف على بصر ،وم���ن هنا نقول ّ

معرفة أهل البيت وعلمهم بأعمال العب���اد ال يتوقف على البصر،

.................................................................. 14عرض األعمال على اآلل

مرة واحدة ،وأس���ندت إلى اهلل تعالى
ّ
ألن الرؤية قد ذُكرت في اآلية ّ

حق
وكما قلنا إنّها بمعنى العلم ،فكذل���ك تكون بمعنى العلم في ّ
وإال لل���زم أن يكون لفظ واح���د أطلق وأريد منه
أهل البيت



معنيان باس���تعمال واحد وهذا مما ال يرتضيه مشهور األصوليين،

فاالستعمال الواحد يقتضي معنى واحدًا فاردًا.

بأن الرؤي���ة هنا لها معنى مجازي ش���امل
وال
ندعي ّ
يص���ح أن ّ
ّ

ألن المجاز بحاجة إل���ى قرينة وهي
للرؤيتي���ن القلبية
والبصري���ةّ ،
ّ
مفقودة هنا.

البصرية هنا ف���ي ح ِّقهم 
تص���ح الرؤية
كما أنّه ال
ّ
ّ

أيضًا،

ألن رؤية أعمال الخالئق جميعًا بالبصر يأباه عالم البصر المحدود
بش���رائط التي منها أن ال تجتمع أكثر من صورة مرتسمة في العين

في وقت واحد.

ولذلك ورد عن النب���ي 

أنّه كان يرى م���ن خلفه كما يرى

من أمامه ويرى في منامه كما يرى في حال يقظته.

ولو كانت رؤيته 

بواسطة العين لما شاهد من الخلف ولما

رأى في حال إغماض العين.

ولما وصل البحث إلى رؤية النبي 
ّ

من الضوء على تلك الرؤية النبوية فأقول:

فال بأس بتسليط شيء

انه ةيؤرلا ىنعم يف :ةيناثلا ةطقنلا15 . .................................................

الرؤية النبوية

الروايات الشريفة في هذا الباب على أصناف:

• •الصن�ف األ ّول :أنّ�ه  يرى ف�ي منامه كم�ا يرى في
يقظته

دلّت جملة من الروايات على ّأن النبي 
قلبه ،كما دلّت بعض الروايات على أنّ���ه  يعلم بأعمال العباد
تنام عينه وال ينام

في حال نومه كما يعلم بها في حال يقظته.

اإلمامية ،بل صح���اح المخالفين
وليس هذا مم���ا انفردت ب���ه
ّ

ذكرته���ا وش���يدتها ول���م يُناقش ف���ي صدورها ع���ن نب���ي الرحمة

محمد 

 .والروايات كما قلنا كثيرة.

منها ما في الكافي للشيخ الكليني ج 8ص :131بسنده عن علي

بن أس���باط عنهم  قال :في ما وعظ اهلل به عيس���ى

:

«...تنام عيناه وال ينام قلبه ،له الشفاعة.(((»...

ومنها ما في بصائ���ر الدرجات((( ص :125بس���نده عن أبي عبد

اهلل قال« :طلب أبو ذر رسول اهلل 

فقيل له :إنه في حائط

كذا وك���ذا ,فمضى يطلبه فدخ���ل إلى الحائ���ط والنبي 
((( مثله في األمالي للشيخ الصدوق ص.612
((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 16ص.172

نائم,
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فأخذ عسيبًا يابسًا وكسره ليس���تبرئ

(((

ففتح النبي 

به نوم رسول اهلل 

 ,قال:

عينه وقال :أتخدعني عن نفس�ي يا أبا ذر؟ أما علمت

أني أراكم في منامي كما أراكم في يقظتي».

ومنها ما في بصائر الدرجات((( أيضًا ص :125بس���نده عن زيد

الش���حام قال :س���معت أبا عبد اهلل يقول« :طل�ب أبو ذر 
ّ
رس�ول اهلل   ,فقيل له :إنه  ف�ي حائط كذا وك�ذا ,فتوجه في
طلبه ,فوج�ده نائمًا فأعظمه أن ينبه�ه ,فأراد أن يس�تبرئ نومه  , 
فس���معه رس���ول اهلل  فرفع رأس���ه فقال :يا أبا ذر أتخدعن�ي؟ أما
(((

علمت أني أرى أعمالكم في منامي كما أراك�م في يقظتي ,إن عيني تنام
وقلبي ال ينام» (((.

ال مثله.
وفي الخرائج مرس ً

قول���ه 

أن ما فعل���ه أبو ذر
« :أتخدعن�ي» ّ
لع���ل المراد من���ه ّ

بأن
أن أب���ا ذر لكون���ه يعلم ّ
ف���ي صورته يُش���به المخ���ادع ،بمعنى ّ

النبي 

يرى في منامه كما يرى في يقظته فكان فعله مع علمه

فإن الماكر مع علمه بالش���يء يتظاهر بعدم
يُش���به المكر والحيلةّ ،
((( العسيب :الجريدة من النخل .واالستبراء :أراد منه االستعالم.
((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 16ص.173
أن هنا ً
حذفا ُيعلم من الحديث السابق.
((( الظاهر ّ

((( بهذا المضمون وردت روايات المخالفين .انظر البخاري ج 4ص 231باب كان النبي 
تنام عينه وال ينام قلبه ،وكنز العمال .31993 ،32249 ,32248 :والطبقات الكبرى
لمحمد بن سعد ج 1ص.171

انه ةيؤرلا ىنعم يف :ةيناثلا ةطقنلا17 ..................................................

ولعل الذي أذهل أبا ذر أمر
العلم ،وفيه من التوبيخ ما ال يخفىّ ،

عظيم أغفله عن ما كان يعلمه.

• •سند األحاديث

األحاديث الواردة بلف���ظ« :تنام عينه وال ين���ام قلبه» وما قارب

هذا اللفظ كثيرة من طرقنا كما أش���رنا إلى ذلك ونش���ير إليه أيضًا
في ما يأتي ،وروى الجمهور في روايات متعددة حّتى في صحيح

للشك حّتى عندهم،
البخاري ،فتسالموا عليها ،فلم تكن موردًا
ّ
فال مجال للبحث في سندها.

• •داللة األحاديث

دلّت األحاديث على ّأن النبي 

يرى ويسمع في منامه كما

أن النوم ليس ناقضًا
يرى ويس���مع في يقظته ،ويترتب على ذل���ك ّ

للوضوء في حّقه 

من الروايات أمور:
.١

يؤيد دعوانا بهذا المقدار من الفهم
 ،والذي ّ

١ورد في رواية أبي ذر 

«إنِّي أرى أعمالكم في منامي ،كما

أراكم في يقظتي» ُوعلل ذلك في الرواية نفسها بقوله 

:

«إن عيني تنام وقلبي ال ينام» وهذا مما ّ
يدل على المعنى الذي

ذكرناه.
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٢ .٢إعتراف حتى المخالف بذلك ففي فيض القدير شرح الجامع
الصغير للمناوي ج 2ص:698

«تنام أعيننا وال تنام قلوبنا» ب���ل هي دائمة اليقظة ال يعتريها غفلة

وال يتطرق إليها شائبة نوم لمنعه من إشراق األنوار اإللهية الموجبة

لفيض المطالب السنية عليها ولذا كانت رؤياهم وحيًا ولم تنتقض
طهارتهم بالنوم.

.٣

٣ما رواه المخالفون من قول رسول اهلل 

«قيل لي :لتنم عينك,

وليعقل قلبك ,ولتسمع أذنك ,فنامت عيني ,وعقل قلبي ,وسمعت
أذني»(((.

ففي هذه األخبار التصريح بأنّه 

يسمع ويرى حال نومه.

ومبين���ة لمقام من
كل ح���ال فالروايات واضح���ة الداللة
وعلى ِّ
ِّ

مقامات النبي 

 .قال المولي محمد صالح المازندراني في شرح

أصول الكافي ج 6ص:391

«المراد بن���وم العين بط�ل�ان إدراكها المس���مى باإلبصار وبعدم

نوم القلب ع���دم بطالن إدراك���ه ألن قلبه محل لإللهام���ات اإللهية

واألسرار الربانية وحافظ لما في عالم اإلمكان ومتصرف في العالم

العلوي والس���فلي فال يجوز أن يس���تغرق عليه الن���وم ويبطله عن
((( راجع سنن الدارمي لعبد الله بن بهرام الدارمي ج 1ص ،7ومجمع الزوائد للهيثمي ج8
ص ،260والمعجم الكبير للطبراني ج 5ص ،65وكنز العمال للمتقي الهندي ج 1ص.204
وغيرهم كثير.

