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 :قال أمري املؤمنني         
 فَاْستَْوَدَعهُْم ِفي أَفَْضلي ُمْستَْوَدعٍ،»

،وأَقَ  ُُهْ ِفي َخرْيي ُمْستَقَرٍّ  رَّ

ُ اأَلْصََلبي   تَنَاََسَْْتُْم كََراِئي

 إىل ُمَطهََّراتي اأَلْرَحامي،

ْْنُْم َسلٌَف،ُُكََّما َمََض   مي

يني اَّللَّ َخلٌَف  ْْنُْم بيدي  «قَاَم مي
 

 
 

 161، ص94الخطبة : نهج البالغة            
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 مقدمة املؤسسة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل على ما أنعم وله الشكر مبا أهلم والثناء مبا 

الطيبب    اهلل وآله قدم والصالة والسالم على خري خلق

 األخيار.

 وبعد:

فهذه سلسلة خاصة مببا ور    تابان نهبل البال بة     

من تالم أمري املؤمن  علي بن أبي طالب عليه السبالم  

حبب ب بعببن األنبيبباء علببيهم السببالم وقببد  نبباوب فيهببا   

اإلمام ج انب خمالفة من حيا هم وما ار بط بهم ابابداء   

مببام علببي عليببه   مببن آ م عليببه السببالم حيببل بببي ن اإل   

السالم العلة   خلقه ومبا رافبق ابذا األمبر مبن ابباالء       

 للمالئكة و ري ذلك مما ار بط بهذه الشخصية.

واحلبببديفل   نهبببل البال بببة عبببن األنبيببباء علبببيهم   

السببالم ي يفكببن ًببامال  ألميببء األنبيبباء و  ببا يفكافببي     

اإلمببام أمببري املببؤمن  عليببه السببالم بببذتر بع ببا  فهببم    

ى وعيسببى و او  وىيببى وسببليما   واببم دآ م وم سبب 
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واحلبيب املصطفى حممبد صبلى اهلل عليبه وآلبه وسبلم       

وقد أخذ احليز األترب من البيا  والاعريفف   تالم أمري 

 املؤمن  عليه السالم.

 ولذا:

وجببدم مؤسسببة علبب م نهببل البال ببة أ    ببء ببب  

يفدي القارئ الكريفم اذا البيا  ال ار  عن أمري املبؤمن   

ي طالبببب عليبببه السبببالم   الشخصبببيام علبببي ببببن أبببب

الربانية ضمن ابذه السلسبلة مبء بيبا  مب جز ملبا أور ه       

الشببرال لكاببان نهببل البال ببة ف ببال  عببن رفببد اببذه       

األلفاظ الشبريففة مببا يفناسببها مبن روايفبام ًبريففة نب يفبة        

عن آب البيب  علبيهم السبالم ب يبة ال صب ب  ى معنبى       

ما ىب اهلل  واضح يفأخذ بأيفديفنا ويفد القارئ الكريفم  ى

 ويفرضى.
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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل علبى مبا أنعبم  ولبه الشبكر علبى مبا        »

ا قببدم  مببن عمبب م نعببم اباببدااا    مبببأهلببم  والثنبباء 

اا  و حسببا  مببنن وا اببا  جببم وسببب آ آ ء أسببدا

اجملبباةاة أمببداا  عببن حصبباء عببد اا  ونببأ  عببن اإل

  والصبالة والسبالم    1د« راك أبدااو فاوم عن اإل

علبببى البببنف املصبببطفى حممبببد وعلبببى آلبببه الطيبببب   

 الطااريفن.

 وبعد..

األنبيبباء بيفاعلببق  عببن بعببن مببا فقببد مببر الكببالم 

املببذت ريفن   تاببان دنهببل البال ببة  ضببمن اببذه      

السلسبببلة امل سببب مة بببببب دسلسبببلة األنبيببباء   نهبببل  

سبباللة  ى  اببذا األببزء منهببا ناطببر    البال ببة   و 

                                                            

ماخ ف طمننة الراننعا  ا اهنن  مننخ بطبننة  نناء  نعنن   ال نن ل (1)

بالغن    ؛132، ص1االحتج ج، ل شنا  الطبع ن ، ج، العالم

 .15النع  ، البخ طافور، ص
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األنبياء وطهر نسببهم مسبالهم  ذلبك مبن تلمبام      

أمري املؤمن  عليه السبالم  سبائل  مبن اهلل الا فيبق     

  نه مسيء جميب.

 

 حممد محزة اخلفاجي
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 متهيد:

 وأتبببرم أًبببر    مسبببا  ن أنبيائبببه  جعبببل اهلل

  أطهبببر األرحبببام   مسببباقرام وجعبببل األصبببالن

يجببب أ  يفكبب    ف  تبب نهم املبببل   عببن رسببا  ه   

 ال يف بااي حسببهم ونسببهم   فب أساسهم طهر مطهبر  

 .هم أسيا  الك  ف أحد

الصبا   عليبه السبالم       اإلمامتالم  ول   أملنا

 معببا بدقببة و  احلسبب  عليببه السببالم  اإلمببام ةيفببارة

نك تن  ن را    األصبالن  أأًهد »نقرأ فيها حيل 

احلسب    اإلمبام وتب      «ة واألرحام املطهبرة الشاخم

األنبيباء ففبي ابذه الفقبرام      سباللة  عليه السالم من

 ًبببر عظمبببة ًبببأنهم و علبببى مبببن الزيفبببارة   لبببة

 يفعباب ا و  يفعبريوا     لكبي   نسببهم  وطهرساللاهم 

 وا ر فبان   العلب   اب   فالشم خ هم ئمن قبل أعدا

قصببة السببيدة مببريفم عليهببا السببالم    ى  لبب  رجعنبباو

 سببببهانه و عببباى أعبببداء اهلل تيبببف يف بببب لرأيفنبببا 
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فهينمبا تب      ويفناظرو  ًيئا  يفعيبب   ببه أوليباء اهلل   

 ابن مريفم عليه السالمعيسى املسيح تلمة اهلل وولد 

وصبف تالمهبم    قال ا تماحتمله الق م  ى     بهوأ

 رن العزة   تاابه:

َوَماا  َساْكء   اْماَرأَ  َأُباك    َكاانَ  َماا  َهاُروَن ُأْخَت َيا 

 َكْياااَف َقااااُلكا ِإَلْيااا   َفَأَشاااارَْ  * َبغ يًّاااا ُأمُّااا   َكاَناااْت

   فأنطقبه اهلل  1دَصِبيًّا الَْمْهد  ف ي َكاَن مَْن ُنَكلُِّم

قبباب  عبباى  وابب    املهببد صبببيا     سبببهانه و عبباى 

 حاتيا  عن لسا  عيسى:

َنِبيًّاا  َوَجَعَلن اي  اْلك َتاا َ  آَتاان يَ  اللَّا    َعْبادُ  إِنِّي َقاَل * 

 ِبالصَّااَلاة  َوَأْوَصااان ي ُكْنااُت َمااا َأْيااَن ُمَباَركًااا َوجََعَلن ااي

 َيْجَعْلن ااي َوَلااْم ِبَكال اادَت ي َوَباارًّا * َحيًّااا ُدْمااُت َمااا َوالزََّكاااة 

 . 2دَشق يًّا َجبَّارًا

  

                                                            

 .29 – 28اآليت ن:  ،معيم ور   (1)

 32 - 30   :اآلي ، ور  معيم (2)
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 املسألة االوىل

فضل فاستودعهم يف أ»قوله عليه السالم: 

 «مستودع

 راجبء  ال بمري « فاسبا  عهم » الس الم عليه ق له

 مبببببن: أي« مسبببببا  ن أف بببببل  »  الر سبببببل ى 

 . 1داألصالن

ه   أصببالن ءاهلل سبببهانه و عبباى أنبيببا  اسببا  ن

باء األنبيباء  تل اخيار الرجاب طيلة  ارخيهم الزاار  

فمبن ااباب أ  يفرخبر         ما أنبيباء أو عببا  صباحل     

سبببهانه مببن أصببالن الكببافريفن أنبيبباءه ورسببله   اهلل 

 و  رسبا  ه لكبي   يفعباب ا بكفبر آببائهم      الذيفن يفربؤ 

سبهانه لنجبال  حد  حكم اهلل اذه  تما مر آنفا   و

 الرسا م السماويفة.
                                                            

 .33ص ،2ج ، التعتعي،بهج الصب غة (1)
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ملا قال اابيل جبزن  د:  تاان حبار ا ن ارجاء   

آ م فأوحى اهلل  ليه: أنبي خمبر  منبك نب ري البذي      

أريفببد بببه السببل ك   القنبب ام الظبباارة واألرومببام  

الشريففة وأبااي فيه باألن ار  وأجعله خبا  األنبيباء   

األئمبة اخللفباء حابى أخبام الزمبا        وأجعل له خيبار 

مبببببد هم  وأ بببب  األرم بببببدع  هم  وأنرياببببا   

ح ثببم ا بب  س وسببب ر وقببد ر و طه بببشببيعاهم. فشببم 

ةوجاببك علببى طهببارة منهببا  فببن  و يفعبب   ناقببل      

ال لببد الكببائن بينكمببا  ف اقببء آ م حبب اء   ى  منكمببا

و بألأل النب ر       1دفهمل  ل قاها وأًرق  حسنها

خمايفلبببها وملبببء مبببن حماجرابببا حابببى اناهبببى محلبببها   

مببن  يفكبب   مببا  2دووضببع  ًببيثا ك  وتببا  تأسبب  

الببببذترا   وأتهببببم وقببببارا  وأحسببببنهم صبببب رة   

وأتملبببهم ايببببة  وأعبببدهلم خلقبببا  جملبببال ببببالن ر  

                                                            

