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 :قال أمري املؤمنني         
نَْيا َخلْقَهُ » ي أَْسكََن ادَلُّ ِ  َوُهَو اََّلذ

نِْس   ُرُسَلُ َوبََعَث ِإََل اَلِْجنِّ َواَْْلِ

ُروُُهْ ِمْن ََضذاِِئَا  ِلَيْكِشُفوا لَهُْم َعْن ِغَطاِِئَا َوِلُيَحذِّ

 َوِليَْْضِبُوا لَهُْم أَْمثَالَهَا

َا َوأَْسقَاِمهَا ْم ِبُمْعتَََبٍ ِمْن تَََصُِّف َمَصاِّحِّ  َوِلََيُْجُموا عَلََْيِ

وُُهْ ُعُيوََبَا َوَحاَلِلهَا َوَحَراِمهَا ُ  َوِلُيبََصِّ

ُ ُسْبَحانَُه لِلُْمِطيِعنَي ِمْْنُْم َواَلُْعَصاةِ  َوَما أَعَدذ   اَّلَلذ

ذٍة َوََنٍر وَ   «َهَوانٍ وَ  كََراَمةٍ ِمْن َجن
 

 

 
 

 .293ص، 2، ج182الخطبة :نهج البالغة            
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 مقدمة املؤسسة

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الشكر مبا أهلم والثناء مبا احلمد هلل على ما أنعم وله 

الطيبني    لهآة والسالم على خري خلق اهلل وقدم والصال

 األخيار.

 وبعد:

فهذه سلسلة خاصة مببا ور    تابان نهبل النيال بة     

من تالم أمري املؤمن  علي بن أبي طالب عليه السبالم  

حبب ب بعببن األننييبباء علببيهم السببالم وقببد  نبباوب فيهببا   

يا هم وما ار نيط بهم ابابداء   اإلمام ج انب خمالفة من ح

مببن آ م عليببه السببالم حيببإل بببيلن اإلمببام علببي عليببه      

السالم العلة   خلقه ومبا رافبق ابذا األمبر مبن ابباالء       

 للمالئكة و ري ذلك مما ار نيط بهذه الشخصية.

واحلبببديفإل   نهبببل النيال بببة عبببن األننييببباء علبببيهم   

السببالم ي يفكببن ًببامال  ألميببء األننييبباء و  ببا يفكافببي     

مببام أمببري املببؤمن  عليببه السببالم بببذتر بع ببا  فهببم    اإل
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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 علبب م نهببل النيال ببة أ    ببء ببب  

القارئ الكريفم اذا النييا  ال ار  عن أمري املبؤمن    يفدي

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        

غيبة ال صب ب  م معنبى    عن آب النييب  علبيهم السبالم ب   

واضح يفأخذ بأيفديفنا ويفد القارئ الكريفم  م ما لب اهلل 

 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 

 أسببدااا  و حسببا  مببنن وا اببا  جببملوسببني آ آ ء 

عببن ازبباأاة أمببداا  حصبباء عببد اا  ونببأ  عببن اإل

  والصبالة والسبالم    1د« راك أبدااو فاوم عن اإل

علبببى البببنف املصبببطفى حممبببد وعلبببى آلبببه الطيبببني   

 الطااريفن.

 وبعد..

ابي  بذترة للنباق  قباب      األننيياء   ا إ  بعثةف

ِإلَّاا   *َما أَنَْزْلَنا َعَلْيَك اْلقُْرآَن ِلَتْشَقى  *طه   عام:

                                                            

مننخ بطبننة  نناء  نعننمي الاننملااخ رمءاننة ال  نن اي   اهننم  (1)

؛ بالغنم  132، ص1العالم )االحتجمج، ل شنا  الطب  ن ، ج

 (.15النعمي، البخ ءافور، ص
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ََِرةِ لَِماااْن َىْ َشاااى   ِْ ِِِ    وق لبببه:  1دَتااا ِإنَّ َهااا

َِ ِإَلى َربِِّه َسِبيلًا ََِرةٌ فَمَْن َشاَء اتََّ  ِْ   . 2دَت

و  اذه اخلطنيبة يفنيبيلن اإلمبام أمبري املبؤمن  عليبه       

 األبببن بر ابببهو السبببالم    اهلل قبببد خببب  اإلنببب 

فنيعإل اليهم األننيياء لكي يفعلم األبن أنهبم مكلوفب      

بعنيا ة اهلل وطاعاه تما تلوف اإلن  بذلك  ومببا أ   

الدنيا أأا   قل ن الكثري مبن األبن واإلنب  فمبن     

وظيفة األننيياء أ  يفنييلنب ا هلبم مبا جهلب ا مبن ا مب ر       

 ولذروام الدنيا و قلنيام أح اهلا  و   اهلل لعنها.

