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قال أمري املؤمنني : 
« َول َ ْو أَ َرا َد اَ ه َُّلل ُس ْب َحان َ ُه أ َِلن ْ أبيَا أئ أه َح ْي ُث ب َ َع َ َُث ْم أَ ْن ي َ ْفتَ َح لَه ُْم ُك ُن َوز
ُش َم َعه ُْم َط ْ َري
اَ ِّذل ْه َب أان َو َم َعا أد َن اَلْ أع ْقيَ أان َو َمغ أَار َس اَلْجأ نَ أان َوأَ ْن َ َْي ُ َ
اَ هلس َما أء َو ُو ُح َ
وش اَ ْ َِل ْر أض ل َ َف َع َل َولَ ْو فَ َع َل ل َ َسقَطَ اَلْ َب َال ُء َوب َ َط َل
اَلْ َج َزا ُء َوا ْ َ
أْض َحل ه أت اَ ْ َِلن ْ َبا ُء َول َ َما َو َج َب أللْقَا أب أل َني ُأ ُج ُور اَلْ ُم ْبتَلَ ْ َني َو َال
ُون ث َ َو َاب اَلْ ُم ْح أس أن َني َو َال ل َ أز َم أت اَ ْ َِل ْ َْسا ُء َم َعا أن ََيَا،
ا ْستَ َح هق اَلْ ُم ْؤ أمن َ
َولَ أك هن اَ ه ََّلل ُس ْب َحان َ ُه َج َع َل ُر ُس َ َُل ُأ أوِل ُق هو ٍة أِف ع ََزائأ أمه ْأم َوضَ َع َف ًة أفميَا
ون أغ ًًن،
تَ َرى اَ ْ َِل ْع ُ ُني أم ْن َحا َالِتأ أ ْم َم َع قَنَاعَ ٍة ت َ ْم َ َُل اَلْ ُقلُ َ
وب َواَلْ ُع ُي َ
َوخ ََص َاص ٍة ت َ ْم َ َُل اَ ْ َِلبْ َص َار َواَ ْ َِل ْ َْسا َع أَ ًذىَ ،ول َ ْو ََكن أَت اَ ْ َِلن ْ أبيَا ُء أَ ْه َل
ُق هو ٍة َال تُ َرا ُم َو أع هز ٍة َال ت ُضَ ا ُم َو ُم ْ ٍ
ْل ت َ ْم َت ُّد َ َْن َو ُه أَ ْعنَ ُاق اَ ِّلر َجالأ َوت ُ َش ُّد
أإل َ ْي أه ُعقَ ُد اَ ِّلر َحالأ لَ ََك َن َذ أ َِل أَه َْو َن عَ ََل اَلْ َخلْ أق أِف اَ أال ْع أت َب أار َوأَبْ َعدَ
لَه ُْم أِف اَ أال ْس أت ْك َب أار َو ََل َمنُوا ع َْن َر ْه َب ٍة قَا أه َر ٍة لَه ُْم أَ ْو َرغْ َب ٍة َما أئ َ ٍَل ِبأ أ ْم،
فَ ََكن أَت اَلنِّ هي ُات م ُْش َ ََت َك ًة َواَلْ َح َسنَ ُات ُم ْقت َ َس َم ًة َولَ أك هن اَ ه ََّلل ُس ْب َحان َ ُه
ون اَ أالت ِّ َبا ُع أل ُر ُس أ أَل َواَلته ْص أد ُيق أب ُك ُت أب أه َواَلْخُ ُشو ُع أل َو ْ أْج أه
أَ َرا َد أَ ْن يَ ُك َ
َواَ أال ْس أت ََكن َ ُة أ َِل ْم أر أه َواَ أال ْس أت ْس َال ُم أل َطا َع أت أه ُأ ُموراً َ َُل خ هَاص ًة َال ي َُش ُوِبَا
أم ْن غ َ ْ أريهَا َشائأ َب ٌة ُوُكه َما ََكن أَت الْ َبلْ َوى وِلا أ ْخ أت َب ُار أَع َْظ َم ََكن أَت
الْ َمثُوب َ ُة والْ َج َزا ُء أَ ْج َز َل».
نهج البالغة ،الخطبة .191

مقدمة املؤسسة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل على ما أنعم وله الشكر مبا أهلم والثناء مبا
قدم والصالة والسالم على خري خلق اهلل وآله الطيبني
األخيار.
وبعد:
فهذه سلسلة خاصة مببا ور

تابان نهبل النيال بة

من تالم أمري املؤمن علي بن أبي طالب عليه السبالم
ح ب ب بعببن األننييبباء علببيهم السببالم وقببد نبباوب فيهببا
اإلمام ج انب خمالفة من حيا هم وما ار نيط بهم ابابداء
مببن آ م عليببه السببالم حيببإل ب بيلن اإلمببام علببي عليببه
السالم العلة خلقه ومبا رافبق ابذا األمبر مبن ابباالء
للمالئكة و ري ذلك مما ار نيط بهذه الشخصية.
واحلب بديفإل نهبببل النيال بببة عبببن األننييببباء علبببيهم
السببالم ي يفكببن ًببامال ألميببء األننييبباء و ببا يفكافببي
اإلمببام أمببري املببؤمن عليببه السببالم بببذتر بع ببا فهببم
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واببم دآ م وم سببى وعيسببى و او وليببى وسببليما
واحلنييب املصطفى حممبد صبلى اهلل عليبه وآلبه وسبلم
وقد أخذ احليز األترب من النييا والاعريفف تالم أمري
املؤمن عليه السالم.
ولذا:
وجببدم مؤسسببة علب م نهببل النيال ببة أ

ببء بب

يفدي القارئ الكريفم اذا النييا ال ار عن أمري املبؤمن
علبببي ببببن أببببي طالبببب عليبببه السبببالم الشخصبببيام
الربانية ضمن ابذه السلسبلة مبء بيبا مب جز ملبا أور ه
الشببرال لكاببان نهببل النيال ببة ف ببال عببن رفببد اببذه
األلفاظ الشبريففة مببا يفناسبنيها مبن روايفبام ًبريففة نني يفبة
عن آب النييب علبيهم السبالم ب يبة ال صب ب ى معنبى
واضح يفأخذ بأيفديفنا ويفد القارئ الكريفم ى ما لب اهلل
ويفرضى.
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

«احلمد هلل على ما أنعم وله الشكر علبى مبا
أهلم والثناء مبا قبدم مبن عمب م نعبم ابابدااا
وسني غ آالء أسدااا و حسا مننٍ واالاا جبمل
عن اإلحصاء عد اا ونأى عن اجملباااة أمبداا
د1

و فبببباوم عببببن اإل راك أبببببداا»

والصببببالة

والسببالم علببى الببنف املصببطفى حممببد وعلببى آلببه
الطيني الطااريفن.
وبعد..
يفنيببيِّن اإلمببام علببي عليببه السببالم اببذه ابطنيببة
قدرة اهلل عاى على فعل أي ًيء قاب عاى:
 لَّ ه م لْلُ هلْ السو همِاوِالم وِالُ هأمَا ف وِلِهها همههي فنو وِ ْ ه ِ
( )1مننخ بطبننة نناء نعننمي الاننملااخ رمءاننة ال نن اي اهننم
العالم :االحتجمج ،ل شاخ الطب ي ،ج ،1ص132؛ بالغنم
النعمي البخ ءافور ،ص.15
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عِلم ههُ ِّههْء ِههياء مههدم ر