انه ةيؤرلا ىنعم يف :ةيناثلا ةطقنلا19 . .................................................

عمله».

• •عدم ناقض ّية النوم للوضوء في ح ّقهم 
كل ما
إن َم ْن راجع أحاديث أهل البيت  يعل���م أنّه ليس ّ
ّ

فإن الروايات الش���ريفة قد
���مي عرفًا نومًا يكون ناقضًا للوضوءّ ،
ُس ِّ

ذكرت للنوم الناقض ُحدودًا ،وتلك الحدود والقيود ال تنطبق على

نوم المعصومين 

.

• •النوم الناقض للوضوء
1 .1نوم ُ
األ ُذن والقلب

ّ
دل عليه الخب���ر الصحيح عن زرارة قال :قل���ت له :الرجل ينام

وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟
فقال« :ي�ا زرارة قد تنام العي�ن وال ين�ام القلب ُ
واألُذن ،ف�إذا نامت
العين ُ
واألُذن والقلب وجب الوضوء.(((»...

نص على عدم كفاي���ة نوم العين،
فإن هذا الحديث الش���ريف ّ
بل ال بُ ّد مع نومها من نوم األُذُن والقلب ،بمعنى أنّه ال يس���مع وال
يعي ،في ِ
فإن القلب قد يُطلق ويُراد منه
ذهب النوم بسمعه وعقلهّ ،
ُ

((( التهذيب ج 1ص 8ح .11وعنه وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي ج 1ص.245
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المدركة ،كما في قوله تعالى:
القوة العاقلة ُ
ّ

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}(((.

والمراد بن���وم القلب؛ أن يك���ون النوم مس���توليًا على القلب،
ِ
الموجب لتعطيل الحواس عن اإلحساس.

2 .2ال ُم ْذ ِهب للعقل

ّ
دل عليه الخبر الصحيح عن زرارة قال :قلت ألبي جعفر وأبي

عبد اهلل 

 :ما ينقض الوضوء؟

فقاال« :م�ا يخرج م�ن طرفيك األس�فلين ،م�ن الذك�ر والدبر ،من

الغائط والبول ،أو مني ،أو ريح ،والن�وم حتى يذهب العقلّ ،
وكل النوم

يكره إال أن تكون تسمع الصوت»(((.

ح���دد الن���وم بما يُذه���ب العق���ل ،وهو نفس
وه���ذا الخبر قد ّ

تقدم
عبرت عنه بنوم القلب ،كما ّ
المعنى في الرواية السابقة التي ّ
((( سورة األعراف.179:
((( التهذيب ج 1ص 9ح .15ورواه الكليني في الكافي ج 3ص 36ح 6عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه ،عن حماد مثله .ورواه الصدوق في الفقيه ج 1ص 37ح 137بإسناده عن زرارة،
ً
جميعا وسائل الشيعة (آل البيت)للحر العاملي
مثله ،إلى قوله :حتى يذهب العقل .وعنهم
ج 1ص.249
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توضيحه.

ّ
«وكل النوم يك�ره إال أن تكون تس�مع
وأما تعقيب ذلك بقول���ه:
ّ

الصوت» فإنّه ال إشكال بأن المراد من الكراهة هنا ليسالكراهة التي
فإن نوم البش���ر العادي إذا تحقق ال بُ ّد
هي أحد األحكام الخمسةّ ،
أن يفقد عنده الس���مع ،فليس بمقدور العبد العادي ،وإنّما يُحمل

ُّ
التعلق باهلل تعالى
أن نوم األولياء ال يصرفهم عن
على اإلرشاد إلى ّ

ونوم غيرهم فيه االنقطاع عن الذكر والتعلّق باهلل تعالى.

كل نوم يُفسد
إن المراد من الحديث
إن ّ
الش���ريف؛ ّ
وقد قيلّ :
ِّ
عن
فعبر
الوضوء إال أن ال يغلب على ّ
حاسة السمع فيسمعّ ،



الفساد بالكراهة.

 3 .3الخافي للصوت:

ّدل عليه صحيحة معمر بن خالد قال« :سألت أبا الحسن

عن رجل به علة ال يقدر على االضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو
قاعد مس���تند بالوس���ائد ،فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال.
إن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال :إذا
قال :يتوضأ .قلت لهّ :

خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه.(((»...

فهذه الرواية الش���ريفة قد حددت النوم الناقض للوضوء بكونه

((( الكافي ج 3ص 37ح .14والتهذيب ج 1ص 9ح .14وعنهما وسائل الشيعة (آل البيت) للحر
العاملي ج 1ص.257
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حاس���ة الس���مع،
الموجب لخفاء الصوت ،أي النوم الغالب على ّ

وهذا ما يتوافق مع الرواية األولى أيضًا.

• •داللة الروايات:

هن���اك روايات متع���ددة في تحدي���د النوم المنق���ض للوضوء،

واكتفينا بذلك القدر لحصول الغرض من ذل���ك المقدار ،ويُمكننا
حاسة السمع ُمال ِزمة وجودًا
الجمع بين الروايات؛ ّ
بأن الغلبة على ّ

للنوم المنقض للوضوء ،وأيضًا ذه���اب العقل مالزم وجودًا للنوم
المنقض للوضوء ،ومن هنا يكف���ي وجود أحد الالزمين في وجود

الملزوم ،وإذا وجد الملزوم وجد وثبت الالزم اآلخر.

س���مى ف���ي علم املنطق بالقس���م الثاني من
وهذا من قبيل ما يُ ّ

يت���م االنتقال فيه من المعل���ول إلى المعلول
البرهان اإلنِّي ،حيث ّ

بتوسط العلة.

أن النوم الناق���ض للوضوء هو
والنتيجة الت���ي توصلنا إليه���ا؛ ّ

َم يغيب اإلحس���اس ،ومن ذلك غياب
الذي يوجب ن���وم القلب ،ث ّ

حاس���ة الس���مع ،وهذا النوم ال يكون في حق أه���ل البيت 
ّ

،

ألنّهم تنام أعينهم وال تن���ام قلوبهم وهم يس���معون حّتى في حال

نصت عليه األحاديث السابقة.
نومهم ،كما ّ
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• •ما أشكل على المخالفين:

ولكون الروايات دالّة على ما ذكرناه من أنّه 

يرى ويسمع

في منامه كما هو في يقظته ،أش���كل على المخالفين ما رووه من

ّأن النبي 

نام عن صالة الصبح حتى ارتفعت الش���مس ،حتى

قام عم���ر بإيقاظه ،ف���أرادوا أن يو ِّفقوا بين ه���ذا الحديث الصحيح

المسلّم به وبين هذه الحادثة الم ّدعاة على رسول اهلل 

وجوهًا زادتهم انحرافًا عن الحق والحقيقة فمنها:
.١

١كان للنبي 

 ،فذكروا

نومان :أحدهما ينام قلبه وعينه :والثاني عينه

دون قلبه ،فكان نوم الوادي من النوع األول(((.

وهذا الق���ول  -مع كونه رجم���ًا بالغيب -ليس ل���ه دليل حّتى

يُناقش ،وعموم األدلّة هنا ينفيه.

إن إدراك دخول الوقت من وظائف العين واألعين كانت نائمة
ّ ٢ .٢
وهذا ال ينافي استيقاظ القلوب(((.

وهذا القول مع كون���ه رجمًا بالغيب ال دلي���ل عليه ،بل عموم

ُم كيف يكون إدراك دخ���ول الوقت من وظائف
األدلّة هنا تنفي���ه ،ث ّ
((( نقله محيي الدين النووي في المجموع ج 2ص 21عن الشيخ أبي حامد عن بعض أصحابهم.
ونقله ً
أيضا الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف ابن حجر
الهيثمي ج 1ص :465عن السبكي.
((( نقله الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف ابن حجر الهيثمي ج1
ص 465عن شخص لم يذكره.
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س
العين ف���ي حين ّ
أن َم���ن اعتاد على االس���تيقاظ عن���د الوقت ُ
يح ّ
بدخوله وإن كان نائمًا ،بل َم���ن نفذت بصيرته علم بدخول الوقت

وإن لم ينظر إلى الش���مس ،كما يحدث هذا لبعض الصالحين من

ّأمة محمد  فكيف هو 

؟!