 ( ف  االصل واشعق جبانه .(1

 ف  المصءر: وض ت نعمة كأ ع م  يكون (2)
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واهليبة  م ًبها بباألالب والسبكينة  فاناقبل النب ر      

من ح اء  ليبه حابى ملبء   أسباريفر جبينبه وسببق         

اه اه آ م ًيثا  وقيل:  نبه   با مسب    رة طلعاه  فسم 

اسابصببر ء وتمببل ويفنببابببة اهلل  حاببى  ذا  رعببرن وأ

أذان  ليببه آ م وصببياه  وعرفببه مبهببل مببا اسببا  عه    

وأعلمببه أنببه حجببة اهلل بعببده  واخلليفببة   األرم  

أوصببيائه  وأنببه ثبباني اناقبباب    ى  واملببؤ ي حببق اهلل 

الذريفبة الطبباارة واألرث مبة الظبباارة  وأ  آ م حبب    

ًببببيل عليببببه السببببالم اجانبهببببا    ى  أ   ال صببببية

  م وقبرن اناقالبه  واحافظ مبكن نها  وأ ب  وفباة آ   

فا   يف م األمعة لس  خل   من نيسا    السباعة  

ال  تا  فيها خلقبه  وتبا  عمبر آ م عليبه السبالم      

 سببء مائببة وثالثبب  سببنة  وتببا  ًببيل وصببي أبيببه   

علببى ولببده. ويفقبباب:    آ م مببام عببن أربعبب  ألفببا  

  فمبنهم  هوولد ولده  فاناةن الناس   قرب من ولده

ى    مسبجد اخليبف  و مبنهم    من قاب:    قربه مبنب 
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من رأ  أنه   تهف   جبل أبي قبيس  وقيل  بري  

 ذلك  واهلل أعلم حبقيقة األمر  و   ًيثا ك حكم  

نبزب عليبه     أالناس واساشرن   صبهف أبيبه ومبا    

خاصببة مببن األسببفار واألًببران  و   ًببيثا  واقببء     

فاناقبل النب ر  ليهبا حابى  ذا      امرأ ه فهمل  ببأن   

فلمبا بلبا ال صبايفة أوعبز      وضعاه ساخ الن ر عليبه  

 ليه ًيل ًأ  ال  يفعة وعرفه ًأنها وأنها ًرفهم  

وأوعز  ليه أ  يفنببه ولبده علبى حقيقبة ابذا الشبر        

وترب حمله  وأ  يفنبه ا أو  ام عليه  وجيعل ذلبك  

وصية فيهم مناقلبة مبا  ام النسبل  فكانب  ال صبية      

 أ  أ   اهلل النب ر  ى  قبر   ى  ة  ناقل من قبر  جاريف

رس ب اهلل صلى  ى  عبد املطلب وولده عبد اهلل ى 

 . 1د اهلل عليه وآله

  

                                                            

بنن   . 171، ص11ال المننة المج عنن ، ج ،بحنن ر االنننوار (1)

 .ادم حوا  وكافاة بء  النعل منهم ترويج 
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 املسألة الثانية

 «قّرهم يف خري مستقروأ»قوله عليه السالم: 

لقببد مببر الكببالم   طهببارة أصببالن األنبيبباء وأ   

جعبل   تبذلك اهلل اسا  عهم   أف بل األصبالن    

أًبر    مها هم عليهم السالممساقرام أي أرحام أ

 علبيهم السبالم  األنبياء  اريفخ جعنا ال  رواألرحام  

األنبيببباء علبببيهم السبببالم   مهبببامأ  تبببل أل جبببدنا 

ي عبببز وجبببل اهلل  األيببب ن  أل  نقيبببامطببباارام 

ام   ري مؤمن نساءم ارحأأ  يف ء أنبياءه    يفر ن 

وأقدسبببهن ببببل وضبببعهم   أرحبببام أطهبببر النسببباء  

م  عباى واصبفا  منبب  مبريفم أ     وأعالان ًرفا   قباب 

 عيسى عليهما السالم:

     َفَتَقبََّلَهاااااااا َربَُّهاااااااا ِبَقُباااااااكلا حََسااااااانا َوأَْنَبَتَهاااااااا َنَباتًاااااااا
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 . 1د.حََسنًا.

الال بي   نسباء األنبيباء ال با م    ى  وأما بالنسببة 

  نب ل ولب     ور  ذتران   حمكبم الانزيفبل تبامرأة   

فقد  عارض  أفعاُلهن مبء رسبا م السبماء فبننهن     

قببط  بببل رمبببا ي يفلببد  م لبب  ا الباببة   نبيببا يفلببد  ي

ومن انا يفنب ي ذتر مسألة طاملا  ر  م علبى ألسبنة   

 امل رض  واي:

اببل جيبب ة الطعببن   نسبباء األنبيبباء املعروفببام      

واملببذت رام ثبببل األفعبباب واخلائنببام  ومببا ابب     

 املقص   ثياناهن 

 جابة عن اذيفن السؤال  نق ب:ولإل

   الطعن   ًر  نساء األنبيباء   جيب ةه    -1

  عرببببر فن خلببببق املببببؤمن  و  الشببببرن املقببببدس و 

ب بباللاهن وخبببل نيببا هن ألنهببن أةوا  أنبيبباء اهلل    

 املبل   عن رسا  ه.

                                                            

 .37 ، اآلية:ل امعان ور  آ (1)
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ةوجببام  لببذا فقببد خاطببب اهلل سبببهانه و عبباى   

النف األترم صلى اهلل عليه وآله وب  هلبن خطب رة   

 تل حرتة وسكنة بق له  عاى:

ِإِن النَِّسااااء  م اااَن َكَأَحاااد  لَْساااتُنَّ النَِّبااايِّ ن َسااااَء َياااا 

 َمارَ    َقْلِبا    ف اي  الَّذ ي َفَيطَْمَع ِباْلَقْكِل َتْخَضعَْن َفَلا اتََّقْيتُنَّ

 َتبَرَّجَْن َوَلا ُبُيكت كُنَّ ف ي َوقَْرَن * َمعُْروفًا َقْكلًا َوُقْلَن

 .  1داْلَجاه ل يَّة  َتبَرَُّج

 ببأثري  واببذا الاهببذيفر املشببد  علببيهن ملببا هلببن مببن

وبسببببب قبببربهن   الرسبببالي األانبببب علبببى خطبببري

  ولببب  لبببهلظبببااري مبببن البببنف صبببلى اهلل عليبببه وآا

سببالمي ل قفنببا علببى مشببااد   ريفخ اإل صببفهنا الاببا 

األمبببة بسببببب ضبببالب عظيمبببة قبببد قصبببم  ظهبببر  

بع ببهن  بببل ذاببب ضببهية اببذا ال ببالب مئببام      

 القالى من املسلم .

                                                            

 .33 - 32: ، اآليت ناألحرا  ور   (1)
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 ل لَّااااذ يَن مََثلًااااا اللَّااااُ  َضاااارََ  قبببباب  عبببباى: -2

 َعْبَديِْن َتْحَت َكاَنَتا ُلكط  َوامَْرأََ  ُنكحا امَْرأََ  َكفَُروا

 اللَّ   م َن َعْنهَُما ُيْغن َيا َفلَْم َفَخانََتاُهَما َصال حَْيِن ع َباد َنا م ْن

  ومعنببببى  1دالاااادَّاخ ل َن َمااااَع النَّاااااَر اْدُخَلااااا َوق يااااَ  َشااااْي ًا

خاناااما ا   فشاء السر وحتبريفن النباس عليهمبا     

عبن  مبعبد  فهذا املقص   مبن خياناهمبا أل  الفهب     

اهلل   يفدخل ةانيبة   منباةب   الطاارة  واذه املناةب 

لفب اح   ن فعل ااألنبياء فهم الذيفن يفنه   الناس ع

حسبببا  واألخبببال   ويفبببأمرو  النببباس بالعفبببة واإل  

احلميببدة   ووجبب   نسبباء فبباجرام   منبباةهلم خيببل 

 بابليا رسالة السماء.