د1

فهب ب البببراا حيبببإل

يفسبباطيء بقدر ببه أ اعببل األننييبباء أتثببر النببا
وأولببي ق ب ة واعببل تببل املخل قببام ب

ببراء
مببر هم

ولشر معهم وح ش األرض ومجيء املخل قبام
فيك

العنيا  -خنييثهم وطينيهم مؤمنهم وتبافرام-

خاضع هلم فل جاء األننيياء للنا بكل ملذلام
احلياة والقدرام فال سبنييل لنفب ر العنيبا عبنهم أل
النيعن سيانيعهم طمعا والنيعن اآلخر يفانيعهم قهبرا
فحينها يفسقط االباالء الدني ي ولكن اهلل أحب أ
ُيفطببا أننييببا ه بببال طمببء وال جببرب فاك ب العنيببا ة
خالصة هلل و كب باخايبارام فنيهبذا مييبز اهلل عنيبا ه
املا اضع من عنيا ه املاكربيفن قاب عاى:
لميِمميزِ اللَّ ْ الُخمبفيثِ لمنِ الطَّيِّبفد. 2
لبببذا جعبببل اهلل ظببباار رسبببله ضبببعيف ولكبببنهم
( )1ور األنامم اآلية.120 :
( )2ور األنفمل ،اآلية.37 :
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باحلقيقة أقب ى النبا

ذ ابم املقربب

ى اهلل فكبل

نسببا قريفببب ى اهلل قب ي وحكمببة اهلل اقا ب أ
اعببل أننييبباءه ورسببله بهببذه الناببرة املا اضببعة أمببام
النا لي ضح هلم أ انالبك اناسبا اصبطفاام مبن
خلقه يفعنيدونه ويفطيع نه تل األح اب
وفقببرام

ناام

صببحاهم ومرضببهم يفعمل ب بببأمره

فهببم أحنيببا ه مببن بنيعهم لببى ومببن لببف عببنهم
الك.
حممد محزة ابفاجي

11

املسألة االوىل
قوله عليه السالم« :ولو اراد اهلل سبحانه
بأنبيائه حيث بعثهم ..وبطل اجلزاء»
أي ح ب بعببثهم «أ يففبباح هلببم تن ب ا ال ب لذانيا
ومعببا العقيببا وم ببار األنببا

لينفقبب ا منهببا

ويفك ن ب ا ذوي سببعة ومنعببة وع ب لز ورفعببة ببدفء بهببا
اعرتاضببام األاح بديفن و نقطببء ألسببن املعان بديفن
وي يفق ل ا فيهم مثل ما قال ه لننييلنبا صبلى اهلل عليبه
وآله وسلم:
لِ ههالف ِ ه ما الروسْ ه لف ِأُِّ ههْ الطَّعِ هها ِ وِ ِماشم ههي هم ههي
الُأمسا هه ِا

م لم المه هها أنُ ههزفلم إفلميا هه م لِلمه ههل هميِك هه

ِ لِعِ هه ْ

نمه ه م را* أموا ْلُقم ههُ إفلمياه ه م ِّمنا ههز أموا تمكه ه

ْ لمه ه ْ جِنوه هةٌ

ِ إف ا تمتَّبفعْه

ِ إفلَّها َِجْلًهها

ِأُِّهْ لمنا ِها وِ مهالم الظَّههالممْ
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لِسا ه هًْ َا

د1

وأ لشببببر معهببببم طببببري السلببببماء

ووحبب ب ش األرض احاشبببباما و عاامببببا لقببببدرام
و جالال لشأنهم أع املنيع

ليهم»د. 2

«َل َفعَلَ» لقدر ه علبى تبلل ًبيء لكنلبه عباى ال
يففعل ما ليس حبكمة ق له عاى:
 وِلمه ه ف اتَّبِه هحِ الًُِه هاء أم اه ه ِاءِ ْما لمفمسِه هدِلم السوه همِ ِالْ

وِالُأمَا ْ..د. 3
تمبببا أ ل السلبببالط ال يففعلب ب

ال مبببا قا بببيه
ي

السياسة ال ما ه اه السَ َ َقة وقد أًار عليه السلالم
ى مفاسد فاح ما ذتر هلم وحشر ما سبطر معهبم
بق له« :ولب فعبل لسبقط البنيالء» البالم فيبه للعهبد
الببذتري أي :بببالنيالء واالببباالء املفهب م مببن ق لببه
عليببه السلببالم قنيببل فببّ ل الليببه س بنيحانه خياببرب عنيببا ه
( )1ور الف قمن اآلية.8 7 :
( )2منهمج الب ا ة ري ش ح نهج البالغة ،العاء حباب هللا
الهمشاي الخوئي ج ،11ص.334
( )3ور الاؤمنون اآلية.71 :
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املساكربيفن.
«وبطل األزاء» البالم فيبه للعهبد البذاي أي:
األزاء املعه

الشرائء للمطيع والعاص د. 1

وقاب ميثم النيحراني ًبرحه :نبه تبا يفسبقط
الب بنيالء :أي ذلبببك الب بنيالء املشبببار ليبببه واب ب ببببالء
املاكربيفن باملسا عف من أولياء اهلل وا ظاار.
اذ ال مسا ببببعف يفنيالبب ب بببببه اذ
األننييبباء علببيهم السببالم تببان ا يفنقطع ب

وذلببببك
ى الببدنيا

حينئذ عن جنان اهلل فينقطء عنهم تما سيشبري ليبه
عليه السالم وحينئذ يفنقطء االباالء بهم ومبا أ ا ببه
من الاكليبف وتبذلك يفسبقط ببالء األننييباء ببالفقر
والصبببرب علبببى أذى املسبببكنة مبببن املكبببذب هلبببم
بال رن والقال.
وتببببا يفنيطببببل األببببزاء :أي جببببزاء العنيببببا ام
( )1بهج الصبمغة ري ش ح نهج البالغة ،ل االمة التعت ي،
ج ،2ص.50
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والطاعام ما لسق ط النيالء بهبا أو أل الطاعبام
ذ كببب عبببن رانيببب ٍة أو ر نيببب ٍة فيسبببقط األبببزاء
األخروي عليها وتذلك يفنيطل جبزاء األننييباء البذي
تان ا يفساحق نه حبسب فقرام وصربام عليهد. 1
جاء الكا

عن حممد ببن ليبى عبن أمحبد

بن حممد بن عيسبى عبن احلسبن ببن حمنيب ن عبن
عنيد الرمحن بن احلجبا قباب :ذتبر عبن أببي عنيبد
اهلل عليببه السببالم ال بنيالء ومببا خيببه اهلل بببه املببؤمن
فقاب :سُئل رس ب اهلل صبلى اهلل عليبه وآلبه وسبلم
من أًد النا بالء الدنيا؟ فقاب:

«النبيون مث اِلمثل فاِلمثل ،ويبتَل املؤمن بعد عَل
قدر إميانه وحسن أعامَل ،مفنن إمياننه وحسنن نَل
اش ندتد بننالوه ،ومننن نننو إميانننه وضننعو ننَل قننل
بالوه»د. 2
وروي عن أمحبد ببن حممبد عبن اببن حمنيب ن
( )1ش ح نهج البالغة ،ماثم البح اني ،ج ،4ص.754
( )2الكمري ،ج ،2ص ،252ح.2
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عن ايفد الزرا عن أبي عنيد اهلل عليه السالم قاب:
قاب رس ب اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:

«إن عظمي البالء يَكفأ به عظمي اجلزاء ،فنذذا أحنب
هللا عبدا ابتاله بعظمي البالء ،مفن ريض فنَل عنند هللا
الرضا ومن نط البالء فَل عند هللا السخط»د. 1
و صبببفام الشبببيعة عبببن أببببي عنيبببد اهلل عليبببه
السالم قاب:

«ال تكونننون مننؤمنني حننو تكون نوا مننؤ نني وحننو
تعنندوا النعمننة والرخنناء مص نيبة ،وذِل أن الص ن عننَل
البالء أفضل من العافية عند الرخاء»د. 2

( )1الاصءر نفعه ،ج ،2ص ،253ح.8
( )2و مئل الشااة ،الح الامم ي ،ج ،3ص.260
16

املسألة الثانية
قوله عليه السالم« :اضمحلّت األنباء ...وال
لزمت األمساء معانيها».
أي أخنيار األننيياء واملرا باضمحالهلا ا حا اا
وذاببان أ راببا وذلببك أل ل ال ببرض األصببلي مببن
بعببثهم ورسببالاهم أ اببذب ا ابلببق ى احلب لق األولب
ل ويفزالبببدوام عبببن الببدلنيا ويفر ينيبب ام
عبب لز وجبب ل
اآلخرة فّذا فاح هلبم أبب ان الكنب ا واملعبا
واًا ل ا بزخارف الدلنيا وتان ا بزلي أالها ي بؤلر
م ب عااهم القل ب ن وي يفنيببق وقببء للرسببالة عنببد
النببببا

وال وجببببدوا للمنيعبب ب

لببببيهم مقبببباال

و عريف بببا علبببيهم ببببأ يفق لبب ا يفبببا أيفلهبببا الرلسبببل ي
ق ل ب مببا ال فعل ب

أنببام زالببدونا عببن ال بدلنيا

و ر نيبب فيهببا و ر يني نببا اآلخببرة واًببا الكم
ب رياا فينيطل بذلك املقصب األصبلي مبن النيعبإل
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و محلل الرسالة ذ ذاك.
وقببباب الشبببارل النيحرانبببي وجبببه اضبببمحالب
األننيببباء مبببا حمصلبببله :ل األننييببباء و تبببان ا أتمبببل
ابلبق نف سببا وأقب اام اسبباعدا ا لقنيب ب الكمبباالم
النفسببانية الي أنهببم حمابباج

ى الريفلاضببة الالامببة

ببببباإلعراض عببببن البببدلنيا وطينيا هببببا واببب الزاببببد
احلقيقبببي فيكبب

بببرتهم للببدلنيا ًبببرطا بلبب غ

رجام ال حي والرلسالة و لقيي أخنيار السلماء فل
خلقب ا من مس ب

ال بدلنيا وفاح ب علببيهم أب ابهببا

النقطع ا من ح رة جالب الليه واضبمحلل بسبنيب
ذلك عنهم األننياء وانقطء عنهم ال حي واحنطيب ا
عن مرا ب الرسالةد. 1

قبباب عليببه السببالم« :وملننا وجننب للقننابلني أجننور
املبتلني»
دأل املببرا ببباملنيالي مببن أظهببر الامحببيه علببى
( )1منهمج الب ا ة ري ش ح نهج البالغة ،ج ،11ص.335
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حقيقبببة ولبببن يفكبب ابببذا ال ال ببرلاء وسببباعة
العسببرة وال اسبباحق املؤمن ب

ب ان ا سببن أل

أاببل اإلحسببا يفعط ب وال يفطمع ب

الببربح وال

لزم األمساء معانيها لكل تلمة معنى دب عليبه
ولكل اسم مسمى يففهم منبه ومعنبى اإلميبا بالليبه
ورسله ا الاصديفق به وبهم ول أمسينبا مبن آمبن
طمعبببا أمسينببباه مؤمنبببا ل ضبببعنا الكلمبببة
مدل هلا واالسم

بببري

ري مسماه د. 1

وقبباب ابببن ميببثم :وال لزم ب األمسبباء معانيهببا.
روي بنصببب األمسبباء علببى أ كب اببي املفعب ب
ومعانيها الفاعل واملعنى أنله ي كن املعاني الامبة
األمساء فيمن مسلي بهبا مبثال مبن مسلبي مؤمنبا ال
يفك

معنى اإلميا احلقل الاما المسبه فيبه .ذ تبا

ميانه بلسانه فقط عبن ر نيبة أو رانيبة وتبذلك مبن
مسلي مسلما أو ااادا بل مبن مسلبي ننييلبا أو رسب ال
( )1ري ظالل نهج البالغة ،ج ،3ص.127
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ال يفك

احلقيقة تذلك النقطا الننيب لة والرسبالة

عنه و نسخة الرضيل رمحه اللَّه برفبء األمسباء
واملببرا أنلهببا تان ب

نف بكي عنهببا فاصببد األمسبباء

بدو مسمليا ها وا تباألولب .وبنييبا ابذه اللب اام
ظهرم تربى القيا  .والنايجة ذ مالصلة مقبدلمها
ق لببه :لبب أرا اللَّببه .ى ق لببه :األرض و اليهببا
ق له :لسقط البنيالء .ى ق لبه :معانيهبا وحاصبل
النايجة أنله تا يفلزم مبن را به عباى بأننييائبه لبك
األم ر وق مجيء اذه املفاسد.
ب لم يفرجببء النييببا ى اسبباثناء نقببين ببالي اببذه
النايجبببة السببباثناء نقبببين مقب بدلمها واب ب أ ل ابببذه
املفاسبببد ي جبببد وليسبب مميبببا يفنني بببي أ

جبببد

فلذلك ي يفر بهم لك األم رد. 1

( )1ش ح نهج البالغة ،البخ ماثم البح اني ،ج ،4ص.755
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املسألة الثالثة
ن اللّه سبحانه
قوله عليه السالم« :ولك ّ
جعل رسله أولي قوّة يف عزائمهم»
قبباب العالمببة الاسببرتي ًببرحه :وتب أولببي
العببببزم مببببن الرلسببببل منحصببببرا خبمسببببة :نبب ب ل
و بببراايم وم سببى وعيسببى وحمملببد صبليى الليببه
عليه وآلبه وعلبيهم ال يفنبا تالمبه عليبه السلبالم
ت نهم تليهم أوى قب لة عبزائمهم أل ل مجبيعهم
تان ا أولي عزم

ع ة النا

تببان ا أولببي عببزم خببا

ى ربلهم وأولئبك
ذلببك حبيببإل تانبب

أوقا هم مسا رقة الدع ة.
جاء ق له عاى عن لسا ن ل عليه السالم:
 مالم َِبِّ إفنءي دِعِ الْ م المي لميالًا وِنم ِاَاد. 1
( )1ور نوح ،اآلية.5 :
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وروي