ومن نقل هذا القول لم يرتضه حيث قال بعد ذكره له:

درك بها الش���مس،
«وقد يُتوّقف في هذا؛ ّ
ب���أن يقظة القلب يُ َ

كما يقع ذلك لبعض أمته فكيف هو 
ألن من نامت عيناه ال
إن النبي  فعل ذلك للتشريع؛ ّ
ّ ٣ .٣
يخاطب بأداء الصالة حال نومه وهو  مشارك ألمته إال في
ما اختص به ولم يرد اختصاصه  بالخطاب حال نوم عينيه
»

دون قلبه(((.

ولنا على ه���ذا القول أنّ���ه ال يتوّق���ف بيان التش���ريع على ترك

فريضة هي عمود الدين ،فيُمكن بيان التشريع بالقول دون الفعل،
المحرمات ف���ي مقام بيان
مس���وغًا لس���اغ ارتكاب
ولو جعلنا هذا
ِّ
ّ

التشريع.
.٤

ّ ٤إن النبي 

نام في تلك المرة قلبه الشريف أيضًا على خالف

العادة للتشريع(((.

((( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج البن حجر ج 1ص465
((( المصدر السابق.
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وهو قول كس���ابقيه ليس له دلي���ل ،وينفيه عم���وم األدلّة هنا،

سوغ هذا الفعل.
والتشريع ال يُ ّ

• •رواية المخالفين:

الرواي���ة التي نس���بوها إلى النب���ي 

ال يُمك���ن قبولها وهي

ُمناقضة لما عندهم من أحاديث ،فيُمكن أن نُواجههم بإش���كاالت

الم ّدعى:
متعددة حول الحديث ُ
األول :أنّهم يروون
ّ

(((

عن النبي 

إن الرجل إذا لم يستيقظ
ّ :

النبي 
للصالة فقد بال الشيطان في أذنه ،فكيف يقبلون على
ِّ

أن يبول الشيطان في أذنه؟!.

كل
بأن اهلل تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ّ
الثاني :أنّهم يقولون ّ

ليلة ويقول« :هل من س�ائل فأعطيه ،هل من مستغفر فأغفر له ،هل من
داع فأجيبه»
تائب فأت�وب عليه ،هل م�ن ٍ

(((

ف���إذا كان النبي 

الذي

ال ينام قلبه ال يس���مع هذا النداء من اهلل تعالى فما فائدة هذا الفعل
أن اهلل تعالى تخلّف تلك
علوًا كبي���رًا ،أم ّ
منه تعالى ُّ
ربنا عن ذلك ّ

ٍ
كل
الليلة
لعارض فل���م ينزل؟! وهذا خالف ما رووه م���ن أنّه ينزل ّ

ليلة ،تعالى اهلل ربنا عن ذلك علوًا كبيرًا.
((( البخاري ج 2ص.47

((( انظر مسند أحمد بن حنبل ج 2ص .433وصحيح مسلم النيسابوري ج 2ص.176
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الثالثّ :أن النبي 

الذي ال ينام قلبه كيف يَقوم على إيقاظه

عمر((( ،واهلل تعالى يتركه وجبريل أخ���وه ال يُوقظه من نومه ،فهل

كان عمر أكثر شفقة على النبي 

؟!!!

حر الش���مس((( يُوقظ َمن قلب���ه نائم ،وال
الراب�ع :كيف يك���ون ّ

يُوقظ النبي 

الذي ال ينام قلبه؟!!!

الخامس :م���ا هذا الن���وم العميق ال���ذي جعل عمر يس���تمر في

حّتى استيقظ رسول اهلل 

التكبير

(((

يكون ممن ال ينام قلبه.

َ ،م ْن هذا ديدنه ال يمكن أن

أول من
الس�ادس :اخت�ل�اف واضط���راب الرواي���ة عندهم ف���ي ّ

أول من اس���تيقظ عمر ،وفي أخ���رى أبو بكر
أس���تيقظ ،فروي ّ
أن ّ

وفي ثالثة

(((

النبي 

.

السابع :في بعض مروياتهم((( في الحادثة جعل بعض الصحابة

يهمس إلى بعض :ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صالتنا؟

حّتى قال له���م رس���ول اهلل 
تفريط النبي  في صالته أمرًا مفروغًا عنه ،وأخذوا يتس���اءلون
ف�ي أس�وة» فجعلوا
« :أما لك�م ّ

((( البخاري ج 1ص ،88وج 4ص.168
((( البخاري ج 1ص.88
((( البخاري ج 1ص.88
((( صحيح مسلم النيسابوري ج 2ص.138
((( ()صحيح مسلم النيسابوري ج 2ص.138
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عن الكفارة.

ورحم اهلل الس���يد ابن طاووس الحس���ني فإنّه قال في الطرائف

ص:367

«إذا نظرت أيه���ا العاقل في وصفه���م لعناي���ة اهلل بنبيهم ،وأنّه

سبحانه جل وعال ال يصح أن ينام وأن جبرئيل ما كان شفقته على

نبيهم دون عناية عم���ر حتى كان يوقظ���ه دون اهلل أو جبرئيل ،وإذا

نظرت إلى رواياتهم عن نبيهم محمد 

أن���ه تنام عيناه وال ينام

قلبه وتفسيرهم ذلك بأن نومه ال يمنعه من معرفة األحوال.

ونظرت في رواياتهم بوجوب قضاء ما فات من الصالة عقيب

أخ���ر القضاء إلى بعد
ذكره ،ث���م يذكرون عنه في ه���ذه الرواية أنه ّ

وكل
االرتحال وأنه قد نام قلب���ه حتى لم يحس بخ���روج الوقتّ ،
ذلك يشهد عليهم بالمناقضة في رواياتهم وسوء مقاالتهم وتكذيب

أنفسهم».

• •الصنف الثان�ي :أنّه  يرى م�ن خلفه كم�ا يرى من
أمامه:

دلّ���ت الرواي���ات أن النبي 

يرى م���ن خلفه كم���ا يرى من

أمامه ،ورواي���ات المخالفين كثيرة في ذلك وكذل���ك الروايات من

طرقنا:
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فمنها ما في بصائر الدرجات((( ص :124بس���نده عن محمد بن

مس���لم ,عن أبي جعفر

قال :قلت له :إنا نصلي في مس���جد

لنا فربما كان الصف أمام وفيه انقطاع ,فأمش���ي إليه بجانبي حتى

أقيمه؟

قال« :نعم ,كان رس�ول اهلل 

قال :أراكم من خلفي كما أراكم

بين يدي ,لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن اهلل بين قلوبكم».
وف���ي الخرائ���ج

 :روي أن النب���ي 

(((

ق���ال« :أتم�وا الرك�وع

والسجود ,فواهلل إني ألراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم».

• •سند األحاديث:

بصح���ة أس���انيد األحاديث التي
لقد اعترف القاص���ي والداني ّ

دلّت على ّأن النبي 

يرى من خلف���ه كما يرى من أمامه ،فهذا

القرطبي في تفسيره ج 13ص 144يقول« :وروي عن مجاهد  -ذكره

الماوردي والثعلبي  -وكان

يديه ,وذلك ثابت في الصحيح».

يرى من خلفه كما يرى من بين

وفي تفس���ير ابن كثير ج 3ص« :365وقال مجاهد :كان رسول

((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 16ص .173وفي نفس المصدر بأسانيد مختلفة وبألفاظ
متقاربة ص .440وفي السرائر بسنده عن أبي عبد الله  مثله .وعند المخالفين األخبار
كثيرة فراجع الدر المنثور للسيوطي ج 5ص.98
((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 16ص.174
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اهلل[ﷺ] يرى م���ن خلفه كما يرى من أمامه .ويش���هد لهذا ما صح
في الحديث «سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري».

• •داللة األحاديث:

دلّت األحاديث على ّأن النبي 

يرى من خلفه كما يرى من

قيد الروايات
أمامه ،ولم تُحدد الرواي���ات ّ
كيفية الرؤية ،كما ل���م تُ َّ
بأن الرؤية في حال دون ح���ال ،ولكن بع���ض المخالفين لم تقبل
ّ

فادعوا أمورًا:
نفوسهم المريضة ذلك ّ

أن هذا مختص بحال الصالة دون غيرها.
األولّ :
ّ
وهذا ٍ
مناف لم���ا ّ
مختصا بحال الصالة
دل على العموم ولي���س
ّ
« :إن�ي واهلل ألبصر م�ن ورائي
دون غيرها .فروى مس���لم قول���ه



كما أبصر م�ن بين ي�دي» .وهذا الحديث واض���ح الداللة على مطلق

األحوال ال خصوص حال دون أخرى.