    نسباء األنبيباء     اخلبل الذي تبا واخلالصة  

  و  ببا ابب  خبببل السببرائر تاحلسببد   ميببس ًببرفهن

                                                            

 .10: ، اآليةالتحعيم  ور  (1)
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لبية وال  ينة وس ء الن ايفا و رياا من األمرام الق

بفعببل ال ببرية   اع ضببهن مببن اع جببا  فكببري   ملببا 

 .و رياا
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 املسألة الثالثة

تناسَختُهم كرائم »قوله عليه السالم: 

 «األصالب

 أي: ببد لاهم.  « ناسبخاهم » ق له عليبه السبالم:  

 . 1د صلب ى  من صلب« ترائم األصالن»

 . 2دالظهر  وا  صرْلب َجْمءر: داأَلْصالنر

 : عاى قاب

 اْصااااااااَطفو آَدَا وُنكحاااااااااً وآَل ِإْبااااااااراه يَم وآَل   ِإنَّ اهلل

ذُرِّيَّااةً َبْعُضااها م ااْن َبْعاا ا واهلل  *  ع ْمااراَن َعَلااو اْلعااالَم نَ 

 . 3دسَم يع  َعل يم 

   عاي األصالن ا  أحد الع اي ال  مبر بهبا   

                                                            

 .33ص ،2ج ،بهج الصب غة (1)

 .527، ص1لع ن ال ع ، ج (2)

 .34 - 33: ت ناآلي ،ل امعانآ ور   (3)
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صبلب حابى اسباقر     ى  ا نسا  مبراحل مبن صبلب  

 : عاى ق له   ابراايم بن علي مه قاب  رحم أ

َمااااء  م اااْن ُخل اااَ *  ُخل اااَ  م ااامَّ اْلإِنَْسااااُن َفْلَيْنُظاااِر 

 . 1دَداف  ا

 َبايْنِ  م ْن َيخْرُُج   بق ة ختر  ال  النطفة: قاب

 الرجببببل الصببببلب: قبببباب . 2دَوالتََّرائ ااااِ  الصُّااااْلِ 

 َرْجع ااا   َعَلاااو إِنَّاااُ   صبببدراا وابببي املبببرأة وال ائبببب

 ى  يفببر ه أ  يفقببدر نطفببة مببن خلقببه تمببا . 3دَلَقاااد ر 

  . 4دالقيامة  و ى الدنيا

 أحبداما  خيبر    :مباءا  احلقيقبة    ا  املاء واذا

  ظهببره فقبرام  بب   مبن  أي الرجبل  صبلب  بب   مبن 

فكا  مساقر األنبيباء      فهنا يفك   مساقر ا نسا 

                                                            

 .6 - 5: ، اآليت نالط رق  ور  (1)

 .7 ، اآلية:الط رق ور   (2)

 .8:  ور  الط رق، اآلية (3)

 .415، ص2تفعاع القم ، ج (4)
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خري مسباقر أل  ابذا العباي مبن أابم العب اي الب         

ال راثية فاخاال  ماء يفكاسب منها اإلنسا  األينام 

فيكاسب األبن     ك   األن املرأة يف الرجل مء  ماء

ار خلقببه لببذلك تببا  مببن    أ و  األينببام ال راثيببة  

:  عباى  قباب  مهبام  ال اجب طهر آباء األنبيباء واأل 

ي ل َتْبَن أْمشاجا ُنْطَفة  م ْن اإلنسان َخَلقنا إنَّا1د . 

 أمشببا » ق لببه  عليببه السببالم  جعفببر بببيأ عببن

 اخالطببببا املببببرأة ومبببباء الرجببببل مبببباء قبببباب «نباليببببه

 .   2دمجيعا 

 أو  نسببلد وة  علببى َمَشببْل  مجببء: دأمشببا 

  مبريفن د وة  على «َمِشيْل» مجء أنه أو   سببد

 .املخالط مبعنى

 املخالطببة النطفببة مببن اإلنسببا  خلببق ذتببر ولعببل

 ُأًبري  وقبد  واإلنبا،   الذت ر ماء اخاال  ى   ًارة

                                                            

 .2: ، اآليةاالنع ن ور   (1)

 .398، ص2تفعاع القم ، ج (2)
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 السبببالم علبببيهم املعصببب م  روايفبببام   ذلبببك ى 

 القابليبببام ى   ًبببارة ن هببباأ أو  مجاليبببة  بصببب رة

 الع امبل  ناحيبة  مبن  النطفبة   اخل امل ج  ة املخالفة

 ى   ًببارة  أنَّهببا أو نببام اأّلي طريفببق  عببن ال راثيببة

 ألنَّهبببا للنطفبببة  املخالفبببة ال تيبيبببة املببب ا  اخببباال 

 اخبباال  أو املخالفببة  املبب ا  عشببرام مببن   تببب

 األخببري واملعنببى البببعن  بع ببها مببء ذلببك مجيببء

 .وأوجه أمجء

  طبب رام ى   ًببارة «األمشببا » تبب   وىامببل

 . 1داألنينية املرحلة   النطفة

 السببالم عليببه العسببكري احلسببن حممببد ببب أ قبباب

 أخربنبي  :فقباب  اهلل رسب ب  ص ريفا بن اهلل عبد سأب

 فقبباب  املببرأة أو الرجببل مببن يفكبب   ال لببد حممببد يفببا

 :وآله عليه اهلل صلى النف

 اللحام مااوأ الرجال مفان والعارو  والعصا  العظاام ماأ»

                                                            

 .245، ص19مثل، جاأل (1)
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 ثبم   حممبد  يفبا  صبدق  : قاب  «املرأة مفن والشعر وادلم

 ًببه  مبن  فيبه  ليس عمامهأ يفشبه ال لد باب فما: قاب

 ًبببه مببن فيببه ولببيس أخ الببه ويفشبببه  ًببيء أخ الببه

 عليببه اهلل صببلى اهلل رسبب ب فقبباب  ًببيء عمامببهأ

 :وآله

 صدقت: فقال ،هل الش به اكن صاحبه ماء ماؤه عَل هيامأ»

 . 1د.«.محمد اي

   اهلل اخارب عبا ه قبل أ  خيلقهم وأخبذ علبيهم   

 وجل: ق له عزب ب ن اذاتما سنبي ب امليثا  

ذُرِّيَّاَتُهمْ  ُظُهاكِره مْ  م انْ  آَدَا َبن ي م ْن َربَُّ  َأَخَذ َوِإْذ 

 َبَلااااو َقاااااُلكا ِبااااَربُِّكْم َألَْسااااُت أَْنفُس ااااِهْم َعَلااااو َوَأْشااااَهَدُهْم

 .  2د..َشِهدَْنا

هلية  ييم على قدر ا ماثاب لألوامر اإلفكا  الاق

 ألطببف د...وابب  ابببراايم بببن جبباء    فسببري علببي 

                                                            

 .48، ص1الشا  الطبع  ، ج  ،االحتج ج (1)

 .172: ، اآليةاألاعاف ور   (2)
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 وطببالن خبببار األ حبببار  بب ا  قبباب مببا ال جبب ه

 رمحه األزائري السيد جدنا ساار األ عن ج ااراا

 خلق قبل تا  قد روالاأل خلق  أ من ن ارهأ   اهلل

  لببك وتلببف نببارا سبببهانه لج ببأ وقببد الببذر  عبباي

  فسبري  عنبد   فصبيله  سيأ ي تما بالدخ ب  روالاأل

   مه كِرُها ُظ ْنم ا  َاآَد ِين ا َب ْنم  َ ُبَر َذَخأ وإْذ اآليفة

 مبن  ومنهم ا ماثاب ى  با ر من فمنهم الكاان اذا

 ميببا اإل جبباء انبباك فمببن بببه  يفببأم وي عنببه  ببأخر

 خيلق  أ سبهانه را أ فلما با خايار  ولكن والكفر

 روالاأل مببن نبب ن لكبل   اعلببق بببداناأ روالاأل لالبك 

 بهببا صببنء مببا فيكبب   بببدا األ مببن لببه مناسبببا ن عببا

 . 1دالسابق  الاكليف لذلك ا جزاء  سبهانه

فمببنهم مببن  روال واخارباببافهينمببا خلببق اهلل األ

فمببن أطببان   جنببح ومببنهم مببن ي يفببنجح با ماهببا 

واماثبببل ألمبببر اهلل سببببهانه و عببباى  طابببب  روحبببه 

                                                            

 .228ص ،1، جتفعاع القم  (1)



 
 

28 
 

وطيناه علبى قبدر طاعابه واماثالبه ومبن عصبى وي       

مياثببل ألمببر اهلل فسببدم روحببه وطيناببه علببى قببدر      

عصيانه وعدم اماثاله  تذلك عاي األصبالن فبن    

الطباارة   اهلل حينما وضء أنبيباءه   ابذه األصبالن   

 سببباهقاقهم تببب نهم طيبببب  طبببااريفن وتبببذلك     

   مببن يفكبب   الببنف   صببلبه فمببن طهببرم اسبباهقا

اذه الدنيا    عبن طريفبق احلبالب     ى  روحه   يفأ ي

 الطبباارة والببرحم الطبباار  ومببن فسببدم    والنطفببة

رحبام واألصبالن   روحه   يفبأ ي    عبن طريفبق األ   

 احلين.املل ثة تالزنا و

 عليببه اهلل عبببد أبببي مببروا   عببن بببن حممببد عببن

 :قاب السالم

 طينا  من خلقنا صور مث، عظمته نور من خلقنا هللا إن»

، فياه الناور ذكل فأساكن، العار  حتات من مكنون  خمزون 

 اذلي مثال ِف حادأل جيعال مل ناورانيني وبرشا خلقا حنن فكنا

 وأبادامم طينتناا مان شا يعتنا أرواح وخلق، نصيبا منه خلقنا

 هللا جيعل ومل الطين  ذكل من أسفل مكنون  خمزون  طين  من
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 وذلكل، لألنبياااء إال نصاايبا منااه خلقهاام اذلي مثاال ِف حاادأل

 وإىل للناار، مها  النااس سائر وصار، الناس وُه حنن رصان

  . 1د«النار

فاألنبيبباء علببيهم السببالم ي خيرجبب ا مببن صببلب  

مجيعهم ترام مطهبرو  نقلبهم اهلل     تافر أو مشرك

صبلب حابى    ى  الشباخمة مبن صبلب   صبالن  من األ

الرسبب ب األتببرم حممببد  صببلى اهلل عليببه   ى  اناهبب 

عليه السبالم   الصا   اإلمام  روي عن وسلموآله 

 قاب:

ئل النااص صااع هللا عليااه و هل أياان  ناات و دم ِف ُساا »

ِف صالبه ألرض اإىل   نت ِف صلبه، وهبط يب اجلن ؟ قال:

ِف الناار ِف ناوح، وقا يب يب  وركبت السفين  ِف صال  أيب

إبراهمي، مل يلتق يل أبوان عع سفاح قاط، مل يازل  صل  أيب

األرحااام إىل  هللا عااز وجاال ينقلااأل ماان األصااَلب الطيباا 

هااااداي ،اااداي، حااال أخااا  هللا  لنباااوة عهااادي  الطااااهرة،

، وأثباات ِف   ل ءيء ماان صااف و إلسااَلم مييقاااب، وباانّي 

 اسااما  يل ساامهه، وشاقإىل  ورىق يب يالتوراة والاجنيل ذكار 

                                                            

 .2، ح389، 1، جالك ف  (1)
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 . 1د«امحلادون ف و العر  محمود وأان محمد م أسامهه، أمن 

عليبه السبالم    الكباظم عن أبي احلسن و  روايفة 

 :قاب

صياء يوم امجلع  وهاو مسعته يقول خلق هللا األنبياء واألو »

من  خ  هللا فيه مييقاقهم وقال خلقنا حنن وش يعتناأاليوم اذلي 

  . 2د«م ايوم القيإىل  طين  خمزون  ال يش  مْنا شاذٌ 

 فمن اذا البهل نثب  أمريفن مهم  واما:

 باء األنبياء مجيعا من دنس اجلاهليةطهر آ –أ 

باء ال   نزه آ انالك تثري من األحا يفل الشريففة

  و  ابذا  من  نبس األااليبة   األنبياء عليهم السالم

حا يفببل الببنف والعبب ة   البهببل ومببا ذترنبباه مببن أ   

بباء  أ لبة قاطعبة علبى طهبر آ     السبالم عليهم الطاارة 

األنبيبباء و   مجببيعهم م حببديفن حاببى والببد الببنف    

 بببراايم عليببه السببالم واببذا اعاقا نببا فببيهم  قبباب     

  عاى:

                                                            

 . 67ص 1الفت ل الناع بوري، ج ،روضة الوااظاخ (1)

 .37محمء بخ الحعخ الصف ر، ص ،بص ئع الءرج   (2)
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 َالسَّاااِجد يَن ف ااي وََتَقلَُّبااأي مببن سبباجد  1د   

سبباجد  فهببذه اآليفببام واألحا يفببل  نفببي قبب ب    ى 

 ببببراايم أل البببذيفن يفبببدع   ببببأ  آةر والبببد البببنف   

اب تالمهم خمالف لآليفة السابقة  وما ذترنبا مبن أقب    

 مبن  تبا   فبزةر   بائبه النف صلى اهلل عليه وآله عن آ

 عبز  اهلل يفبزب  والرس ب األتبرم يفقب ب دي   املشرت  

 األرحببام ى  الطيبببة األصببالن مببن يفببنقلي وجببل

 الطاارة .

يببة   آةر فببننهم يفق لبب   أنببه  اإلماموأمببا اعاقببا  

و  روايفبام أخبر    يس ب الده عم النف  براايم ول

 جده.نه أ

 قبد  نبه أ خيفبى  ببراايم د  جاء    فسري علي بن  

 قباب  السبالم   عليبه   براايم والد   العلماء اخالف

2َوِإْذ َقااَل ِإْباَراه يُم ل َأِبيا   َآ َرَ    ق لبه     فسبري  الراةي
 

                                                            

 .219 ور  الش عا ، اآلية:  (1)

 .74االن  م، اآلية: (  ور  (2



 
 

32 
 

  ببراايم  اسبم والبد   أ  علبى  يفبدب  اآليفبة  اذه وظاار

 بب   خبال     الزجبا   وقباب   آةر ا  السالم عليه

 عمه تا  فزةر اذا وعلى « ارخ»امسه   أ النساب 

العبببرن  ل بببة   العبببم علبببى األن لفبببظ طبببال و 

 الرجبل  عبم » املعبرو   احلبديفل  ومنبه  ًائء والقرآ 

 يفعقب ن  أو   عبن   عاى حاتيا اهلل وقاب «أبيه صن 

 :قال ا انهمعليه السالم 

   ََآَبائ ااااَ  ِإْبااااَراه يَم َوِإْسااااَماع يَ   َنْعُبااااُد ِإَلَهااااَ  َوِإَلاااا

 عمبا  تا   مساعيل    املعل م ومن   1دَوِإْسَحاَق

 ي: وآلبه  عليه اهلل اهلل صلى رس ب وقاب  ليعق ن

 أرحبببام ى  الطبببااريفن أصبببالن مبببن نناقبببل نبببزب

 فال  جنس   ا املشرت    عاى اهلل وقاب  الطاارام

 اب   وابذا  جنسبا  بعيبدا  ولب   البنف  أجبدا   أحد يفك  

 الروايفبببام فاهمبببل  ااقبببة الطائفبببة مجبببانمعقبببد  

                                                            

 .133(  ور  البقع ، اآلية: (1
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 . 1د الاقية على له املخالفة

 ى  جبباء   ًببرل العالمببة الاسبب ي مببن رحببم و

روي أ   النف صلى الّلبه عليبه و آلبه وسبّلم      رحم 

ف اااي ُبُياااك   َأذ َن اللَّاااُ  َأْن تُْرَفاااَع    قبببرأ ق لبببه  عببباى: 

َََصاالِ   َوُيْذكََر ف يَها اسُْمُ  يَُسبُِّح   . 2دَلُ  ف يَها ِباْلُغاُدوِّ َواْل

 فقيل له: أي  بي م اذه  فقاب: بي م األنبياء .

اعاقا نا   آباء النف صلى الّلبه  د :قاب الصدو 

أبيببه  ى  مسببلم   مببن آ م عليببه و آلببه وسببّلم أن هببم

عبد الّله. ثم  قاب: وقاب النف  صلى الّله عليبه وآلبه   

وي أخر  مبن سبفال   وسّلم: أخرج  من نكال  

 من لد  آ م .

  3دوأم ا دآةر  ففي داإلثبام : روي عبن العباي  

عليببه الس ببالم أن ببه تببا  جببد   بببراايم عليببه الس ببالم     

ألم ه  وتا  أب   براايم  ب ّفي واب  طفبل  وبقيب      
                                                            

 .226، ص1تفعاع القم ، ج (1)

 .36اآلية:  ، ور  النور (2)

 ( العالم يعني اإلمام الكاظم عليه السالم.(3
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أم ببه  فبينببا ق مببه يفعملبب   األصببنام  ذ أخببذ  بببراايم 

ا عليه الس الم خشبة وأخذ الفأس  وجنر منهبا صبنم  

ي يفروا مثله قبط  فقباب آةر ألم به:  ن بي ألرجب  أ       

أصيب خريا تبثريا بربتبة ابنبك ابذا. فأخبذ  ببراايم       

الفأس فكسر الصنم  فأنكر ذلك أب ه عليبه  فقباب   

له  براايم عليبه الس بالم: ومبا  صبنع   ببه  قباب:       

أ عبببدو  مببا  » نعبببده. قبباب  بببراايم عليببه الس ببالم:  

 . 1د« نها   بأيفديفكم

  ببراايم  جبد  تبا   آةر  فسري الصبا  د   جاء   

 صببح حيببل مببن عمببه تببا  أو السببالم ألمببه  عليببه

آ م  ى  وآلببه عليببه اهلل صببلى الببنف آببباء أ  عنببدام

 الطائفبة  وأمجع  م حديفن تلهم تا  السالم عليه

وآلببه  اهلل عليببه صببلى الببنف عببن ورووا ذلببك علببى

 من أصبالن   عاى اهلل يفنقلي يفزب ي قاب أنه وسلم

   أخببرجي حاببى أرحببام املطهببرام  ى  الطببااريفن

                                                            

 .3334ص ،2ج ،بهج الصب غة (1)
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   تبا   ولب   األاالية بدنس يفدنسي ي اذا عاملكم

   با  ق لبه  مء بالطهارة مجيعهم يفصف تافر ي آبائه

 . 1د جنس املشرت  

 واألئمة عليهم السالمطيب منبت أتباع األنبياء  –ب 

 منهبا ألنبيائبه وأوليائبه ترامبام و   اهلل أعطبى   تما

حمببيهم البذيفن جيبدو      صنء مبء  طيب املنب  تذلك

فهببذه   لببة  م  قلبب بهم حببب أنبيبباء اهلل وأوصببيائه

 على طيب ال   ة وطهر اآلباء وا مهام.

و  املقاببل جنبد أ  أعبداء األنبيباء وأعبداء أئمببة       

صبب ب فاسببدة   ىببب   املطهببريفن أل   أاهلببد  مببن 

 وجبب   أًببخا  طببااريفن مثببل األنبيبباء واألوليبباء   

لبذلك تبا      ء النب احي يفشعرام بالنق  من مجيب 

اب  احلسبد ملبا     ألوليائبه   ب  بهم   السبب األساس

أعطبباام اهلل مببن الكرامببام الببباارة والعببزة البب       

 نال اا من اهلل.