الكا عن الصلا

عليه السلالم:

«أنلهم صاروا أولي العزم أل ل ن حا بعبإل بكااببه
وًريفعاه وتلل من جاء بعد ن ل أخذ بكابان نب ل
وًريفعاه ومنهاجه حالى جاء براايم عليبه السلبالم
ل
بالصحف وبعزمية رك تاان ن ل ال تفرا به فكب ل
ف جبباء بعببد بببراايم عليببه السلببالم أخببذ بش بريفعة
نب ل
بببراايم ومنهاجببه وبالصببحف حالببى جبباء م سببى
عليببه السلببالم بببالا راة وً بريفعاه ومنهاجببه وبعزميببة
ف جبباء بعببد م سببى عليببه
ل نب ل
ببرك الصببحف وت ب ل
السلالم أخذ بالا راة وًريفعاه ومنهاجه حالبى جباء
املسيح عليبه السلبالم باإلليبل وبعزميبة برك ًبريفعة
م سى ومنهاجه فكبلل نبفل جباء بعبد املسبيح عليبه
السلببالم أخببذ بش بريفعاه ومنهاجببه حالببى جبباء حمملببد
صبببلى الليبببه عليبببه وآلبببه فجببباء ببببالقرآ وبشب بريفعاه
ومنهاجه فحالله حالب ى يفب م القيامبة وحرامبه
حببرام ى يفبب م القيامببة فهببؤالء أولبب العببزم مببن
22

الرلسل.
و

فسببري القمببي :معنببى أولببي العببزم أنلهبببم

ف
سنيق ا األننيياء ى اإلقرار بالليه واإلقبرار بكبلل نب ل
تببا قنيلببهم وبعببدام وعزم ب ا علببى الصببرب علببى
الاكبذيفب واألذى؛ فقبباب :قبباب بعببن املفسل بريفن
ق لببه عبباى  :هماصاهبفرا ِّممِهها صِهبِرِ أوله الُعِهزا ف لمهنِ

الرءسْْفد. 1
ل الرسبل
ل دمن للانيبي ال للانيعبين و تب ل
أول العزم.
وا تما برى تخبر اإلمجبا وتيبف تبا ؟
فيشهد لق له عليه السالم مبن تب مجبيعهم أولبي
ق لة عزائمهم أ ل يف سف عليه السلبالم السلبجن
تبببا يفبببدع النبببا

ليبببه عببباى فقببباب لصببباحف

سبببجنه  :أمأمَابِ ههاب لْتمفمرِّ ه ه
( )1ور االحقمف ،اآلية.35 :
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ِ خِيا ههر أم ف اللَّه ه ْ الُ ِاحمه هدْ

الُقم واَْ * لِا تمعابْدْو ِ لمهنا دْونمه م إفلَّها أمساهمِاء سِهموياتمْ ِا

أمنُتما وِآمبِاؤِّْما لِا أمنُزِلم اللَّ ْ بف ِا لمنا سْلُطما ٍد. 1
وأ ل يفعق ن عليه السلالم حالى احا باره تبا
يفدع ليه عاى قاب سبنيحانه :أم ا ِّناهتما ْه ِدِاءِ
إفذُ حِضمرِ ِعاق بِ الُمِ الْ إفذُ مالم لمبِنميه م لِها تمعابْهدْو ِ لمهنا
بِعا ههدما مه ههال ا نمعابْ ههدْ إفلم ِ ههلِ وِإفلم هه ِ آمبِاهم ههلِ إفبا ههرِا ميمِ
وِإفساه ه همِاعميْم وِإفساه ه هًِا
لْسالممْ

م إفلم ه هها وِاحم ه ههدا وِنمًاه ه هنْ لمه ه ه ْ

ِ د . 2

( )1ور يو ف ،اآليتمن40- 39 :
( )2بهج الصبمغة ري ش ح نهج البالغة ،التعت ي ،ج ،2ص.51
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املسألة الرابعة
وقوله عليه السالم« :وضعفة يف ما ترى
األعني من حاالتهم».
ألنهببم علببيهم السببالم يفلنيس ب أبسببط املالبببس
ويفبببأتل بقبببدر احلاجب بة فاجبببد أببببدانهم ضبببعيفة
فحينمبببا يفبببراام ريابببم لسب بنيهم أضبببعف النبببا
ولكنهم عليهم السالم أق يفاء فحينما يفذتر اإلمبام
عليبه السببالم الننيبيَ م سببى واببارو عنببدما خببال
على فرع

قباب أال عجنيب

مبن ابذيفن يفشبرطا

لي وام العز وبقاء امللك وامبا مببا برو مبن حباب
الفقر والذبد 1فّ اهلل خاطنيهم فقاب:

«إمنا ينيين ِل أولينااب لذلل واوشنوع واونوي اذل
ينبننت ِف قلننوِبم فيظهننر عننَل أجسننادمه فهننو شننعارمه
وداثرمه اذل يستشعرون ،وجناِتم اليت فَيا يفوزون»د. 2
( )1الخطبة القمصاة ،ص.318
( )2بحمر األنوار ،ج ،13ص.36
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واهلل أحب ألننييائه الا اضء وابش وأ يفك
جبب ارام

اخلببهم فببال يفعببرفهم ال اهلل ومببن

مناجاة اهلل مل سبى عليبه السبالم قباب :أمب قلنيبك
بابشية .وتن خلبق الثيبان جديفبد القلبب

فبى

على أال االرض و عرف ب أال السماءد. 1
وجبباء ق لببه عبباى عببن ًببعيب عليببه السببالم
حينما خاطنيه ق مه:
لِا نمفُقم ْ ِّمثمريا لمموا تمق ل وِإفنَّا لمنِرِاكم همينِا ضمعميفًاد. 2
فببّ أاببل الببدنيا ل ب تببان ا يففقه ب لعرف ب ا أ
األننيياء واألولياء هلم قب ة ميانيبه ال يفقبدر أ يف لنيهبا
أحد من العنيا فنيّميانهم وعزائمهم ازم ا الط اة.
روي تاببان حبببار األنب ار مببا حببدخ خيببرب
عن أبي عنيد اهلل األدلي قاب :مسع أمري املؤمن
عليه السالم يفق ب:
( )1تحف الاقول ،ص.491
( )2ور ود ،اآلية .91
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«ملا عاجلت لب خين جعلتنه اننا ِل فقناتلهم بنه،
فلام أخزامه هللا وضنعت البناب عنَل حصنرم طريقنا مث
رميت به ِف خندقهم ،فقنال َل رجنل :لقند لنت مننه
ثقال ،فقال ما َكن إال مثل جنيت اليت ِف يند ِف غنري
ذِل املقام»د. 1
«وذكر أحصاب السرية أن املسلمني ملنا انفنفوا منن
خي ن رام نوا ننل البنناب فننهل يقننَل مننرم إال س ندبعون
رج ً
ال»د. 2
و مناقب ابن ًهر آًب ن روي أ رسب ب اهلل
صلى اهلل عليبه وآلبه يفب م خيبرب عممبه بيبده وألنيسبه
يابه وأرتنيه ب لاه م قاب:

«امض اي عيل وج ئيل عن ميينن ،،وميَكئينل عنن
يسننار  ،وعزرائيننل أمامنن ،،وإفافيننل وراء ونفن
هللا فوق ،،ودعااب خلف»،د. 3
) )1بحمر االنوار ،ج ،21ص ،17ح.11
( )2الاصءر نفعه.
) )3المصدر نفسه.
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وخنيلر النف صلى اهلل عليه وآله رميبه ببان خيبرب
أربع ذراعا فقاب صلى اهلل عليه وآله:
«واذل نفيس بيده لقد أعانه عليه أربعون ملَك»د. 1

( )1بحمر االنوار ،ج ،21ص.19
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املسألة اخلامسة
قوله عليه السالم« :مع قناعة متأل القلوب
والعيون غنى وخصاصة متأل األبصار
واألمساع أذى»
أصبببل القناعبببة قناعبببة القلبببب قببباب عليبببه
السالم:
«القناعة عز وغًن ،احلرص ذل وعناء»د. 1
فكانب ب عيب ب نهم وقلب ب بهم مليئبببة ببببابري فبببال
يفناببرو ى ايفنببة احليبباة الببدنيا لببذلك اخاببارام اهلل
وف ببلهم علببى سببائر خلقببه فلب أملنببا ى حيببا هم
فكا لنيسهم ابشبن وتانب مائبد هم ال زيفبد عبن
ام .
فقببد روي عببن أمحببد بببن حممببد بببن خالببد عببن
( )1معتءرك الو مئل ،الطب

ي ،ج ،12ص،61ح.3
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علي بن احلكم عن احلس بن فرام عبن عمبرو
بن مشر عن جبابر عبن أببي جعفبر عليبه السبالم
قاب :قاب رس ب اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:

«من أراد أن يكون أغنًن النناس فلنيكن يفنا ِف يند
هللا أوثق منه يفا ِف يد غري أه»د. 1
ومم با ذتببر

ببزوة ابنببد  :دفنيينببا املهبباجرو

واألنصببار لفببرو ذ عببرض هلببم جنيببل ي عمببل
املعاوب فيه فنيعث ا جابر بن عنيبد اهلل األنصباري ى
رسب ب اهلل صببلى اهلل عليببه والببه يفعلمببه ذلببك قبباب
جببابر :فجئ ب

ى املسببجد ورس ب ب اهلل صببلى اهلل

عليه وآله مسبالقٍ علبى قفباه ور ا ه ب رأسبه
وقد ًد على بطنه حجرا فقل  :يفا رس ب اهلل نه
قببد عببرض لنببا جنيببل ال عمببل املعبباوب فيببه فقببام
مسبرعا حاببى جببا وه ببم عببا مببباء

نبباء و سببل

وجهببه وذراعيببه ومسببح علببى رأسببه ورجليببه ببم
( )1و مئل الشااة ،ج ،21ص ،531ح.7
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ًببرن ومببل ذلببك املبباء فيببه ببم صبنيه علببى ذلببك
احلجر م أخذ مع ال ف رن ضربة فربقب برقبة
فنارنببا فيهببا ى قص ب ر الشببام ببم ضببرن أخببرى
فربق ب برقببة فنارنببا فيهببا ى قص ب ر املببدائن ببم
ضببرن أخببرى قربقب برقببة فنارنببا فيهببا ى قصب ر
اليمن فقاب رس ب اهلل صلى اهلل عليه وآله:

«أما إنه سديفتح هللا عليمك هذه املواطن اليت برقنت
فَيا ال ق».
ببم انهبباب علينببا األنيببل تمببا يفنهبباب الرمببل .فقبباب
جابر :فعلمب أ رسب ب اهلل صبلى اهلل عليبه وآلبه
مق ى أي جائء ملا رأيف على بطنه احلجر فقل :
يفا رس ب اهلل ال لك ال داء؟ قاب:
«ما عند اي جابر؟».
فقل  :عنا وصا من ًعري فقاب:
«تقدم وأصلح ما عند ».
قبباب جببابر :فجئ ب

ى أالببي فأمر هببا فطحن ب
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الشببعري وذحب ب العنببز وسببلخاها وأمر هببا أ

نيببز

و ط بنيو و ش ب ي فلمببا فر ب مببن ذلببك جئ ب

ى

رسب ب اهلل صببلى اهلل عليببه وآلببه فقلب بببأبي وأمببي
أن ب يفببا رس ب ب اهلل قببد فر نببا فاح ببر مع بك مببن
أحنيني

فقام صلى اهلل عليه وآله ى ًبفري ابنبد

م قاب:
«اي معُش املهاجرين واِلنصار أجيبوا جابراً».
وتا

ابند سنيعمائة رجل فخرج ا تلبهم

م ي مير بأحبد مبن املهباجريفن واألنصبار ال قباب:
أجيني ا جابرا قاب جابر :فاقدم وقلب ألالبي:
قد واهلل أ اك رسب ب اهلل صبلى اهلل عليبه والبه مببا ال
قنيل لك به فقال  :أعلماه أن مبا عنبدنا؟ قباب:
نعم .قال  :ا أعلم مبا أ بى قباب جبابر :فبدخل
رسب ب اهلل صببلى اهلل عليببه وآلببه فناببر القببدر ببم
قاب:
«اغرِف وأبقي».
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م نار الان ر م قاب:
«أخريج وأبقي».
م عا بصحفة فثر فيها و رف فقاب:
«اي جابر ادخل عيل عُشة».
فأ خل عشرة فبأتل ا حابى نهلب ا ومبا يفبرى
القصعة ال آ ار أصابعهم م قاب:
«اي جابر عيل لذلراع».
فأ ياه بالذرا فأتل ه م قاب:
«أدخل عيل عُشة».
فدخل ا فأتل ا حاى نهلب ا ومبا يفبرى القصبعة
ال آ ار أصابعهم م قاب:
«اي جابر عيل لذلراع».
فأ ياه فأتل ا وخرج ا م قاب:
«أدخل عيل عُشة».
فأ خلاهم فأتل ا حاى نهل ا وما يفرى القصعة
ال آ ار أصابعهم م قاب:
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«اي جابر عيل لذلراع».
فأ ياه بالذرا فقل  :يفبا رسب ب اهلل تبم للشباة
من ذرا ؟ قاب:
«ذراعان».
فقلبب  :والببذي بعثببك ببباحلق ننييببا لقببد أ ياببك
بثال ة فقاب:
«أما لو سكت اي جابر ِلُكوا ُكهم من اذلراع».
قببباب جبببابر :فأقنيلببب ا خبببل عشبببرة عشبببرة
فيأتل

حاى أتل ا تلهم :وبقي واهلل لنا من ذلبك

الطعام ما عشنا به أيفاما د. 1
وق له عليه السالم:
«وخصاصة َل اِلبصار واِلسامع أذى».
وابصاصببة عببي الفقببر فمببن رآاببم علببيهم
السالم أو مسء عن أح اهلم بأي علبيهم مبن أذى
احلرمببا أل اهلل عببز وجببل اوى عببنهم الببدنيا فلببم
( )1بحمر االنوار ،ج ،20ص.220 ،219
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يفعطهم منها اال ما يسر منها ليبذخر هلبم اآلخبرة
ويفنال ا أعلى الدرجام والكرامام فما ناب نسبا
مببن الببدنيا ًببيئا اال أنقببه مببن عطائة ب ةه اآلخببرة
واهلل أرا هلببم النعببيم األبببدي فاإلمببام علببي عليببه