الثان�يّ :أن النبي 

من المأمومين(((.

ينظر من طرف عينه ولذا يرى من خلفه

وهذا مخالف لما هو عندهم في الصحيحين وغيرهما من قول

رس���ول اهلل 

« :فو اهلل ما يخفى علي خش�وعكم وال ركوعكم وإني

تقدم من رواية مسلم.
ألراكم من وراء ظهري» .وما ّ
((( انظر صحيح ابن خزيمة ج 2ص.43
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بفعلهم وخش���وعهم القلبي ال يعتمد على
فإن علم النبي
ّ
أن ذلك ٍ
مناف لخشوع وخضوع رسول
النظر من طرف العين .على ّ

اهلل 

في صالته.

أن للنبي عينين في خلفه وال تحجبهما الثياب(((.
الثالثّ :

وهي دع���وى ورج���م بالغي���ب بال دلي���ل قائ���م عل���ى إثباتها.

وينفيها رؤيته 

في حال نومه فإنّه يرى ولو كان مغمض العين

ومستلقيًا على قفاه الشريف.

الرابعّ :أن النبي 

الملكوت األعلى(((.

تن���ام عينه عن الدني���ا ،وال ينام قلبه عن

وهذا دعوى بال دليل ،وينفيه العموم الوارد في الروايات هنا،

وأجاب عنه َمن نقل���ه بقوله« :بعيد من الس���وق كما ال يخفى على

أهل الذوق».

قال المال هادي الس���بزواري في ش���رح األس���ماء الحس���نى ج1

ص« :122وجود نبينا  حيث كان يرى من خلفه فكان هو 
((( ()قال في الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ج 1ص :67ذكر مختار بن محمود
الحنفي شارح القدوري ومصنف القبية في رسالته الناصرية أنه  كان بين كتفيه عينان
مثل سم الخياط يبصر منهما وال تحجبهما الثياب.
وذكر النووي شرح مسلم في قوله  إني والله ألبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي ,قال
العلماء :إن الله خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه وقد انخرقت
العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا.
((( انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ج 2ص.698

انه ةيؤرلا ىنعم يف :ةيناثلا ةطقنلا31 ..................................................

بحسب وجوده الجسماني البشري بصرًا كله».

• •الصنف الثالث :ما ّ
دل على األمرين السابقين:

كل الروايات الواردة هنا تش���مل ما س���بق من كون النبي 

يرى في منامه كما ي���رى في يقظت���ه ،ويرى من خلف���ه كما يرى
من أمام���ه .والرواي���ات اآلتي���ة وإن كان بعضه���ا في بي���ان صفات

اإلمام إال أنّها ش���املة للنبي محمد 
امتياز أهل بيته عنه  .والروايات كثيرة منها:

قطعًا ،للعلم بعدم

ما في بصائر الدرجات

(((

قال :قال رس���ول اهلل 

ص :124بس���نده عن أبي جعفر

« :إنّ�ا معاش�ر األنبي�اء تن�ام عيونن�ا وال تنام

قلوبنا ,ونرى من خلفنا كما نرى بين أيدينا».

وفي الكاف���ي للش���يخ الكلين���ي ج 1ص :388بس���نده عن أبي

جعفر

قال« :لإلمام عش�ر عالم�ات :يولد مطه�رًا ،مختونًا ،وإذا

وقع على األرض وقع على راحته رافعًا صوته بالش�هادتين ،وال يجنب،
وتنام عينه وال ين�ام قلبه ،وال يتث�اءب وال يتمطى ،ويرى م�ن خلفه كما

يرى من أمامه»...

وفي من ال يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج 4ص :418بسنده

عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا 

قال« :لإلمام عالمات؛

((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 11ص ،55و ج 16ص.172
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يكون أعل�م الن�اس ،وأحكم الن�اس ،وأتق�ى الن�اس ،وأحل�م الناس،
وأشجع الناس ،وأس�خى الناس ،وأعبد الناس ،ويولد مختونًا ،ويكون

مطهرًا ،وي�رى من خلفه كما يرى م�ن بين يديه ،وال يك�ون له ظل ،وإذا
وقع على األرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعًا صوته بالشهادتين،

وال يحتلم ،وتنام عينه وال ينام قلبه.(((»...

وفي الخصال للشيخ الصدوق ص :428بسنده عن أبي عبد اهلل

جعفر بن محمد 

قال« :عش�ر خصال من صفات اإلمام :العصمة،

والنصوص ،وأن يكون أعلم الناس ،وأتقاهم هلل ،وأعلمهم بكتاب اهلل،
وأن يكون صاحب الوصية الظاهرة ،و يكون ل�ه المعجز والدليل ،وتنام

عينه وال ينام قلبه ،وال يكون ل�ه فيء ،ويرى من خلفه كم�ا يرى من بين
يديه».

تط���رق إلى
والرواي���ات بأصنافه���ا الثالث���ة كثي���رة ،وأكثر َمن
ّ

خصائ���ص النبي 
المسلّمات(((.

ذكر هاتين الخصلتين ،وأرس���لوها إرس���ال

((( مثله في عيون أخبار الرضا  للشيخ الصدوق ج 2ص .192والخصال للشيخ الصدوق
ص .527ومعاني األخبار للشيخ الصدوق ص.102
((( انظر :الخرايج والجرايح لسعد بن هبة الله بن الحسن الراوندي ،والمبسوط للشيخ
الطوسي ج 4ص ،154وقصص األنبياء للراوندي ص ،313والمجموع لمحيى الدين النووي
ج 16ص ،144وصحيح ابن حبان ج 14ص ،24ومسند الحميدي لعبد الله بن الزبير الحميدي
ج 2ص.427
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حق األئمة المعصومين  (عليهم السالم)
• •جريان ذلك في ّ

الرواي���ات المتقدم���ة ف���ي خصائص اإلم���ام
األئمة  تنام أعينهم وال تنام قلوبه���م ،وأنّهم يرون في المنام
كما يرون في اليقظ���ة ،فيش���اركون النبي  في ه���ذه الفضائل
أن
أثبت���ت ّ

والمناقب.

في المحتضر للحسن بن سليمان الحلي ص:19

«وله�ذا اتصف�ت أبدانه�م الش�ريفة بما ل�م تتصف به

أبدان س�ائر الخلق كما روى عن النبي 

من خلفه كما يرى من بين يديه».

 :أنّه يرى
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النقطة الثالثة :المراد بالمؤمنين هنا

مما ال إش�كال فيه وال ش�بهة تعتري�ه أنه لي�س المراد
جمي�ع المؤمني�ن ألن جمي�ع المؤمني�ن ال يعلم�ون
بأفع�ال العباد ،فمث ً
ال أن�ا وأنت ال نعل�م بجميع العباد

فض ً
ال عن العلم بجميع أفعالهم.

فيراد من اآلي���ة المباركة بعض المؤمني���ن ،والبعض المراد هم

َمن ّبينته���م أحاديث أهل البي���ت 

النبوي وورد ذلك في عدة روايات منها:

وهم األئمة م���ن آل البيت

ما في الكافي للش���يخ الكليني ج 1ص 219بس���نده عن يعقوب

بن شعيب قال :س���ألت أبا عبد اهلل

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}...
قال« :هم األئمة».

عن قول اهلل { :ﯠ

انه نينمؤملاب دارملا :ةثلاثلا ةطقنلا 35 .................................................

وما في تفس���ير علي بن إبراهي���م القمي((( ج 1ص 304بس���نده

عن أبي عبد اهلل

في قول���ه{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ} «المؤمنون ههنا األئمة الطاهرون صلوات اهلل عليهم».

((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 23ص 339ح 13ب .20وراجع بحار األنوار للعالمة
المجلسي ج 23ص 337ب 20ح.73 ،42 ،10 ،6
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النقطة الرابعة :داللة الفاء

التقدم على أقسام ،ومنها التقدم الزماني ،وليس كّلما
فإن العّلة
ّ
تقدم شيء على شيء كان سابقًا عليه زمانًاّ ،

متقدمة على المعلول والس�بب متقدم على المسبب،
تق�دم العلة على
زمانيًا ،ول�و كان ّ
ولك�ن ليس تقدم�ًا ّ
زمانيًا لل�زم أن توجد العّل�ة التاّمة من
المعلول تقدم�ًا ّ
دون المعل�ول ،فيتخّل�ف وجود المعل�ول عن وجود
العّلة وهو محال ،كما قرر في محّله.