                                                            

 .131، ص2الفاض الك ش ن ، ج ،الص ف  التفعاع (1)
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 علبيهم السبالم  أما ثص   أعداء أال البيب   ف

مبا أ   أفقد  ظافرم الروايفام ببأ  تبل مبن عبا اام     

منببافق  فقببد روي حببين أو  ابببنأو  ابببن ةنببايفكب    

عبببن  ببببراايم القرًبببي قببباب: تنبببا عنبببد أم سبببلمة  

فقالبب : مسعبب  رسبب ب اهلل صببلى اهلل عليببه وآلببه   

 يفق ب لعلي عليه السالم:

ال يبغضمك إال ثَلث : ودل زان، ومناافق، ومان تلات باه »

 . 1د«أمه ويه حاهض

اهلل عليبه وآلبه وسبلم دوابي     ويفرا  بق لبه صبلى   

ة علببى جناسببة احلببين  حببائن   مببا أ   كبب   املببرأ 

حبيل ي  طهر منه ب سل صهيح تما ور    تابب  

 على جناسة مسامرة. فقد نه ا اإلقامةالفقهاء 

أثنبباء فبب ة احلببين  ا مببا أ  يفكبب   احلمببل واقعببو 

وذلك لنشا  املبين عند املبرأة أو اضبطرابه ولكبن    

امللفبب  انببا ا  انعقببا  النطفببة وقببء ب جبب   النهببي      

                                                            

  .319ص ،2ج ،الحع ال  م   ،الشا ة و  ئل (1)
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م اقعة املبرأة أثنباء   عن   قرآالصريفح الذي جاء به ال

علببى احلرمببة  ا احلببين فيكبب   خلببق األببن  مر كببز 

 وفسا  الدم.

 بن جعفر مالي للشيخ الط سي  عنجاء   اآلو

 جبابر  عبن  أبيبه   عبن  السالم  عليهم علي بن حممد

 عليه اهلل صلى اهلل رس ب مسع  قاب اهلل  عبد بنا

 :السالم عليه لعلي يفق ب آله و

 اي باع قال ؟أبرشك أال أمنحك، أال أرسك، أال عيل، اي»

 واحاادة، طيناا  ماان وأناات أان خلقاات إين قااال. هللا رسااول

 القياما  ياوم اكن فاذذا ش يعتنا، مْنا هللا خفلق فضةل وفضلت

 بأسامء يدعون فذمم ش يعتنا سوى أ،اهتم بأسامء الناس دعي

 . 1د«مودلُه لطي    هئم

ب البببنف وآلبببه   لبببة علبببى طيبببب املنبببب   فهرببب

 عبن  الروايفبام وب  هما   لة على فسا ه  جاء   

 حبب  أيف ن األنصاري اعرضب ا  أب  قاب: قاب جابر

 ومبن   مبنكم  فهب   أحببه  فمبن   أو  تبم  على علي
                                                            

 .15، ح416الشا  الصءوق، ص ،م ل اآل (1)
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 فببنني  بببه جبباءم مببن أيفببن  أمببه فاسببأل ا ىبببه ي

 لعلبي  يفقب ب وآلبه   عليه اهلل صلى اهلل رس ب مسع 

 :طالب أبي بنا

 زنيا  ودل أو مناافق إال يبغضاك وال، إال مؤمن حيبك ال»

 . 1د«طامث ويه أمه تلته أو

اهلل جعفبر ببن حممبد عبن      عببد  يعن الصبا   أبب  

بيه عن آبائبه علبيهم السبالم قباب: قباب رسب ب اهلل        أ

 :صلى اهلل عليه وآله وسلم

هل البيت فليحمد هللا عاع أول الانعم قيال أمن أحبنا »

وال حيبنااا إال مااؤمن  ،الاانعم؟ قااال: طياا  الااوالدةول أومااا 

 . 2د«طابت والدته

 قاب: وقد جاء عن أبي جعفر عليه السالم

قلباك، فاذن إىل  إذا أردت أن تعمل أن فيك خريا فاانظر»

اكن حي  أهل طاعا  هللا عاز وجال ويابغض أهال معصايته 

ففيااك خااري وهللا حيبااك، وإن اكن ياابغض أهاال طاعاا  هللا 

                                                            

  .12، ح145، ص1الشا  الصءوق، ج ،ا ل الشعائع (1)

 .1ح ،141ص ،1جالمصءر نفعه،  (2)
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معصيته فليس فيك خري وهللا يبغضك واملرء مع وحي  أهل 

 . 1د«من أح 

 

                                                            

ا ننة  بنن  ، 16، ح117، ص1جالمصننءر العنن بس نفعننه،  (1)

 الم عفة والجود.
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 املسألة الرابعة

 «إىل ُمطهَّرات األرَحام»: قوله عليه السالم

 ملببا وحببق  منهببا طهببر مببادقبباب الشببارل البهرانببي 

 أ  وقب هلبا  األمزجبة  ابذه  مثبل  اإلنابا   منهبا  اساعد 

 يفطه ببرو  والشببيعة. الفسببا  تببدر مببن طبباارة  كبب  

 عببن واألم هببام اآلببباء طببر  مببن األنبيبباء أصبب ب

وآلببه  عليببه اللَّببه صببلى الرسبب ب قبب ب وحنبب ه الشببرك

 األرحببام ى  الطبباارة األصببالن مببن نقلنببا: وسببلَّم

 .  1د الزتي ة

 عليبه  جعفبر  أبا سأل : قاب عايبة بن احلكم عن

َوِإْذ َقاَلااااات  الكابببببان    اهلل قببببب ب عبببببن السبببببالم

الَْمَلائ َكااااُة َيااااا َمااااْرَيُم ِإنَّ اللَّااااَ  اْصااااَطَفا   وََطهَّااااَر       

                                                            

 .396، ص2ابخ ماثم البحعان ، ج  ،نهج البالغة شعح (1)
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  مبر    اصبطفااا   1دَواْصَطَفا   َعَلو ن َسااء  اْلَعاالَم نَ  

 :قاب  واحدة مرة ا   ا  وا صطفاء

، هل فقلاات تااأويَلا وتفساارياا، لهاا ا إن حكاامي اي يل فقااال»

 ذريا  من أوال إايها اصطفاه يعأل، فقال هللا أبقاك لنا ففرسه

 والدهتا ِف يكون أن من وطهرها، املرسلني األنبياء املصطفني

 مرمي اي، القر ن ِف هب ا واصطفاها سفاحا، وأ،اهتا   هئا من

 . 2د«هلل شكراا  وار عي واجسدي لربك اقن 

 بببن عببن حممببد  تاببان علببل الشببرائء جبباء   و  

 اهلل عببد  أببا  مسعب  : قباب  علبي  ببن  ةيفد بن عيسى

 :يفق ب عليه السالم

 اكنت املَلئك  نأل حمّدث  السَلم علهيا فاطم  إمنا مسيت»

 اي: فتقول معران بنت مرمي كام تنادي فتنادهيا السامء من هتبط

 اي ،نساء العاملني عع واصطفاك وطهرك اصطفاك هللا فاطم 

 فتحادمم، الارك عني ماع وار عاي واجسادي لربك إقن  فاطم 

 نسااء عاع املفضاةل أليسات: ليةل ذات هلم فقالت ،وحيدثوما

 نساء س يدة اكنت إن مرمي: فقالوا؟ معران بنت مرمي العاملني

                                                            

 .42اآلية:  ( سورة آل عمران،(1

 .336، ص1تفعاع نور الثق اخ، الشا  الحويري، ج (2)
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وعاملهاا  عاملاك نسااء سا يدة جعكل وجل عز هللا وان، عاملها

 . 1د«واآلخرين األولني نساء وس يدة

 نبيبباء وأوليبباء فكمببا اصببطفى اهلل مببن ولببد آ م أ  

مبن خبرية اخللبق يفب  عهن اهلل      تذلك اصطفى نسباء  

خيبببار خلقبببه فيكببب   مسببباقرام    لبببك األرحبببام 

مببن  نببس األااليببة    قببد حفظهببم الطبباارة أل  اهلل 

لبببذلك ي جنبببد أي ةوجبببة مبببن ةوجبببام األنبيببباء    

ل ي يفلبد  مبن   بب  أنهبا ولبدم نبيبا    املعروفام بالكفر 

طالقبببا  والسببببب   ذلبببك     ا نبيببباء أي م لببب     

نسبا   وا    رحبم أمبه تمبا يفابأثر اإل    نسا  يفاأئر اإل

طعامهبببا   تبببذلك يفابببأثر ببالبيئببة الببب  يفعبببي  فيهببا  

وتالمها وما  سامء لبه فلبذلك ي يف بء اهلل انبيباءه     

   اذه ا رحام الكبافرة ألنهبا  نقبل تبل السبلبيام     

 ثر عليه عقائديفا.جنينها فاؤ ى 

                                                            
 .1، ح182، ص1، جا ل الشعائع (1)
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 املسألة اخلامسة

 «كلما مضى منهم سلف»قوله عليه السالم 

قبام   رببه  جب ار  ى  ارحتل منهم نف اواملعنى تلم

رن رسبا م   ليبلبا عنه  ع ضا  نف او وصي هقامم

 قاب  عاى:العامل   

  ُباْلَبيَِّنا   فََما ِ ْلاُتْم  َوَلَقْد َجاَءُكْم ُيكُسُف م ْن َقْب

ف ااي َشاا م م مَّااا َجاااَءُكْم ِباا   َحتَّااو ِإَذا َهَلااَ  ُقْلااُتْم َلااْن      