السببالم يفصببف الببنف م سببى ق لببه « َوإ ْأن أش نتْ ُت
وَس َ أُك أمي اَ ه أَّلل صَل هللا عليه وسنهل أإ ْذ ي َ ُق ُ
نول:
ثَنهيْ ُت أب ُم َ
َِ بِّ إفنءي لمما أمنُزِلُتِ إفلميو لمنا خِيارٍ همقمريد. 1

َواَ ه أَّلل َمننا َسن َنأ َ َُل أإاله ُخن ْنَاً ي َ ْأ ُ ُُك ن ُه أ َِلن هن ُه ََك َن يَن ْنأ ُ ُ ب َ ْقن َ َ
نَل
رضة اَلْ َب ْق أل تُ َرى أم ْن َش أف أيو أص َف أاق
اَ ْ َِل ْر أض َولَقَدْ ََكن َْت ُخ َ
ب َ ْط أن أه أله َُز أ أاَل َوت َ َش ُّذ أب ل َ ْح أم أه»د. 2

( )1ور القصص ،اآلية.24 :
( )2نهج البالغة ،محاء بءه ،الخطبة  ،159ص.252
35

املسألة السادسة
قوله عليه السالم« :ولو كانت األنبياء أهل
قوّة ال ترام وَعِزَّةٍ الَ تُضَامُ ..أو رغبة مائلة
بهم»
قاب حنييب اهلل اب ئي بيا اذا احلديفإل:
دقيببا اقرتانببي آخببر مببن الشببكل األولب أيف ببا
أتيبببدا للقيبببا املاقب بدلم ذتبببره أي لب ب أرا الليبببه
باألننييبباء ذ بعببثهم أ يفك ن ب ا أاببل ق ب لة وقببدرة ال
ميكن أ طلب و قصد لنيل ها ال ايفة وأابل عبزلة
وقهر و لنية ال ميكبن أ نباقه أو البم أي يفالبم
صاحنيها الناهائها النهايفة.
وأال ملك وسبلطنة « َومُلْبكٍ متابدل حنب ه أعنبا
الرجاب و شدل ليه عقد الرلحاب»
أي يفأمله اآلملب

ويفرجب ه الراجب
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ل
فبّ ل تب ل

من أمَّلَ ًيئا ال سبيلما ذا تبا ملكبا عايمبا يفطمبح
ليببه بصببره ويفسببافر بر نياببه ليببه لبطي مطايفببا اآلمبباب
عنبببده فكنلبببى عبببن ذلبببك مببب لد العنبببق وًبب لد عقبببد
الرلحاب.
واحلاصببل أ ل األننييبباء ل ب بعث ب ا بالقببدرة والق ب لة
وامللببك والسببلطة لكببا ذلببك أاب علببى ابلببق
االعانيببار أي أسببهل اعانيببارام حببباهلم وأسببر
ِجاباهم لدع هم تمبا اب املشبااد بالاجرببة فبا ل
املل ك ال صعب ِجاباهم تما صعب ِجابة الفقراء
ال س بيلما علببى املاكنيل بريفن املاجنيل بريفن «وأبعببد هلببم
االسبباكنيار» أل ل املل ب ك أبعببد مببن أ يفاكنيلببر علببيهم
ويفسانكف من طاعاهم خبالف النيائس الفقري»د. 1
ق له عليه السالم:
«وَلمنوا عن رهبة قاهرة هلم».
فرعب حينمببا رأى الط فببا وأ رتببه ال ببر
( )1منهمج الب ا ة ،الخوئي ،ج ،11ص.393
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خ ببء ألمببر اهلل وآمببن بعببدما رأى العببذان فهنببا
اإلميببا جبباء عببن اب ب ف والق ب ة الببهل

ببء هلببا

مجيء األنيابرة وتذلك يف م الفاح قاب عاى:
إفذما جِه ههاءِ نمصا ه هرْ اللَّ ه ه م وِالُفم ه هتُ ْ * وَِِأم ا ه هتِ النوه هها ِ
ِداخْل

ِ همي دم نف اللَّ م أمهُ ِاجاد. 1

فّ بعن الذيفن خل ا لديفن البنف حممبد صبلى
اهلل عليببه وآلببه وسببلم تببا مببن بببان االساسببالم
ولببيس الببدخ ب ل سببالم عببن وعببي و ميببا تمببا
حدخ ألببي سبفيا فقبد اساسبلم للرسب ب أل اهلل
قد نصر ننييه وقهبر ببه أعبداء االسبالم فنيمجبر أ
ببان الببنف ر وا ى تفببرام قبباب عبباى حمكببم
تاابه:
 وِلِا لًِْمود إفلَّا َِسْ لٌ مدا خِلمهتا لمهنا مبالمه م الرءسْهْ
أمهمه هْف ا لِ ههالِ أموا تمه هْم انُقملمبا ههتما عِلم ههُ أمعاقم ههابفكما وِلِه هنا
( )1ور النص  ،اآليتمن.2 - 1 :
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ِناقم ملبا عِلمُ عِقمبِيا م هملمنا ِضرو اللَّ ِ ِيائًا وِسِيِجازفا اللَّ ْ

الشواِّمرف نِد. 1
وق له عليه السالم« :أو رغبة مائَل ِبم».
أ لببب النببا متيببل ألاببل السببلطة والنفبب ذ
و كبب اببذه امليبب ب مببن بببان االسببافا ة تبب نهم
ميلك

املباب واألباه فيحاب

مببا يفريفبدو

فاكب

مي ب هلم لاحقيببق ايفببا هم ال عببن حببب أو معرفببة
ولكببن اهلل عببز وجببل أرا أ ك ب الطاعببة وا نيببا
الرسل عن معرفة لذلك جعبل طريفبق احلبق صبعنيا
لكي مييز عنيا ه فاالخانيار ال يفقا
وِ ببا يفقببا

ساعة اليسبر

سبباعة العسببر فمببن تببا مييببل ى

الدنيا يفا ح ومن تا حمب حقيقيا يفا ح أيف ا.
روايفة أ اإلمام احلس عليه السالم قد قاب:

«اعلموا أنمك خرجمت معي لعلممك أين أقندم عنَل قنوم
ليعوين بألسنهم وقلوِبم ،وقد انعكس اِلمنر ِلهننم قند
( )1ور آل ا ان ،اآلية.144 :
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اسدتحوذ علَيم الشديطان فأنسامه ذكر هللا ،واَلن ليس
يكن هلم مقصد إال قنتيل وقتنل منن جياهند بنني يند ،
وسديب حرميي بعد سنلمم ،وأخشن أننمك ال تعلمنون أو
تعلمون وتسدتحيون ،واوداع عندان أهل البيت حمنرم،
مفن كره منمك ذِل فلينفي ،فالليل سندتري ،والسنبيل
غري خطري ،والوقت ليس ِبجري ،ومنن واسناان بنفسنه
َكن معنا غداً ِف اجلنان ،جنيا من غضب الر ن ،وقند
قننال جنند  :ودل حسننني يقتننل بطننو ك نربالء غريبننا
وحيدا ،عطشاان فريدا ،من نفه فقد نفنين ،ونفن
ودله القامئ ،ولو نفان بلسانه فهو ِف حزبنا يوم القيامة.
قالت سكينة ،فو هللا ما أمت الكمه إال وتفرق القوم
من عُشة وعُشين فنهل يبنق معنه إال واحند وسندبعون
رجننال ،فنظننرت إىل أيب منكسننا رأسننه خفنقتنني الع ن ة
خفشنننيت أن يسنننمعي ،ورفعنننت طنننرِف إىل السنننامء
وقلت :اللهم إهنم خذلوان فأخذهلم»د. 1
قاب أب خمنف :دتا احلس ال مير بأال ماء ال
ا نيع ه حاى ذا اناهى ى ابالة سقط ليه مقال أخيه
( )1ك بالي الثور والاأ م  ،أحاء حعاخ ياقوب ،ص.296
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مببن الرضبباعة مقاببل عنيببد اهلل بببن بقطببر وتببا
سببرحه ى مسببلم بببن عقيببل مببن الطريفببق وا ب ال
يفدري أنه قبد أصبيب فبأ ى ذلبك اببرب حسبينا واب
بزبالة فأخر للنا تااببا فقبرأ علبيهم .بسبم اهلل
الرمحن الرحيم :أما بعد فّنه قد أ انبا خبرب فايبء
قال مسلم بن عقيل واباني ببن عبروة وعنيبد اهلل
بن بقطبر وقبد خبذلانا ًبيعانا فمبن أحبب مبنكم
االنصراف فلينصرف ليس عليه منا ذمام.
فافر النا عنه فرقبا فأخبذوا ميينبا ومشباال
حاى بقي أصبحابه البذيفن جباءوا معبه مبن مكبة
و ا فعل ذلك ألنه ظبن أ با ا نيعبه االعبران ألنهبم
ظنب ا أنببه يفببأ ي بلببدا قببد اسبباقام لببه طاعببة أالببه
فكبببره أ يفسبببريوا معبببه ال وابببم يفعلمب ب عبببالم
يفقدم

وقد علم أنهم ذا ب هلبم ي يفصبحنيه ال

من يفريفد م اسا ه وامل م معه د. 1
) )1انصمر الحعاخ ،الشاخ محاء مهءي شاس الءيخ ،ص.40
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وقبباب ال بديفن ري :دوقببد تببا ص بحنيه ق ب م مببن
منااب الطريفق فلما مسع ا خبرب مسبلم وقبد تبان ا
ظنب ا أنبه يفقبدم علببى أنصبار وع بد فرقب ا عنببه
وي يفنيق معه ال خاصاه .ذ فقد بقي رجاب الث رة
احلقيقي ب وحببدام بعببد أ اللببى امل قببف و ببني
املصري .وقد تا ابذا االعبال البذي مسعبه النبا
مببن احلسبب

ابالببة ابب االخانيببار األوب اببذه

املسرية وقد أ ى ى فر الكبثرييفن البذيفن رافقب ه
عبببن ر نيبببة وطمبببء وبقبببي معبببه ابببؤالء الرجببباب
النا رو الذيفن سبيعرفهم الاباريفو عمبا قليبل باسبم
أنصار احلس د. 1
قاب اشبام عبن ع انبة ببن احلكبم عبن لنيطبة ببن
الفرا
فأنا أس

ببن البب عبن أبيبه قباب :حججب ببأمي
بعرياا حب

خلب احلبرم أيفبام احلبل

وذلببك سببنة 60اببب ذ لقيبب احلسبب بببن علببي
( )1الاصءر العمبق نفعه.
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خارجا من مكبة معبه أسبيافه و راسبه فقلب ملبن ابذا
القطار فقيل للحس بن علي فأ ياه فقل بأبي وأمبي يفبا
ابن رس ب اهلل ما أعجلك عن احلبل؟ فقباب لب ي أعجبل
ألخذم قباب بم سبألي ممبن أنب ؟ فقلب لبه امبر مبن
العرا

قاب :ف اهلل ما فاشي عن أتثر من ذلك واتافبى

بهبا مبي فقبباب أخربنبي عببن النبا خلفببك قباب فقلب
له :القلب ن معبك والسبي ف مبء ببي أميبة والق باء بيبد
اهلل قببباب فقببباب لبببي :صبببدق قببباب فسبببألاه عبببن أًبببياء
فأخربني بها من نذور ومناك قاب :و ذا ا قيل اللسبا
من برسام أصابه بالعرا

قاب :م م ي فّذا بفسبطاط

م رون احلرم وايئاه حسنة فأ يابه فبّذا اب لعنيبد اهلل
بن عمبرو ببن العبا

فسبألي فأخرب به بلقباء احلسب ببن

علي فقباب لبي :ويفلبك فهبال ا نيعابه فب اهلل لبيملكن وال
ا ا السالل فيه وال أصحابه قباب :فهممب واهلل أ
أحلق به ووقء قلبف مقالابه بم ذتبرم األننييباء وقالبهم

فصدني ذلك عن اللحا بهم د. 1
( )1تمريخ الطب ي ،محاء بخ ج ي الطب ي ،ج ،4ص.290
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املسألة السابعة
قوله عليه السالم« :فكانت النيّات
مشرتكة ..وكلّما كانت البلوى واالختبار
أعظم كانت املثوبة واجلزاء أجزل».
«فكان ب النيلببام مشببرتتة» :مشببرتتة ب ب الليببه
وب ما يفأمل نه من الشه ام

ري خالصة له عاى

من ا ى األنفس تما ق له عاى :أمَِأم اتِ لِهنف

اتَّخم م إفلم ِ ْ ِ ِاهْد. 1
«واحلسبببنام مقاسبببمة» بينبببه عببباى وببب

لبببك

الشبببه ام «ولكبببنل الليبببه سبببنيحانه أرا أ يفكببب
االلنيا لرسله» وأننييائه «والاصديفق بكانيه» وصبحفه
السببببماويفة «وابشبب ب ل جهببببه» وابنبب ب لذا ببببه
«واالسبببباكانة» والببببامك «ألمببببره واالساسببببالم»
) )1ور الف قمن ،اآلية.43 :
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واالنقيببا «لطاعاببه امب را لببه خاصببة» أي خماصلببة بببه
ممح ة له تما قاب:
وِلِ ه هها ألمه ه هرْوا إف لَّ ه هها لميِعابْه ه هدْوا اللَّه ه ه ِ لْخُلمصمه ه ه ِ لمه ه ه ْ

الدِّ نِد« 1ال يفش بها» أي لك االم ر «من رياا
ًائنية» ر نية أو رانية.
وا ببا أرا عبزل وجببل اخاصببا