ومن المعل���وم أن الف���اء للترتيب مع االتص���ال أي بدون فصل

وبما أن بي���ن العلم وبي���ن المعلوم ترت���ب غير زماني فلذا ناس���ب

المجيء بالفاء فمعنى ذلك أن اهلل يعلم بأفعالكم حين وقوعها وان

كانت  -بحسب الترتب  -األعمال سابقة على العلم.

افلا ةلالد :ةعبارلا ةطقنلا 37 . ...........................................................

وهذا مما يحتاج لبيان فأقول:

إن اهلل تعالى علمه أزلي قديم ألنّه من صفات الذات ،وصفات
ّ

إثنينية وتع���دد بين الذات
ذاته المقدس���ة عين ذات���ه ،وليس هن���اك
ّ

المقدس���ة وعلمها ،ب���ل علمه عين ذات���ه وذاته علم���ه ،فال يمكن
أن يحدث علم���ه باألفعال عقيب األفعال وبع���د وقوعها ،وإال لزم
حدوث علمه تعالى فتك���ون ذاته حادثة أيضًا تعال���ى اهلل عن ذلك

علوًا كبيرًا.

فاهلل تعال���ى عالم باألفعال قبل وحين وبع���د وقوعها ،من دون

ويتب���دل ويحدث هو متعلّق
يتغير
ّ
حدوث في علم���ه ،وإنّما الذي ّ
أن العلم بأن ش���خصًا يولد في
العلم ،ال نف���س العلم ،أال تج���د ّ
يتغير هذا العلم بالنس���بة إلى ما قب���ل وقوعه وما
معي���ن ،ال ّ
زمان ّ
بعده ،وإنّما الذي حدث هو المعلوم ال العلم.

فعلم اهلل تعالى سابق على األفعال ،وإن كان العلم يُ َع ّد متأخرًا

رتبة على المعلوم ال أنّه متأخر زمانًا.
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النقطة الخامسة :داللة السين

أفع�ال العب�اد وحركاته�ا م�ن الوج�ودات المنصرمة

القارة ،فالفعل ال اس�تقرار له بل يقوم
التدريجية غي�ر ّ
ّ

الواح�د مّن�ا بالفعل فينته�ي ،بخالف وجود األش�ياء

ق�ارة ،وأيضًا األفع�ال ال توجد
كالمصنوع�ات فإنّها ّ
دفعة وإنّما توجد بالتدري�ج ،فتأتي الحركة الثانية بعد

ذهاب الحركة األولى ،فعندما تتوضأ تغسل وجهك،
وبعد االنتهاء من غس�ل الوجه ينته�ي ذلك الفعل وال

يبقى وتبدأ ف�ي إيجاد حركات غس�ل اليدين ،وهكذا
كّلما انتهيت من حركة ش�رعت في األخرى من دون

أن يكون هناك قرار للحركات وال توجد دفعة واحدة.

وبم���ا أن األعمال ليس���ت حاصل���ة بالفع���ل بل إنّه���ا تحصل

يسلا ةلالد :ةسماخلا ةطقنلا 39 .........................................................

بالتدريج في المستقبل ناسب اإلتيان بالس���ين التي تفيد االستقبال

القريب .ألنّك عندما تقول« :سوف أكتب» فتعني أنّك تريد الكتابة

أما لو قلت« :س���أكتب» فإنّك تريد الكتابة
في المس���تقبل البعيدّ ،

في المستقبل القريب.

ب���أن المراد
وهنا في اآلي���ة المباركة وردت الس���ين لكي نعرف ّ

كل األعمال الصادرة م���ن العباد الت���ي توجد في
م���ن األعمال ه���و ّ

أن أفعال
المس���تقبل القريب ،وإنّم���ا أصبحت اس���تقبا ً
ال فباعتب���ار ّ
العباد المخاطبين باآلية المباركة مس���تقبلة بالنس���بة إلى نفس اآلية
المستقبلية قريبة أو بعيدة.
كل األعمال
وأن هذا جاٍر في ّ
الشريفةّ ،
ّ
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النقطة السادسة :داللة العطف بالواو

ال�واو تفي�د المش�اركة ف�ي الحك�م م�ن دون ترت�ب

فاقتضت اآلية المباركة أنه كما يعلم اهلل تعالى بأفعال

العباد كذلك يعلم النبي وآل�ه 

 ،وبما أن علم اهلل

تعالى بالعمل ال يتأخر عنه فكذلك علم النبي واألئمة

ال يتأخر ع�ن العمل ،كم�ا ورد عنهم 

م�ا يؤيِّد

أن الج�دران ال
ذلك فق�د ورد ف�ي بع�ض الرواي�ات ّ

تحجبهم عن الرؤية لألعمال.

في الخرائ���ج والجرائح لقط���ب الدين الراون���دي(((ج 1ص272
((( عنه بحار األنوار ج 46ص 248ح 40ب .5وكشف الغمة البن أبي الفتح األربلي ج 2ص.355
وروى مثله الصفار في بصائر الدرجات 270 :ح  3بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ،عن علي
بن معبد يرفعه ،عنه اثبات الهداة 284 / 5 :ح  24وأورده الخصيبي في الهداية الكبرى240 :
عن أبي حمزة الثمالي ،عن أبي جعفر  عنه مدينة المعاجز 355 :ح .114

اولاب فطعلا ةلالد :ةسداسلا ةطقنلا41 ...............................................

روي ع���ن أبي الصب���اح الكنان���ي قال :ص���رت يومًا إلى ب���اب أبي

جعفر

إلي وصيفة ناهد ،فضربت
فقرعت الباب ،فخرجت ّ

بيدي عل���ى رأس ثديها فقل���ت لها :قول���ي لموالك إنِّ���ي بالباب،

فصاح من آخر الدار :أدخل ال أّم لك.

فدخلت وقلت :واهلل ما أردت ريب���ة ،وال قصدت إال زيادة في

يقيني.

أن ه�ذه الجدران تحج�ب أبصارنا كما
فقال :صدق�ت ،لئن ظننتم ّ

تحجب أبصاركم إذًا ال فرق بيننا وبينكم ،فإّياك أن تعاود لمثلها.

وفي المناقب البن شهراش���وب((( ج 4ص 182بسنده عن ميسر

بياع الزطي

(((

ق���ال :أقمت على ب���اب أبي جعف���ر

فطرقته،

إل���ي جارية خماس���ية ،فوضعت يدي عل���ى يدها وقلت
فخرجت ّ
لها :قولي لموالك هذا ميسر بالباب .فناداني من أقصى الدار :ادخل

ال أبا لك ،ثم قال لي :أما واهلل يا ميس�ر ،لو كانت هذه الجدر تحجب

أبصارنا كما تحجب عنكم أبصاركم ،لكّنا وأنتم سواء.

فقلت :جعلت فداك واهلل ما أردت إال أزداد بذلك إيمانا.

((( عنه مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ج 5ص.128وعنه البحار ج 46ص 258والعوالم
ج 19ص 124ح ،3وأخرجه في إثبات الهداة ج 3ص 57ح 56عن مشارق أنوار اليقين ص.90
ومثله في مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ج 5ص 128عن الهداية الكبرى للخصيبي
ص( 51مخطوط) وعنه إثبات الهداة ج 3ص 62ح.75
((( الزطي :صنف من الناس ،كالرومي والحبشي.
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النقطة السابعة :عموم العمل والعامل

إن إطلاق العم�ل ف�ي اآلي�ة المبارك�ة يقتض�ي هن�ا
ّ
العموم ،س�واء كان العم�ل صالح�ًا أم طالحًا ،عمل

شر.
خير أم عمل ّ

عام ،س���واء كان العامل صالحًا
ّ
وإن المخاطب باآلية الش���ريفة ّ

أم طالحًا ،مؤمنًا أم كافرًا ،ومن هن���ا ورد في بعض الروايات بيان

العموم.

فمنها :ما أوردناه في سبب النزول:

أما الذي قال
عامة
ّ
وخاص���ةّ .
«فقيل له :ومن المؤمنون؟ ق���الّ :

ثم ق���ال{ :ﯧ ﯨ ﯩ
اهلل{ :ﯥ} فه���م آل محمدّ .
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} من طاعة ومعصية».