َيْبَعَث اللَُّ  م ْن َبْعد ه  َرُسكلًا َكَذل َ  ُيض  ُّ اللَُّ  مَْن ُهاَك  

 .  1دمُسِْرف  مُرَْتا  

ُة  َدَم ع د..  :جبباء   الكببا   ااا انْقََضااْت نُُبااوَّ ليااه فَلَمَّ

لَْياه أَْن اَي  َدُم  السَلم َماه أَْوَى اَّللَّ َعازَّ وَجالَّ إي واْستَْْكََل أاَيَّ

ي  ي اامْلَ اذلَّ َمااَك فَاْجَعاالي الْعي تُااَك واْسااتَْْكَلَْت أاَيَّ قَاادي انْقََضااْت نُُبوَّ

ةي  امْلي النُُباوَّ امْلي و َاَر عي رَياَث الْعي ميَاَن والايْْسَ اأَلْكََبَ ومي ْنَدَك واإلي عي

                                                            

 .34 :اآلية ، ور  غ فع (1)
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اامْلَ ِفي  يِن لَااْن أَْقَطااَع الْعي َباا ي اَّللَّ فَااذي ْنااَد هي َّتيااَك عي ااْن ُذِري الَْعقياا ي مي

َّتيكَ  ْن ُذِري َن الَْعقي ي مي ةي مي ميَاَن والايْْسَ اأَلْكََبَ و َاَر النُُبوَّ إىل  واإلي

ياألي  هيَاا عَااليٌم يُْعاَريُب بياه دي الَّ وفي يَاَما ي ولَاْن أََدَع اأَلْرَض إي  يَْومي الْقي

ميَا بَيْنََك وبَانْيَ  اةا ليَمْن يُودَلُ في نُاوحٍ  ويُْعَريُب بيه َطاَع ي ويَُكوُن جَنَ

اا  َدَم بيُنااوحٍ  َ نَّ اَّللَّ تََباااَرَك وتََعاااىَل  علااهيام السااَلموبرَشَّ فَقَاااَل إي

َّاه يَاْدُعو ن ه نُاوٌح وإي ا امْسُ يّا ٌث نَبي ْكاُره وُيَكِ بُاه إىل  َ عي اَّللَّ َعازَّ ذي

لُطوفَااني واَكَن بَانْيَ  َدَم وبَانْيَ نُاوحٍ قَْوُمه  علاهيام فَاهُيْليُكهُُم اَّللَّ  ي

ااَياُء ُُكُهُااْم وأَْوَ   َدُم عليااه  السااَلم يَاااُء وأَْوصي ااُة  َ ٍء أَنْبي َعرَشَ

ْعاه إىل  السَلم  َّبي ْن بياه ولَْيت انمُْكْ فَلُْياْؤمي َب ي اَّللَّ أَنَّ َمْن أَْدَرَكه مي هي

نَّ  َدَم علياه الساَلم  ولُْيَصِدْ  بي  اَن الْغَاَر ي مُثَّ إي او مي ُُ َّاه يَْن ن ه فَذي

ْن  َباَ  اَّللَّ وقَااَل هَل إي هيَاا فََأْرَساَل هي َّا ي َمااَت في َمريَض الَْمْرَضَ  ال

اََلَم  اأِل السَّ َن الَْمََلئيَك ي فََأْقريهْه مي هييَل أَْو َمْن لَقييَت مي لَقييَت َجَْبَ

هي  نَّا ي فَقَااَل هَل وُقْل هَل اَي َجَْبَ َُ اْن ثيَمااري الْ يَك مي نَّ أيَبي يَْسَْتْدي يُل إي

اََلةي عَلَْياه  انَّ نََزلْنَاا ليلصَّ نَّ أََ َك قَْد ُقبيَض وإي َبَ  اَّللَّ إي هييُل اَي هي َجَْبَ

هيياُل  ْع فََرَجَع فََوَجَد  َدَم عليه السَلم قَْد ُقابيَض فَاَأَراه َجَْبَ فَاْرجي

َبُ  اَّللَّ اَي َكْيَف يُغَِسُل  ََلَة عَلَْيه قَاَل هي ََ الصَّ َ َذا بَل َل َحلَّ إي  فَغَسَّ

نَّ اَّللَّ َعزَّ وَجلَّ  هييُل إي ْم فََصِل عََع  َدَم فَقَاَل هَل َجَْبَ هييُل تَقَدَّ َجَْبَ

نَّ ي فَلَايَْس لَنَاا أَْن نَاُؤمَّ  َُ أََمَراَن أَْن نَْسُجَد أَلبييَك  َدَم وُهَو ِفي الْ

هييُل َخلَْفاه  َبُ  اَّللَّ فََصعَّ عََع أَبييه وَجَْبَ َم هي ه فَتَقَدَّ ْن ُودْلي َشيْئاا مي

َ عَلَْيه ثَََلثينَي تَ  هيياُل وُجنُوُد الَْمََلئيَك ي وَكَبَّ رَيةا فَاَأَمَر َجَْبَ علياه ْكبي
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ينَاا  السَلم رَيةا والُسنَُّ  الَْياْوَم في رْشييَن تَْكبي ساا وعي اُس فََرفََع ََخْ ََخْ

َبَ   نَّ هي ُ عََع أَْهلي بَْدٍر تيْسعاا وَسْبعاا مُثَّ إي رَياٍت وقَْد اَكَن ُيَكَبَّ تَْكبي

يِن قَْد َرأَيُْت أيَبي  َبَ  اَّللَّ إي ا َدفََن أََ ه أَََته قَابييُل فَقَاَل اَي هي اَّللَّ لَمَّ

مْلي بيَما لَْم ُأَخصَّ بيه أاَنَ  َن الْعي َك مي ي  َدَم قَْد َخصَّ ي امْلُ اذلَّ  وُهاَو الْعي

َكاْيََل يَُكاوَن هَل  ََّما قَتَلُْته لي ن َدعَا بيه أَُخوَك َهابييُل فَُتُقبَِل ُقْرَ نُه وإي

ي تُُقبِاَل  ي اُن أَبْنَااُء اذلَّ ُروَن عَاَع َعقياصي فَيَُقولُاوَن حَنْ َعقيٌ  فَيَْفتَخي

ي تُريَك ُقْر َ  ي امْلي ُقْرَ نُه وأَنُُْتْ أَبْنَاُء اذلَّ َن الْعي ْن أَْظهَْرَت مي ََّك إي ن نُه فَذي

َك بيه أَبُاوَك َشايْئاا قَتَلُْتاَك َ َ قَتَلْاُت أََخااَك َهابيياَل  ي اْختَصَّ ي اذلَّ

امْلي  اَن الْعي ْناَدُُهْ مي نْه ُمْساتَْخفينَي بيَماا عي َبُ  اَّللَّ والَْعقيُ  مي َث هي فَلَبي

رَياثي  ميَاني والايْْسي اأَلْكََبي ومي ةي َحالَّ واإلي امْلي النُُباوَّ ةي و َاري عي النُُبوَّ

انَي  علياه الساَلمبََعَث اَّللَّ نُوحاا  َبا ي اَّللَّ حي ايَُّ  هي وَظهَاَرْت َوصي

يَّ  َ  علياه الساَلم ي  َدَم ع فََوَجاُدوا نُوحااا نََظُروا ِفي َوصي يّااا قَاْد ن بي

َ بيه  َدُم  ََّبُعوه وَصدَّ  السَلم عليهبرَشَّ ُقوه وقَْد اَكَن فَآَمنُوا بيه وات

ْنَد  ليه السَلم َدُم ع  يََّ  عي ه الَْوصي َبَ  اَّللَّ أَْن يَتََعاَهَد َه ي َو َّ هي

ْ فَيَتََعاَهاُدوَن نُوحااا وَزَمانَاه  ُهي يادي َرْأسي  ُلِ َسنٍَ  فَيَُكاوَن يَاْوَم عي

ٍّ حَ  يَّ ي  ُلِ نَصي َ َجاَء ِفي َوصي يه وَكَ كلي ُرُج في ي ََيْ ي َ اذلَّ َعَث اَّللَّ لَّ ب

داا  ي  صع هللا عليه و هل وسملُمَحمَّ ي مْلي اذلَّ لْعي ََّما َعَرفُوا نُوحاا  ي ن وإي

: ْنَدُُهْ وُهاَو قَاْوُل اَّللَّ َعازَّ وَجالَّ إىل  وَلَقاْد أَْرَساْلنا ُنكحااً     عي
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ااَن  ى   1دَقْكم اا  ، واَكَن َمااْن بَاانْيَ  َدَم ونُااوحٍ مي ااري اآليَاا ي  خي

يَاءي  ْوا َ َ اأَلنْبي ْكُرُُهْ ِفي الُْقْر ني فمََلْ يَُسمَّ َ َخفيَي ذي كلي َ ُمْستَْخفينَي وذلي

انَي وُهاَو  عي ْم أَْْجَ يَاءي َصلََواُت اَّللَّ عَلهَْيي َن اأَلنْبي مُسَِي َمني اْستَْعلََن مي

: وُرُسالً َقاْد َقَصْصاناُهْم َعَلْيا َ م اْن       قَْوُل اَّللَّ َعزَّ وَجلَّ

يَْعاااألي لَاااْم ُأَْسِ   2دَلاااْم َنْقُصْصاااُهْم َعَلْيااا َ   َقْباااُ  وُرُساااالً 

يَااءي الُْمْستَْخفينَي َ َ مَسَّْيُت الُْمْس  اَن اأَلنْبي  علاهيم الساَلمتَْعلينينَي مي

نَي عَامااا  عليه السَلمفََمكََث نُوٌح  سي الَّ ََخْ ه أَلَْف َسنٍَ  إي ِفي قَْومي