ام أببا ذر   وآلبه  عليبه  اهلل صلى النف وصية فمن

 قاب:

 بهه ابتغى ما الا فَيا ما ملعونة ملعون ادلنيا ان ذر أاب اي»

مهن  هللا إَل أبغه  يشء من ما ذر أاب اي وجل عز هللا وجه

 حهى إلَيا ينظر وال إلَيا ينظر فمل عْنا أعرض مث خلقها ادلنيا

 به الاميان من تعاَل هللا إَل يشء أحب من وما الساعة تقوم

                                                            

 .3 - 1 ور  ءه اآلية:  (1)

 .19 ور  الا مل اآلية:  (2)
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 أيخ أوىح إَل تعهاَل هللا ان ذر أاب اي يهكك ان أمر ما وترك

 أحهبها لست ينفإ ادلنيا حتب ال عيىس اي السالم عليه عيىس

 . 1د«املعاد يه دار اآلخرة فإهنا وأحب

 

 

 حممد  زة اخلفاجي

  

                                                            

 .462مكمرم االبالق، الطب   ، ص (1)



 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 املسألة األوىل

َوُهَو َالَِّذي َأْسَكَن َالدُّْنَيا » قوله عليه السالم:

 «َخْلَقُه َوَبَعَث ِإَلى َاْلِجنِّ َو َاْلِإْنِس ُرُسَلُه

 م وحببب اء عليهمبببا  آ بعبببد أ  أ ببب   الشبببيطا  

مسبباقر األببن  هاالسببالم أاببنيطهم ام األرع وجعلبب

 قاب  عام:  واإلن   م يف م يفنيعث  

    َقااااَا اْهِبُااااْا َبْعُ اااُعْم ِلاااَبْعَل َعاااديو  َوَلُعاااْم ِفاااي

 . 1دَوَمَتاعٌ ِإَلى ِحنٍياْلأَرِْض ميْسَتقَر  

ومن تالم لإلمام م سى بن جعفر عليبه السبالم   

 قاب:

وخلق خلقه للفنهاء  أسهكْنم دنيها  يها هوالهها قليهل »..

                                                            

 .24 ور  األ  اف، اآلية:  (1)
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بقاؤها  وجعل هلم مرجعا إَل دار ال هوال لها وال فناء. وكتب 

املوت عىل مجيا خلقه  وجعلهم أسهوة فههه  عهدال منهه علهَيم 

ال مدفا الحد منه وال حميص هل عنه   عزيزا وقدرة منه علَيم 

حى جيما هللا تبارك وتعاَل بذكل إَل دار البقاء خلقه  ويرث 

 . 1د«به أرضه ومن علَيا  وإليه يرجعون

ن ا هلبم     اهلل أرسل رسله  م األن واإلن  لينييل

 ينييببة تاملعببا  ومببا  مببا لهلبب   مببن أحكببام وأمبب ر   

 مرًببدخببرة  فاإلنسببا  حماببا  ام   يفناظببرام   اآ

وتببذلك األببا   تبب نهم    يفرًببده ام طريفببق احلببق 

عبن معرفبة اهلل واليب م    ن   أي داألن واإلقاصريفن 

فأرسببل اهلل رسببله لكببي  ببام  بببدو  الرسببل  ا خببر

 قاب  عام:  احلجة عليهم

  َىا َمْعشََر اْلجِنِّ َواْلإِنِْس َأَلْم َىأِْتُعْم ريسيلٌ ِماْنُعْم

َِا َىُقصُّ ِْْمُعْم َه ِِريونَُعمْ ِلَقاَء َى ْنَ َعَليْعُمْ َآَىاتِي َوىينْ

َقاااُلْا َشااِندَْنا َعَلااى أَْنفُِسااَنا َوَغاارَّْتنيمي اْلَدَياااةي الاادُّْنَيا َوَشااِنديوا  