وفي الكافي للش���يخ الكليني ج 1ص 219بس���نده عن سماعة،

لماعلاو لمعلا مومع :ةعباسلا ةطقنلا43 ..............................................

عن أبي عبد اهلل
اهلل  ؟! فقال رجل :كيف نسوؤه؟ فقال« :أما تعلمون أن أعمالكم
قال :س���معته يقول :ما لكم تس�وؤون رس�ول

تعرض عليه ،فإذا رأى فيها معصية س�اءه ذلك ،فال تسوؤوا رسول اهلل،
وسّروه».
ُ

وفي الكافي للشيخ الكليني ج 1ص 220بسنده عن الوشاء :قال:

سمعت الرضا يقول« :إن األعم�ال تعرض على رسول اهلل  

أبرارها وفجارها».

في تفس���ير علي بن إبراهيم القمي ج 1ص 304بسنده عن أبي

«إن أعمال العباد تعرض على رس�ول اهلل  
عبد اهلل  قالّ :

كل

صباح ،أبرارها وفجارها ،فاحذروا ،فليستحيي أحدكم أن يعرض على

نبيه العمل القبيح».

في تفس���ير العياش���ي لمحمد بن مسعود العياش���ي ج 2ص109

عن محمد ب���ن الفضيل ع���ن أبى الحس���ن

قال :س���ألته عن

قول اهلل تب���ارك وتعال���ى{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} قال:
«تعرض على رسول اهلل عليه وآله السالم أعمال أمته كل صباح ،أبرارها

وفجارها ،فاحذروا».

وسيأتي في أثناء البحث المزيد من الروايات الدالّة على عموم

علمهم 

والفجار ،فالحظ.
بأفعال العباد ،األبرار منهم
ّ

................................................................. 44عرض األعمال على اآلل

النقطة الثامنة :وقت عرض األعمال

أن ع�رض األعم�ال يتعدد
لقد دّل�ت الرواي�ات على ّ
عدة موارد:
فالذي ذكر في الروايات ّ

كل يوم
أ ّوالً:عرض األعمال ّ

عدة روايات:
ودل على ذلك ّ

منها ما ف���ي الكافي((( للش���يخ الكليني ج 1ص 219بس���نده عن

عبد اهلل ب���ن أبان الزي���ات وكان مكينًا عند الرض���ا
للرضا  :ادع اهلل لي وألهل بيتي

قال :قلت

علي في كل يوم
فقال« :أو لست أفعل؟! واهلل إن أعمالكم لتعرض َّ

وليلة،

((( مثله في بصائر الدرجات ،وعنه بحار األنوار ج23ص 347ح 47ب.20

امعألا ضرع تقو :ةنماثلا ةطقنلا 45 .................................................

قال :فاستعظمت ذلك،

فقال لي :أم�ا تق�رأ كت�اب اهلل { :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ}؟

قال« :هو واهلل علي بن أبي طالب

».

والرواية ف���ي آخرها وإن ذكرت أمي���ر المؤمنين
أن اإلمام الرضا  قد ذك���ر عرض األعمال علي���ه أيضًا ،فأراد
ّ
أن اآلية نزلت في
اإلمام الرضا  من ذكر أمير المؤمنين ّ :
حق أمير المؤمنين  وهم مشاركون له في عرض األعمال.
ِّ
فقط إال

ومنها ما في تفسير علي بن إبراهيم القمي((( ج 1ص 304بسنده

عن أبي عبد اهلل
اهلل   كل صباح أبرارها وفجارها ،فاحذروا ،فليس�تحيي أحدكم أن
«إن أعم�ال العب�اد تعرض على رس�ول
ق���الّ :

يعرض على نبيه العمل القبيح».

ومنها ما في تفسير العياش���ي لمحمد بن مسعود العياشي ج2

ص 109عن محمد بن الفضيل عن أبى الحس���ن

قال :س���ألته

عن ق���ول اهلل تب���ارك وتعال���ى{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}
قال« :تع�رض على رس�ول اهلل عليه وآله السلام أعمال أمت�ه كل صباح

أبرارها وفجارها فاحذروا».

((( عنه بحار األنوار ج17ص 149ح 44ب.17
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ومنها ما في معاني األخبار((( بس���نده عن أبي بصير قال :قلت

ألبي عبد اهللّ :إن أبا الخطاب كان يقولّ :إن رس���ول اهلل 
تعرض علي���ه أعمال أمت���ه كل خمي���س .فقال أب���و عبد اهلل :
«ليس هكذا ،ولكن رسول اهلل  يعرض عليه أعمال أمته كل صباح،

أبرارها وفجارها ،فاحذروا ،وهو قول اهلل { :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ}» وسكت.

قال أبو بصير« :إنما عنى األئمة 

».

أن المنفي م���ن كالم أبي الخطاب
الظاهر من الرواية الش���ريفة ّ

إنّما هو اختصاص العرض على رس���ول اهلل 
فأراد اإلمام  أن يُ َّبين أن األعمال ال تعرض عليه  فقط في
بي���وم الخميس،

كل يوم ،وهذا ال يتنافى مع العرض
يوم الخميس بل تعرض عليه ّ

عليه 

في يومي االثنين والخميس.

ومنها ما ف���ي الكافي للش���يخ الكليني ج 1ص 219بس���نده عن

اإلمام أبي عبد اهلل قال« :تعرض األعمال على رس�ول اهلل  
أعم�ال العب�اد كل صب�اح أبراره�ا وفجاره�ا فاحذروها ،وه�و قول اهلل
تعالى{ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} وسكت».

((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 23ص 340ح 16ب .20وفي تفسير العياشي إلى قوله:
والمؤمنون.
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ثاني ًا :يومي االثنين والخميس

تعرض األعمال يومي االثني���ن والخميس ودل على هذا بعض

الروايات((( مثل:

ما في مجمع البي���ان((( في تفس���ير قوله تعال���ى{ :ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} حي���ث ق���ال :روى أصحابن���ا أن

أعمال األمة تعرض عل���ى النبي 

في كل ي���وم اثنين وخميس

فيعرفها ،وكذلك تعرض على األئمة القائمين مقامه وهم المعنيون

بقوله والمؤمنون {ﯥ}.

وفي تبي���ان((( ش���يخ الطائفة في تفس���ير اآلي���ة الش���ريفة قال:

روي في الخبر أن األعمال تعرض على النب���ي 
وخميس فيعلمها وكذلك تعرض على األئمة  فيعرفونها وهم
في كل اثنين

المعنيون بقوله{ :ﯥ}.

أن م���ا ورد في نق���ل العلمين
من المناس���ب هنا أن نُش���ير إلى ّ

المفس���رين الطبرس���ي من التعبير
ش���يخ الطائفة الطوس���ي وش���يخ
ِّ
أن أهل
بـ«فيعلمها» أو «فيعرفونها» قد يوجب ذلك تس���اؤ ً
الً ،وهو ّ

((( انظر لرواية المخالفين :مسند أحمد بن حنبل ج 2ص .329وج 5ص .205وص .208وسنن
عبد الله بن بهرام الدارمي ج 2ص .19وسنن الترمذي ج 2ص .124والسنن الكبرى للبيهقي
ج 4ص ...293وغيرهم.
((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 59ص 40ح 13ب.18
((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 5ص 329ح 28ب.17
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البيت 

ه���ل يعلم���ون باألفعال حي���ن عرضها عليه���م يومي

االثنين والخميس ،أم أنّه���م عالمون بها قبل حدوثها ومنكش���ف

لهم واقعها حين وجودها؟

بأن علمهم باألفعال في يومي
فنقول :ال ّ
ش���ك أنّه ليس المراد ّ

االثنين والخميس ،ألنّه على األقل ق���د ُعرضت عليهم األفعال في

كل
كل يوم ،فلو كان الع���رض موجبًا للعلم ،لحص���ل العلم في ّ
ّ

يوم ،وال معنى لحصوله أيضًا في يومي االثني���ن والخميس ،فإنّه

يكون من تحصيل الحاصل المرفوض عند العقالء.

���د من حم���ل تلك المف���ردات عل���ى معن���ى ال يتنافى مع
فال بُ ّ

كل ي���وم ،وال يتنافى مع انكش���اف األفع���ال لديهم،
العرض ف���ي ّ

بمج���رد العرض عليهم
ويمكن أن يك���ون المراد من ذل���ك؛ أنّهم
ّ

يتعرفون عليها لمطابقتها لما ه���و معلوم لديهم 
ّ

 ،ولتوضيح

فمث�ل�ا إذا ُعرض عليك ابنك فإنّك
الفكرة أكثر نأخذ مثا ً
رفيًاً ،
ال ُع ّ

تتع���رف علي���ه وتعرفه ،ال أنّ���ك جاهل ب���ه وعندما ُع���رض عليك
ّ

علمت به.