َم عََع قَوْ  تيه أََحٌد ولَكينَّه قَدي يَاءي لَْم يَُشاريْكه ِفي نُُبوَّ  ٍم ُمَكِ بينَي ليأَلنْبي

 َ يَن اَكنُوا بَيْن ي َ قَاْوُل اَّللَّ َعازَّ  علياه الساَلمه وبَانْيَ  َدَم اذلَّ وَذكلي

ْن اَكَن يَْعاألي َما  3دكحا الْمُْرَسال نَ َكذََّبْت َقْكُا ُنا  :وَجلَّ 

:إىل  أَني اْنَْتَى إىل  عليه السَلمبَيْنَه وبنَْيَ  َدَم   قَْوهلي َعزَّ وَجالَّ

ِإنَّ َربَّااَ  َلُهااَك اْلعَِزيااُز الاارَّح يمُ ونَّ نُوحاااا عليااه   4د مُثَّ إي

ُماه أَْوَى اَّللَّ َعازَّ  تُاه واْساُتْْكيلَْت أاَيَّ ا انْقََضاْت نُُبوَّ السَلم  لَمَّ

َماَك  تَاَك واْساتَْْكَلَْت أاَيَّ لَْياه أَْن اَي نُاوُح قَاْد قََضايَْت نُُبوَّ وَجلَّ إي

ميَاَن والايْْسَ اأَلْكََبَ  ْنَدَك واإلي ي عي ي مْلَ اذلَّ مْلي  فَاْجَعلي الْعي رَياَث الْعي ومي

                                                            

 .59 ور  األاعاف اآلية:  (1)

 .163اآلية:  ، ور  النع   (2)

 .105اآلية:  ، ور  الش عا  (3)

 .191اآلية:  ، ور  الش عا  (4)



 
 

45 
 

يِن لَاْن أَْقَطَعهَاا َ َ لَاْم  َّتيَك فَذي ْن ُذِري ةي ِفي الَْعقي ي مي مْلي النُُبوَّ و َاَر عي

يَاءي عليه السَلم  ْن بُُيوََتتي اأَلنْبي َّ ي بَيْنَاَك وبَانْيَ  َدَم أَْقَطْعهَا مي ال

هيَا عَاا عليه السَلم الَّ وفي ياألي ولَْن أََدَع اأَلْرَض إي ليٌم يُْعاَريُب بياه دي

 ِ ميَا بنَْيَ قَاْبضي النَّاصي اةا ليَمْن يُودَلُ في  وتُْعَريُب بيه َطاَع ي ويَُكوُن جَنَ

ُاوٍد علياه الساَلم إىل  َ نُاوٌح َسااماا هبي ِ اآلَخري وبرَشَّ ُخُروجي النَّصي

يَاءي علهيام الساَلم وقَاا َن اأَلنْبي ميَا بنَْيَ نُوحٍ وُهوٍد مي َل نُاوٌح واَكَن في

َّه يَاْدُعو قَْوَماه ن ا يُقَاُل هَل ُهوٌد وإي يّا ٌث نَبي نَّ اَّللَّ َ عي اَّللَّ َعازَّ إىل  إي

نمُْكْ  لِرحيي فََمْن أَْدَرَكه مي وَجلَّ فَُيَكِ بُونَه واَّللَّ َعزَّ وَجلَّ ُمهْليُكهُْم  ي

ُي  نَّ اَّللَّ َعزَّ وَجلَّ يُْن ْعه فَذي َّبي ْن بيه ولَْيت ْن عََ ابي الاِرحيي فَلُْيْؤمي يه مي

ْنَد  ليه السَلموأََمَر نُوٌح ع  يََّ  عي ه الَْوصي ابْنَه َساماا أَْن يَتََعاَهَد َه ي

يااه َمااا  يااداا لَهُااْم فَيَتََعاَهااُدوَن في َرْأسي  ُلِ َساانٍَ  فَيَُكااوَن يَْوُمئيااٍ  عي

ميَاني والايْْسي اأَلْكََبي وَمَواري  مْلي واإلي َن الْعي ْنَدُُهْ مي امْلي و َاري عي ياثي الْعي

ةي  مْلي النُُبوَّ ا  -عي يّا ا بياه أَبُاوُُهْ نُاوٌح وقَا فََوَجُدوا ُهوداا نَبي َ علياه ْد برَشَّ

اْن عَاَ ابي الاِرحيي  السَلم اْوا مي َُ َ ُقوه فَن ََّبُعاوه وَصادَّ فَآَمنُوا بيه وات

: وقَْوهُل   1دوِإىل عاد  َأخاُهْم ُهكداً وُهَو قَْوُل اَّللَّ َعزَّ وَجلَّ

َكاذََّبْت عاااد  الْمُْرَسال َن ِإْذ قاااَل َلُهاْم َأُخااكُهْم     َعازَّ وَجاالَّ 

وَوصَّااو ِبهااا  :وقَاااَل تََباااَرَك وتََعاااىَل   2دُهااكد  أت َتتَُّقااكَن
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وَوَهْبنااا َلاا  ِإْسااحاَق   وقَااْوهُل   1دِإْبااراه يُم َبن ياا  وَيْعُقااك ُ 

َعلَهَاا  وَيْعُقكَ  ُكالًّ َهَدْينا ُْ ُنكحااً  و: ِفي أَْهالي بَيْتياهلينَ

اْن   2دَهَدْينا م ْن َقْبُ  َعلَهَا ِفي أَْهلي بَيْتيه فَاآَمَن الَْعقياُ  مي ُْ لينَ

مَي علياه  ْباَراهي مَي إلي ْباَراهي يَاءي عليه السَلم َمْن اَكَن قَْبَل إي َّ ي اأَلنْبي ُذِري

ْبَراهي  يَاءي السَلم واَكَن بنَْيَ إي َن اأَلنْبي وُهَو قَْوُل اَّللَّ َعزَّ   مَي وُهوٍد مي

: ْكُره  3دوما َقْكُا ُلكط  م ْنُكْم ِبَبع ياد   وَجلَّ : وقَْوهُل َعزَّ ذي

 َربِّاي إىل  َفَمََن َل  ُلكطٌ وقاَل إِنِّي ُمهاجِروقَاْوهُل َعازَّ   4د

وِإبْراه يَم ِإْذ قاَل ل َقْكم   اْعُبُدوا اهلل واتَُّقكه ذل ُكْم  :وَجلَّ 

ااَرى بَاانْيَ  ُلِ   5دَلُكااْم ِإْن ُكْنااُتْم َتْعلَُمااكنَ َخْياار   َُ فَ

يَاُء وَجَرى ليُكِ  يَاَء ُُكُهُْم أَنْبي يَاَء وتيْسَعُ  وثََمانيَيُ  أَنْبي ُة أَنْبي يَّنْيي َعرَشَ  نَبي

ٍّ َما َجَرى ليُنوحٍ  َدَم وُهوٍد وصَ  عليه السَلم نَصي اليٍح وَ َ َجَرى آلي

ْبَرا مَي وُشَعْيٍ  وإي يُوُساَف ْباني إىل  َحالَّ اْنَْتَاْت  علهيم السَلمهي

اْن بَْعادي يُوُساَف ِفي أَْساَبا ي  علهيام السَلميَْعُقوَب  مُثَّ َصاَرْت مي
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ْخَوتيه َحلَّ اْنَْتَْت  ُموََس عليه السَلم فَََكَن بنَْيَ يُوُساَف إىل  إي

يَاااءي عليااه السااَلم فََأْرَسااَل  ااَن اأَلنْبي اَّللَّ ُمااوََس وبَاانْيَ ُمااوََس مي

ْرَعْوَن وَهاَمااَن وقَااُروَن مُثَّ أَْرَساَل إىل  وَهاُروَن علهيام السَلم في

ُك َّ ما جاَء ُأمَّةً َرُسكُلها َكذَُّبكه َفأَْتَبْعناا    الُرُسَل تَْْتَى

اهييَل   1دَبْعَضُهْم َبْعضاً وَجَعْلناُهْم َأحاد ياثَ  رْسَ واَكنَْت بَُنو إي

ا  يّا َّه اَكَن تَْقُتُل نَبي يَاٌم َحلَّ أَن واثْنَاني قَاهيَماني ويَْقُتلُوَن اثْننَْيي وأَْربََعٌ  قي

َر  ا ويَُقوُم ُسوُ  قَْتليهيْم  خي يّا نَي نَبي دي َسْبعي ََّما قَتَلُوا ِفي الَْيْومي الَْواحي ُرب

ااا نََزلَااتي التَّااْوَراُة عَااَع ُمااوََس عل  َاااري فَلَمَّ اا الْنَّ َ يااه السااَلم  برَشَّ

ٍد بي  واَكَن بَانْيَ يُوُساَف وُماوََس  صع هللا عليه و هل وسملُمَحمَّ

ُ ُماو يَاءي واَكَن َوِصي َن اأَلنْبي  علياه الساَلمََس يُوَشاَع ْباَن نُاوٍن مي

 ْ تَابيه فَامَلْ تَاَزلي اأَلن ي َذَكَره اَّللَّ َعزَّ وَجلَّ ِفي كي ي يَااُء وُهَو فَتَاه اذلَّ بي

ٍد  َحلَّ بََعَث اَّللَّ تََبااَرَك  عليه و هل وسمل صع هللاتُبرَِشُ بيُمَحمَّ

َ قَْوهُل  ٍد ص وَذكلي َ بيُمَحمَّ يَح عييََس اْبَن َمْرمَيَ فَبرَشَّ وتََعاىَل الَْمسي