                                                            

 .307ق ب اال نمد، الحاا ي القا ،  ص (1)
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ََافِِرىَن ََاُنْا   .  1دَعَلى أَْنفُِسِنْم أَنَّنيْم 

روي   تاببان عيبب   أخنيببار الرضببا   بببان مببا   

عليبه السبالم مبن خبرب الشبامي ومبا       جاء عن الرضا 

سأب عنه أمري املؤمن  عليه السالم   جامء الك فبة  

 قاب الرضا عليه السالم:  وا  حديفإل ط يفل وفيه

نبهها إَل انهن ف فقهال. نعهم  وسأهل هل بعهث هللا تعهاَل»

لههَيم نبههها يقههال هل يوسههإ فههدعاُه إَل هللا عههز وجههل إبعههث 

 . 2د«فقتلوه

عن حممبد ببن علبي ببن      وروي   وسائل الشيعة

أرارة  عببن أبببي جعفببر عليببه  احلسبب  بإسببنا ه عببن

 :السالم

أن سلامين عليه السالم قد جح البيهت   انهن واْلنهس »

 .  3د«والطري والرايح  وكسا البيت القباطي

                                                            

  130 ور  االنامم، اآلية:  (1)

. 219، ص1 اننوا اببنننمر ال لننم، الشنننا  ال نننء ق، ج (2)

 بمب مم جمي  خ االممم ال لم   اه العالم مخ بب  الشمم .

. بننمب 207، ص 13  ننم ل الشننااة، الحنن  الاننمم  ، ج  (3)

 .ا تحبمب كعو  الكابة
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عليبه السبالم    احاجاجبه وجاء   ا حاجا  عن 

أ الصحف والكابب  على اليه   من أحنيارام ممن قر

 اليه  ي أ   النف صلى اهلل عليه وآله  معجزام 

 :ا مام علي عليه السالم قاب خماطنيا 

فبببإ  ابببذا سبببليما  سبببخرم لبببه الشبببياط       د

قبباب لببه   ومتاثيببل مببن حماريفببب يفعملبب   لببه مببا يفشبباء

 علي عليه السالم:

 صهىل هللا عليهه و هل لقد اكن كذكل  ولقد أعطهي دهد»

إن الشهيياطني رهرت لسهلامين ويه مق هة   أفضل من ههذا

صههىل هللا عليههه و هل  عههىل كفرههها  ولقههد رههرت لنبههوة دههد

ة التسعة من أرشافهم  ن  الشيياطني ابْلميان  فأقبل إليه من انِ 

واحد من جن نصيبني  والامثن من به  رهرو  هن عهامر مهن 

األجحهههة  مهههْنم وضهههاه  ومضهههاه  واهلملههه ن  واملهههرهابن  

ونضهاه  وهاضههب  وهضهب  ورهرو  وُه اَّليههن واملاهمهان  

 :يقول هللا تبارك امسه فَيم

    َوِإْذ َصاااَرْفَنا ِإَلْياااَك َنَفااارِا ِماااَن اْلِجااانِّ ىَْساااتَِمعيَْن
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وُه التسعة  فأقبل إليهه انهن والنهىل صهىل    1داْلقُْرَآَن

هللا عليه و هل ببطن النخل فاعتذروا بأهنم ظنوا كام ظننمت أن 

حدا  ولقد أقبل إليه أحد وسيبعون ألفها مهْنم لن يبعث هللا أ

فبههايعوه عههىل: الصههوم  والصههالة  والههزاكة  وا،هه   وانهههاد  

ونصح املسلمني  واعتذروا بأهنم قالوا عىل هللا وططا  وهذا 

دد صىل  أفضل مما أعطي سلامين  فسيبحان من ررها لنبوة

ولقهد   اهللا عليه و هل بعد أن اكنت تمتهرد  وتهزأ أن و ودل

. 2د«مشل مبعثه من انن واْلنس ما ال حيىص

                                                            

 .29(  ور  االحقمف، اآلية: (1

 .331 - 330، ص1االحتجمج، الشا  الطب   ، ج (2)
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 املسألة الثانية