وفي األمالي

(((

للشيخ الطوس���ي ص 537بسنده عن النبي 

 -في حديث طويل  -قال« :يا أب�ا ذر ،تعرض أعمال أهل الدنيا على

اهلل م�ن الجمعة إلى الجمع�ة في يوم االثني�ن والخميس .يغف�ر لكل عبد
((( وكذا في مكارم األخالق للشيخ الطبرسي ص .470وبحار األنوار للعالمة المجلسي ج47
ص.89
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مؤم�ن إال عبدًا كان بين�ه وبين أخيه ش�حناء ،فيقال :اترك�وا عمل هذين

حتى يصطلحا».

وفي صحيفة الرضا

(((

عن آبائه  قال« :كان رسول اهلل  

يس�افر يوم االثنين والخميس ويق�ول :فيهما ترفع األعم�ال إلى اهلل 

وتعقد فيهما األلوية».

وفي معاني األخبار((( للش���يخ الصدوق ص 410بسنده قال :قال

رس���ول اهلل 

« :حيات�ي خير لك�م ،وممات�ي خير لك�م ،أّم�ا حياتي

فتحدثوني وأحدثكم ،وأم�ا موتي فتعرض علي أعمالكم عش�ية االثنين

والخميس ،فما كان من عمل صالح حم�دت اهلل عليه وما كان من عمل
سيئ استغفرت اهلل لكم».

ثالثا :بعد الوضع في القبر

ودلت على ذلك بعض الروايات منها:

ما في تفس���ير علي بن إبراهيم القمي((( ج 1ص 304بسنده عن

أبي عب���د اهلل

قال« :ما من مؤم�ن يموت أو كافر يوض�ع في قبره

حتى يعرض عمل�ه على رس�ول اهلل   وعل�ى أمي�ر المؤمنين
وهلم ج�رًا إلى آخ�ر م�ن ف�رض اهلل طاعته فذل�ك قول�ه{ :ﯟ ﯠ

((( عنه الوسائل الباب  7من آداب السفر رقم .10
((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 71ص.149
((( عنه في بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 23ص 340ح 15ب.20

.................................................................. 50عرض األعمال على اآلل

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}».

وما في تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي ج 2ص109

بسنده عن بريد العجلي قال :قلت ألبي جعفر

{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}

 :في قول اهلل:

فقال« :ما من مؤم�ن يموت وال كاف�ر يوضع في قب�ره حتى يعرض

عمله على رس�ول اهلل   وعلي

 ،فهلم إلى آخ�ر من فرض اهلل

طاعته على العباد».

وما في بصائر الدرجات ص 448ح 10بس���نده عن بريد العجلي

ق���ال :قل���ت ألب���ي جعف���ر { :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ}

فقال« :ما من مؤمن يموت وال كاف�ر ،فيوضع في قبره حتى يعرض

عمله على رس�ول اهلل  

طاعته على العباد»(((.

وعلى علي وهلم جرًا إلى آخر من فرض اهلل

رابع ًا :في يوم القيامة

ودل على ذلك الكثير من الروايات:

العياش���ي((( عن محمد بن حس���ان الكوفي
منها ما في تفس���ير ّ

((( وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي ج  61ص .113
((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 7ص 331ح 10ب.17
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عن محمد بن جعفر عن أبيه

قال« :إذا كان ي�وم القيامة نصب

منب�ر عن يمي�ن العرش ل�ه أرب�ع وعش�رون مرقاة ويج�يء علي ب�ن أبي

طالب

وبيده لواء الحمد فيرتقيه ويعل�وه ويعرض الخالئق عليه،

فمن عرفه دخل الجنة ،ومن أنك�ره دخل النار ،وتفس�ير ذلك في كتاب
اهلل{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}.

قال :هو واهلل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

».

العرض من أجل الحساب

فإن
عرض األعمال في يوم القيامة إنّما هو لحساب الخالئقّ ،

حساب الخالئق يترافق مع عرض األعمال ،فلقد روي متواترًا عن

المعصومين 
الحر العاملي 

أنّهم يُحاس���بون الخالئق يوم القيامة ،والشيخ
ف���ي (الفصول المهمة في أص���ول األئمة) عقد

إن حس���اب جميع الخلق ي���وم القيامة إلى
س���ماه :باب ّ - 116
بابًا ّ

األئمة 

أن حس���اب
 ،وبعد إيراد بعض األحاديث الدالّة على ّ

جميع الخالئق على األئمة 

قال« :واألحاديث في ذلك كثيرة

تم الدليل».
متواترة وإذا ضم إليها النص واإلعجاز ّ

ومن تلك األحاديث ما ورد في الزيارة الجامعة:

«...فالراغب عنكم مارق ،والالزم لك���م الحق ،والمقصر في

حقكم زاه���ق ،والحق معكم وفيك���م ومنكم وإليك���م وأنتم أهله
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ومعدنه ،وميراث النبوة عندكم ،وإياب الخلق إليكم ،وحسابهم
عليك���م ،وفصل الخطاب عندك���م ،وآيات اهلل لديك���م ،وعزائمه

فيكم ونوره وبرهانه عندكم.(((»...

وكذا ما ورد في زيارة أمير المؤمنين

:

«وميراث النبوة عندك�م ،وإياب الخلق إليكم ،وحس�ابهم عليكم،

وفصل الخط�اب عندكم ،وبرهان�ه معكم ،ونوره منك�م ،وأمره إليكم،

من واالكم يا ساداتي فقد والى اهلل ،و من عاداكم فقد عادى اهلل»(((.

وفي مستدرك س���فينة البحار للشيخ علي النمازي ج 1ص:243

وفي خطبة أمير المؤمنين

حساب الخلق جميعًا.»...
وفي الكافي

(((

وإلي
«إلي إياب الخلق جميعًاّ ،
قالّ :

بسنده عن جابر ،عن أبي جعفر

قال:

قال« :يا جابر إذا كان يوم القيامة جمع اهلل األولين واآلخرين لفصل

الخطاب ،ودعي رسول اهلل   ودعي أمير المؤمنين

 ...إلى أن

((( من ال يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج 2ص ،609وعيون أخبار الرضا  ص.375
وتهذيب األحكام للشيخ الطوسي ج  6ص  ،97و البلد األمين ص ،297والمزار لمحمد بن
المشهدي ص  248وص  ،528والمحتضر للحسن بن سليمان الحلي ص.121
((( المزار الكبير ص  ،877وعنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج  79ص .346
((( الكافي ج 8ص 159الباب  ،8باب حديث الناس يوم القيامة ،الحديث  .154البحار عنه7 ،
 ،337 /كتاب العدل والمعاد ،الباب  ،17باب الوسيلة ،الحديث  .24الوافي الحجرية3 ،
 ،103 /الجزء  ،13أبواب ما بعد الموت ،الباب  ،113باب البعث والحساب .وفي المحتضر
للحسن بن سليمان الحلي ص.155
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قال:

ثم يصع�دان ،ثم يدعى بن�ا فيدفع إلينا حس�اب الن�اس ،فنحن واهلل

ندخل أهل الجن�ة الجنة ،وأه�ل النار النار ،ث�م يدعى بالنبيي�ن ُفيقامون

صفين عن�د ع�رش اهلل  حتى نف�رغ من حس�اب الناس ،ف�إذا أدخل

أهل الجنة الجنة ،وأهل النار الن�ار ،بعث رب العزة عليًا 

فأنزلهم

يزوج أهل الجنة في الجنة
منازلهم من الجنة وزوجهم ،فعلي واهلل الذي ِّ

وما ذاك إلى أحد غيره ،كرامة من اهلل عّز ذكره وفض ً
ال فضله اهلل به و َم ّن به

عليه ،وهو واهلل يدخل أهل النار النار ،وهو ال�ذي يغلق على أهل الجنة

ألن أبواب الجنة إليه وأبواب النار إليه».
إذا دخلوا أبوابها؛ ّ

وفيه((( أيضًا بس���نده عن س���ماعة ،قال« :كنت قاع���دًا مع أبي

الحسن األول

 -والناس في الطواف في جوف الليل  -فقال

لي :يا س�ماعة إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حس�ابهم ،فما كان لهم من
ذنب في ما بينهم وبي�ن اهلل ،حتمنا عل�ى اهلل في تركه فأجابن�ا إلى ذلك،

وما كان بينهم وبين الناس اس�توهبناه منهم فأجابونا إلى ذلك وعوضهم
اهلل .»