اببذه االمب ر لببه

وخل صها من ً ن الر نية والرانيبة لعابم النيلب ى
واالماحا حينئذد. 2
فّ اهلل عز وجل جعبل عنيبا ه خمرييفبن طاعابه
وجعل مصريام بأيفديفهم فمبن أرا البدنيا أعطاابا
له ومن أرا اآلخرة ناهلا قاب عاى:
 لِ هنا ِّمهها ِ ْرف هدْ حِ هراخِ الُ هَمخمرِةم نم هزفدا لم ه ْ همههي
حِراثم م وِلِنا ِّما ِ ْرف دْ حِراخِ الدءنُيِا نؤاتم م لمنا ِا وِلِها

( )1ور البانة ،اآلية.5 :
( )2منهمج الب ا ة ،ج ،11ص.394
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لم ْ همي الَُمخمرِةم لمنا نمصميبٍد. 1
جاء وسائل الشبيعة عبن القاسبم ببن حممبد
عن املنقري عن أمحد بن يف نس عن أببي ااًبم
قاب :قاب أب عنيد اهلل عليه السالم:

«إمنا خدل أهل الننار ِف الننارِ ،لن نيناِتم َكننت ِف
ادلنيا أن لو خدلوا فَيا أن يعصوا هللا أبندا ،وإمننا خندل
أهل اجلنة ِف اجلنةِ ،لن نيناِتم َكننت ِف ادلنينا أن لنو
بقنوا فَيننا أن يطيعنوا هللا أبننداً ،فبالنيننات خنندل هننؤالء
وهؤالء ،مث تال قوَل تعاىل :قل ٌ يعمل عَل شنلكُكته
قال :عَل نيته»د. 2
وق لببه عليببه السببالم« :وتليمببا تانبب النيلبب ى
واالخانيار أعام تان املث بة واألزاء أجزب»
اهلل عبباى اببااي اإلنسببا علببى قببدر بالئببه
فلببذلك لببد األننييبباء واألوصببياء أتثببر اببباالء ألنهببم
يفعرفببب عاببببيم األجببببر ويفعرفبب ب
( )1ور الشورى اآلية20 :
( )2و مئل الشااة ،ج ،1ص.51
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اهلل اببببزي

الصببابريفن فكببان ا يفاسببابق علببى الصبباحلام و
نيعاها أعام النياليفا.
عن الصا

عليه السالم قاب:

«إن َكن النيب من اِلنبياء ليبتَل لجلوع حو مينوت
جوعا ،وإن َكن النيب من اِلنبياء ليبتَل للعطش حنو
ميوت عطشا ،وإن َكن النيب من اِلنبياء ليبتَل للسقم
واِلمراض حو يتلفه ،وإن َكن النيب ليأيت قومه فيقوم
فننَيم يننأمرمه بطاعننة هللا وينندعومه إىل توحينند هللا ومننا
معه مبيت ليَل مفا يَتكونه يفرغ من الكمه وال يسدمتعون
إليه حو يقتلوه وإمنا يبتيل هللا تبار وتعاىل عباده عَل
قدر منازهلم عنده»د. 1
عبن أببي عنيبد اهلل عليبه السبالم ب حبديفإل ب
ننييا من األننيياء بعثبه اهلل ى ق مبه فأخبذوه فسبلخ ا
فببروة رأسببه ووجهببه فأ بباه ملببك فقبباب :اهلل
بعثي ليك فمرني مببا ًبئ

فقباب لبي :أسب ة مببا

( )1قصص االنبامي ،ل ج ائ ي ،ص14
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يفصنء باحلس عليه السالمد. 1

قاب أب عنيبد اهلل عليبه السبالم« :إن أينوب ابنتيل
من غري ذنب»د. 2
وعن أبي عنيد اهلل عليه السالم قاب:

«إن هللا تبار وتعاىل ابتَل أيوب علينه السنالم
بال ذنب فص حو ُع ِّري ،وإن ِلانبياء ال يصن ون
عَل التعيري»د . 3فّ اهلل عب لض ننييبه أيفب ن عليبه
السالم الدنيا قاب عاى:
 وِأم ء بِ إفذُ نمادِى َِبو ْ أمنءهي لِسوهنميِ الضُّهرء وِأمنُهتِ

أمَاحِهمْ الهرواحممم ِ * هماساهتمجِبانِا لمه ْ همكمشِهفُنِا لِهها بفه م
لم هنا ض هرآ وِآمتميانِههاهْ أم الم ه ْ وِلم هثُلم ْما لِعِ ْ هما َِحامِ هةً لم هنا

عمنادمنما وِذمُِّرِى لملُعِابفدم نِد . 4وجزاء اآلخرة
أعام.
( )1و مئل الشااة ،ج ،3ص.265
( )2ل الش ائع ،ل شاخ الصءوق ،ج ،1ص ،76ح.2
( )3الاصءر نفعه ،ح4
( )4ور االنبامي ،اآليتمن84- 83 :
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املصادر واملراجع
 -الق آن الك يم.

 .1أنصار احلس

الشيو حممد مهدي مشبس البديفن البدار

اإلسالمية ط1401 2اب 1981م.
 .2حبببار االنبب ار العالمببة اجمللسببي

قيببق :الشببيو عنيببد

الزاببراء العل ب ي ار الرضببا بببريوم لنينببا

1403اببب

1983م.
 .3بهل الصنيا ة ًرل نهل النيال ة حممد قي الاسرتي
مؤسسة الااريفو العربي ط1432 1اب – 2011م.
 .4اريفو الطربي حممد بن جريفر الطربي

قيق :خننيبة مبن

العلمبباء األجببالء مؤسسببة األعلمببي بببريوم لنينببا
ط1403 4اب 1983-م.
.5

ف العق ب عن آب الرس ب ابن ًعنية احلرانبي قيبق:
علبببي أتبببرب ال فببباري مؤسسبببة النشبببر اإلسبببالمي الاابعبببة
ألماعبببة املدرسببب بقبببم املشبببرفة ط1404 2ابببب -
1363ش.

ً .6رل نهل النيال ة ابن ميثم النيحرانبي قيبق :عبدة مبن
األفاضببل وق بببل بعببدة نسببو م ب
ايفرا  .ابساا  1362ش.
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بهببا ط 1قببم –

.7

ظالب نهل النيال ة حممد ج ا م نيبة مطنيعبة سباار
ط1427 1اب.

 .8الكا

الشيو الكليي صبحيح :علبي اتبرب ال فباري

ار الكاب االسالمية طهرا

1363اب.

 .9تببربالء الثب رة واملأسبباة أمحببد حس ب يفعق ب ن ال بديفر
للطنياعة والنشر والا ايفء بريوم لنينبا

ط1418 2ابب

1997م. .10مسادرك ال سائل مرياا حس الن ري الطربسبي بح:
مؤسسة اب النيي إلحياء الرتاخ.
 .11منها الرباعة ًرل نهل النيال ة حنييب اهلل اهلبامشي
اب ئي
بطهرا

قيق :سيد براايم امليالي املطنيعة االسبالمية
ط. 6

 .12نهل النيال ة ًرل حممد عنيده مؤسسة الااريفو العربي
بريوم – لنينا .
 .13الن ر املني

قصه االننيياء واملرسل

السيد نعمة اهلل

األزائري منش رام مكانية ايفة اهلل العامى املرعشي
النجفي قم ايفرا 1404 .اب.
 .14وسائل الشيعة احلر العاملي

قيق :مؤسسبة آب النييب

إلحياء الرتاخ قم املشرفة 1414اب.
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