  َمْكُتكبااً   يَْعألي الهَْيُاوَد والنََّصااَرى: َيِجُدوَن  تََعاىَل:

ااٍد  ااَفَ  ُمَحمَّ   ع ْنااَدُهْم  وَسااملَّ صااعَّ هللا عَلياهي و هلي يَْعاألي صي

ف ي التَّكْراة  واإلِْنِجيِ  َيْأمُُرُهْم ِبالَْمعُْروف  وَيْنهااُهْم    يَْعألي 
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ُ َعااْن   1دَعااِن الُْمْنَكااِر ااَبي وُهااَو قَااْوُل اَّللَّ َعاازَّ وَجاالَّ َُيْ

وُمَبشِّااااراً بَِرُسااااكلا َيااااأْت ي م ااااْن َبْعااااد ي اْسااااُم     عييََساااا:

َ   2دَأحَْمُد ٍد وبرَشَّ صع هللا عليه و هل  ُموََس وعييََس بيُمَحمَّ

يَاُء  وسمل َ اأَلنْبي ٍض َحلَّ بَلَغَْت بَْعُضهُْم بيَبعْ  علهيم السَلمَ َ برَشَّ

ااداا  اادٌ  صااع هللا عليااه و هل وسااملُمَحمَّ ااا قَََضاا ُمَحمَّ تَااه  فَلَمَّ نُُبوَّ

 َ ُمه أَْوَى اَّللَّ تََبااَرَك وت اُد قَاْد واْسُتْْكيلَْت أاَيَّ لَْياه اَي ُمَحمَّ َعااىَل إي

ْناَدَك  ي عي ي امْلَ اذلَّ َماَك فَاْجَعالي الْعي تََك واْساتَْْكَلَْت أاَيَّ قََضيَْت نُُبوَّ

ةي ِفي أَْهلي  مْلي النُُبوَّ مْلي و َاَر عي رَياَث الْعي ميَاَن والايْْسَ اأَلْكََبَ ومي واإلي

نْ  ِ ْبني أيَبي َطاليٍ  بَيْتيَك عي مْلَ  ه السَلمعليَد عيَلي ي الْعي يِن لَْم أَْقَطع فَذي

ااَن  ةي مي اامْلي النُُبااوَّ اامْلي و َاَر عي اارَياَث الْعي ميَاااَن والايْْسَ اأَلْكااََبَ ومي واإلي

يَن اَكنُوا  ي يَاءي اذلَّ ْن بُُيوََتتي اأَلنْبي َّتيَك َ َ لَْم أَْقَطْعهَا مي ْن ُذِري الَْعقي ي مي

َ قَْوُل اَّللَّ تََباَرَك وتََعاىَل  بَيْنََك وبنَْيَ أَبييَك  َدمَ   :وَذكلي

   ِإنَّ اهلل اْصااااااااَطفو آَدَا وُنكحاااااااااً وآَل ِإْبااااااااراه يَم وآَل
ع ْمااراَن َعلَااو اْلعااالَم َن ي ذُرِّيَّااةً َبْعُضااها م ااْن َبْعاا ا واهلل       

 . 4د« 3دسَم يع  َعل يم 

                                                            

 .157اآلية:  ، ور  األاعاف (1)

 .6 اآلية: ، ور  الصف (2)

 .34 - 33: ت ناآلي ،ل امعانآ ور   (3)

 .92، ح114ص  ،8ج ،الشا  الك ان  ،الك ف  (4)
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 املسألة السادسة

 «اهلل خلفقام منهم بدين »قوله عليه السالم: 

 قاب اهلل  عاى:

     َوَلَقاااْد آَتْينااااا ُمكَساااو اْلك تاااااَ  َوَقفَّْيناااا م ااااْن َبْعااااد ه

 . 1دِبالرُُّسِ 

فالدنيا   ختل  من نف أو وصي لكي يفبام اهلل ببه   

عبا   فمن املسباهيل أ  ختلب  األرم   الاحلجة على 

يفبدع    ابم البذيفن   من احلجل ت نهم عما  الديفن و

 الباري.عبا ة  ى  الناس

عبن أمحبد    عن حممد ببن ىيبى    روي   الكا  

ار عببن ابببن الطي بب عببن حممببد بببن سببنا   بببن حممببد ا

                                                            

 87اآلية:  ، ور  البقع  (1)
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 عبد اهلل عليه السالم يفق ب: امسع  أب قاب:

 . 1د« ألرض إال إثنان لَكن أحدهام احلجلو مل يبق ِف ا»

 وجاء   ق له  عاى:

    َُقاااْ  َلاااْك َكااااَن ف اااي اْلاااأَرِْ  َمَلائ َكاااةٌ يَْمُشاااكن 

 . 2دُمطَْم  نَِّن َلنَزَّْلَنا َعَلْيِهْم م َن السََّماء  َمَلكًا َرُسكلًا

جببباء   ًبببرل العالمبببة الاسببب ي مبببا روي       

مّلا ح رم وفاة  براايم عليه الس بالم  أنه داإلثبام  

أمبره الّلبه أ  يفسبا  ن نبب ر الّلبه وحكمابه وم اريفببل      

األنبيببباء علبببيهم السبببالم  مساعيبببل ابنبببه  فبببدعاه   

وأوصببى  ليببه وسببّلم  ليببه مجيببء مببا   يفببده فقببام      

 مساعيل بالنب  ة واألمر مقامبه  وي يفبزب يفبدب ر أمبر     

وأبببب  الّلبببه  عببباى  واببب  أو ب مبببن  كّلبببم بالعربي بببة  

العرن  فلم ا ح رم وفا ه أوحى  ليبه أ  يفسبا  ن   

 ا سم و ن ر الّله وحكماه أخاه  سها .

                                                            

 .179ص ،1ج ،الك ف  (1)

 95اآلية:  ،اال عا  ور   (2)
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ة  و قدمه  مساعيبل  أن ه ًريفكه   ال صي يورو

أ  قاب:     يف سف قباب لببي  سبرائيل:     ى  بالسن

    اببؤ ء القبببط سببيظهرو  علببيكم  ويففببر   الّلببه   

عبببنكم برجبببل مبببن ولبببد  وي امسبببه م سبببى ببببن 

    ولن يفظهر حا ى خير  قبله سبع   تذ ابا.عمرا

وروي أن ببه تببا   ذا ولببد   بببي  سببرائيل ولببد      

يفسبببم ى عمبببرا   ثبببم  يفبببأ ي لعمبببرا  ولبببد فيسبببم ى  

م سى  يفاعر ض   بذلك لقيام القبائم م سبى عليبه    

الس الم   قل : اب  نظبري أن به مّلبا أخبرب البنف صبلى        

لس ببالم الّلبه عليبه وآلبه وسببّلم وأمبري املبؤمن  عليبه ا      

بقيببام قببائم آب حمم ببد صببلى الّلببه عليببه و آلببه وسببّلم  

امللّقب باملهدي   صد   مجء من الطبالب  لبذلك    

 و سم  ا باملهدي  تامللّقب بالنفس الز تية  و ريه.

وقبباب بعببد ذتببر ًببعيب: تببا  ًببعيب مببن ولببد  

ناببب  بببن  بببراايم  وتببا  مببن قص بباه أ   الّلببه  عبباى 

 ى  سبببن ه  فبببدعاام قببب م نبي بببا حببب  تبببرب ى  بعثبببه
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الا حيببد واإلقببرار والطاعببة  فلببم جييببب ه  ف ببان     

عنهم ما ًاء الّله  ثم  عبا   لبيهم ًباب ا  فبدعاام      

 فقال ا: ما صد قناك ًيخا فكيف نصد قك ًاب ا 

أ   أمري املؤمن  عليه الس الم تا  يفعيد ذتر  يرو

أ  قباب   ى  ويفامث بل ببه تبثريا    اذا احلديفل ويفكبر ره  

 م سى عليه الس الم ثم  يف ًء:بعد ذتر 

وخر  يف ًء ومجء أو   بي  سبرائيل اّلبذيفن   »

ولدوا   الايبه معبه  وابم   يفعرفب   األب باريفن و       

العمالقبببة و  ميانعببب   مبببن قاببباهلم  وفببباح بيببب     

 ى  املقبببدس  ومجيبببء مبببدائن الشبببام حا بببى اناهبببى

البلقبباء  فجعلببب ا خيرجبب   و يفقبببا ل    و  يفقابببل   

فسأب يف ًء عن ذلك  فقيل لبه:         .منهم أحد

مديفناببه امببرأة تاانببة  ببد عي أن هببا منج مببة  سبباقبل       

الش مس بفرجها  ثم  حتسب و عبرم عليهبا اخليبل    

احلببرن رجببل قببد   ى  والرجبباب  و  خيببر  يف مئببذ 

ح ر أجلبه. فصبّلى يف ًبء عليبه الس بالم رتعبا         
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و عا رب ه أ  ىببس الشبمس عبنهم سباعة فأجاببه       

شببببمس  فخرجبببب  فبببباخالط عليهببببا   وأخ ببببرم ال

حسببابها  فقالبب  لبببا  ديفعببي ملكهببم : انظببر مببا    

يفعببرم عليببك يف ًببء  فأعطببه  فببن   حسببابي قببد    

 . 1د«اخالط علي 

  

                                                            

 .35 34، ص2بهج الصب غة ف  شعح نهج البالغة، ج (1)
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