ُشبهة ور ُّدها

إن حساب الخلق على اهلل تعالى وليس على أحد من
قد يُقالّ :
((( الكافي ،162 / 8 ،الحديث  .167البحار ،57 / 8 ،كتاب العدل والمعاد ،الباب  ،21باب
الشفاعة ،الحديث .71
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ألن اهلل تعالى يقول{ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} (الغاشية.)26:
الخلق ّ

فجعل اهلل تعالى ف���ي اآلية المباركة حس���اب الخل���ق على اهلل

تعالى ال على غيره من الخلق.

إن اهلل تعالى قد نس���ب إلى ذاته
رد ه���ذه الش���بهةّ :
ونقول ف���ي ّ

المقدسة أفعا ًال ولم يُنافي ذلك قيام المالئكة 
فكتابة أفعال العباد قد نسبها تعالى إلى نفسه فقال:

بتلك األفعال،

{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} (يس.)12:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}

(آل عمران.)181:

{ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ}(مريم.)79:

في تلك اآليات الشريفة قد نسب اهلل تعالى كتابة أفعال الخلق

إلى نفس���ه ،ولم يُناف ذلك نس���بتها إلى المالئك���ة الكرام 
فقال تعالى:

،

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} (يونس.)21:
{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ}
(الزخرف.)80:
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أن تعذيب العاصين نس���به اهلل تعالى أيضًا إلى نفسه فقال
كما ّ

تعالى:

{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}(التوبة :من اآلية.)74
فإن اهلل تعالى قد أوكل بالعذاب مالئكة فقال تعالى:
ومع ذلك ّ

{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ}(((.

يصح أن يُع���ذِّ ب اهلل تعالى الكافرين بأي���دي المؤمنين قال
بل
ُّ

تعال���ى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} (التوبة.)14:

فإن اهلل تعالى وإن نس���به إلى
وكذا بالنس���بة لحس���اب الخلقّ ،

أن حس���اب
أن ذلك ال يتناف���ى مع ما ثب���ت بالتواتر من ّ
نفس���ه إال ّ

الخلق عليهم 
حيث قال تعالى:

 ،وفي اآلية الكريمة الس���ابقة إش���ارة إلى ذلك

{ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} (الغاشية.)26:

علي
فالتعبير بالجمع يُش���عر بذلك ،فيكون تفس���ير اآلية؛ ث ّ
ُم ّ
وعلى أوليائي حسابهم.
ُم لماذا نقبل أن يكون حس���اب الناس على المالئكة وال نقبل
ثّ

((( سورة المدثر :من اآلية31
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أن يكون الحساب على َمن هم أفضل من المالئكة؟!!!

ويؤي���د إرادتهم 
ِّ

من اآلي���ة المباركة ما في تفس���ير فرات

الكوفي ص  :208بس���نده عن قبيصة ،عن أب���ي عبد اهلل
قوله :

في

{ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ}((( قال :فينا ،قلت :إنّما

أسألك عن التفسير ،قال :نعم يا قبيص�ة ،إذا كان يوم القيامة جعل اهلل

حس�اب ش�يعتنا إلينا ،فما كان بينهم وبين اهلل اس�توهبه محمد  
اهلل ،وم�ا كان في م�ا بينه�م وبين الن�اس م�ن المظال�م أداه محمد  
من

عنهم وم�ا كان في ما بينن�ا وبينهم وهبن�اه لهم ،حتى يدخل�وا الجنة بغير
حساب»(((.

وما في أمالي شيخ الطائفة الطوسي  بإس���ناده إلى عبد اهلل

بن س���نان عن أبي عبد اهلل

قال :إذا كان ي�وم القيام�ة وكلنا اهلل

بحساب شيعتنا ،فما كان هلل س�ألنا اهلل أن يهبه فهو لهم ،وما كان لنا فهو

له�م ،ثم ق���رأ أب���و عب���د اهلل {:ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ}(((.

وفي بصائر الدرجات بس���نده عن أبي عب���د اهلل

أنّه قال:

إلينا الصراط والميزان وحس�اب ش�يعتنا ...والحديث طويل أخذنا منه
((( الغاشية.26 - 25:
((( عنه بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 7ص.274
((( الغاشية.26 - 25:

امعألا ضرع تقو :ةنماثلا ةطقنلا 57 .................................................

موضع الحاجة.

وغير ذلك من الرواي���ات الكثيرة التي ال تخف���ى على المتتبع

ألحاديث أهل العصمة والطهارة.
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الجمع بين الروايات

إن ع�رض األعمال إنّما ه�و من أجل الرحم�ة بالعباد
ّ
كما يستفاد ذلك من الروايات التي ذكرنا بعضها هنا،

والتي منها ما ذكرناه في س�بب نزول اآلي�ة المباركة،

فقد ذك�رت الرواي�ة اس�تغفار النبي 

عرض العمل عليه.

للعب�اد عند

وليس ع���رض األعمال من أج���ل أن يعلم اهلل س���بحانه وتعالى

بأعمال العب���اد ،أو يعلم النب���ي محمد وآله 
فإن علمهم  بأعمال العباد كعلمه تعالى بأفعالهم إنّما يكون
ّ
بأفع���ال الناس،

سابقًا على األعمال.

فإن عرض
إن جميع ه���ذه الروايات غير متنافي���ة؛ ّ
ولذا نقولّ :

األعم���ال يتك���رر في مق���ام تعري���ض المؤم���ن للرحم���ة ،فتعرض

تاياورلا نيب عمجلا 59 .......................................................................

كل يوم من أجل ما إذا فعل العبد في بادئ يومه بعض
األعمال في ّ

المحرمات وتاب عنها وعمل الحسنات فتغفر له ،وعرض األعمال
ّ
كل أسبوع مرتين فيما لو كانت بعض صحفه في بداية األسبوع
في ّ
سيئة واستغفر وتاب وعمل صالحًا فإنّه يغفر له ،وعند الوضع في

قبره الحتياجه إلى الرحمة ،وفي يوم القيامة الحتياجه إلى المغفرة

والشفاعة.

رزقنا اهلل تعالى ش���فاعة ورحمة ورأفة نبينا وسيدنا محمد وآله

الطيبين الطاهرين المعصومين ،في الدنيا واآلخرة.
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خاتمة

إن اآلية المباركة له�ا الداللة التامة على العلم بالعمل
ّ

تقدم ذلك  -ولذا يكون عنوان عرض
في حينه -كما ّ
األعم�ال لي�س مش�مو ً
ال لآلي�ة المبارك�ة ،لخروجه
تخصصا .وإنّم�ا ذكر في بعض الرواي�ات تطبيق اآلية
ألن من وقع منه العلم بالعمل في حينه
على العرضّ ،
فإمكانية الع�رض عليه من باب أولى ه�ذا من ناحية،
ّ

فإن الناس تتفاوت في اس�تعداداتها
ومن ناحية أخرى ّ

وتقبلها للحق ،ولذا كانت مس�ألة عرض األعمال -

مع وجود المصلحة فيها  -أقرب إلى قبول الناس.

كما ّأن اآلية المباركة دالّة على عم���وم علم األئمة 

بكل
ِّ

أفع���ال العب���اد ،الصال���ح والطالح ،الش���ريف والوضي���ع ،العظيم

ةمتاخ61 ..........................................................................................

السر والعلن.
والحقير ،الخفي والظاهرّ ،

الخاصة لقبح
فإن تراءى لبعض الناس أنّهم ال يعلمون بأفعالنا
ّ

ّ
إن العلم غير النظ���ر ،بل ال يقبح
االطالع عل���ى العورات فنق���ولّ :
حّتى النظر ،بعد أن قام���ت األدلّة على ذلك ،ومن تلك األدلّة هذه

تأدبوا 
اآلية المباركة وإن ّ

بأدب عدم النظر إلى العورات.

رب العالمين ،والصالة والس�ل�ام
وآخ���ر دعوانا أن الحم���د هلل ِّ

على خير المرس���لين ،محمد وآل���ه الطاهرين ،ونس���أله تعالى أن
يجعلنا من المنتظرين لسيدنا وموالنا إمام الخلق أجمعين آمين...

رب العالمين.
يا ّ
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