 ة تسمية اجلنعلَّ

َجنَّ الشيَء يَفُجنُّبه َجنلبا : َسبَاره وتبلُّ ًبيء ُسب        د

عنك فقد ُجنَّ عنك وَجنَّه الليبُل يَفُجنُّبه َجنلبا  وُجن نبا      

 . 1دوَجنَّ عليه يَفُجنُّ بال م ُجن نا  وَأَجنَّه َسَاره 

  لفبببجل األبببن مبببأخ ذ مبببن  اد وجببباء   النيحبببار

ا سببااار  ومنببه األنببة  سببااار أرضببها باألًببجار    

ة ألنهبببا  سبببا رة لإلنسبببا  ومنبببه األبببن   نلبببومنبببه اأُل

 سبببااارام عبببن العيببب    ومنبببه ازنببب    سبببااار  

ق لببه عقلببه  ومنببه األببن   سبباااره   الببنيطن ومنببه 

أي وقايفبببة وسببب ا.  ةنَّااام جينياَنوا أَياااَُِ ااااتَّ عبببام: 

واعلم أ  على ابذا القب ب يفلبزم أ   كب   املالئكبة      

                                                            

 .92، ص13لعما الا ب، ابخ منظور، ج (1)
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مببن األببن  سببااارام عببن العيبب      أ  يفقبباب:    

اذا من ببان  قييبد املطلبق بسبنيب العبرل. والقب ب       

الثاني: أنهم مس ا بهذا ا سم  نهم تبان ا   أوب  

 . 1دأمرام خزا  األنة والق ب األوب أق   
  

                                                            

 .330، ص60بحمر األنوار، الاالمة الاج ع ، ج (1)
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 ثةاملسألة الثال

 تكليف اجلن

   اهلببدل مببن خلببق األببن واإلنبب  ابب  العنيببا ة 

 والطاعة هلل  قاب  عام:

اْلإِنَْس ِإلَّا ِلَيْعبيديوِنَوَما َخَلْقتي اْلجِنَّ َو1د  

عبن أببي عنيبد اهلل عليبه     مجيل ببن البدرا    روي 

َوَماا   السالم قاب: سألاه عن قب ب اهلل عبز وجبل:   

 ؟ قاب: ِإلَّا ِلَيْعبيديوِناْلإِنَْس َخَلْقتي اْلجِنَّ َو

خلقهههم للعبههادة  قلههت: خاصههة أم عامههة ف قههال: ال بههل »

 . 2د«عامة

يفبب م فمببن  ببرك مببنهم طاعببة اهلل فببإ  اهلل معذبببه   

                                                            

 .56 ور  الذاريم ، اآلية:  (1)

 .6، ح84، ص1  م ل الشااة، الح  الامم  ، ج (2)
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 قاب  عام:  القيامة

ََِثرَياً مِّنَ اجلِنِّ َوااْلنِس  . 1دَولَقَدْ ذََرأَْنا ِلَجَننَّمَ 

 ُقالْ  وجاء    فسري األمثل  عبن ق لبه  عبام:    

ٌَ َنَفاارٌ ِمااَن اْلِجاانِّ َفَقاااُلْا إِنَّااا َسااِمْعَنا    ُأوِحااَي ِإَلاايَّ أَنَّااهي اْسااتََم

قُْرآَنًا َعَجبِا * َىْنِدي ِإَلاى الرُّْشاِد َفَمَمنَّاا ِباِه َوَلاْن ُنْشاِرَ        

 .  2دبَِربَِّنا َأَحدِا

ديفعلم من مفه م اآيفة أ  للجبن عقبال  وًبع را     

مكلف   ومسؤول    وهلبم  وفهما  و  راتا   وأنهم 

املعرفة باللغام ويففرق   ب  الكالم اخلبار  للعبا ة   

املعجببز  لكببالم العببا ي  وببب  املعجببز و ببري وببب  ا

ولبببدو  أنفسبببهم مكلفببب  بإيفصببباب البببدع ة  م     

 . 3د ق مهم  وأنهم ام املخاطني     القرآ  ازيد

                                                            

 .179 ور  األ  اف، اآلية:  (1)

 .2 - 1 ور  الجخ، اآليتما:  (2)

األمثل ر  تفعا  كتمب هللا الان ل، الشا  نمص  مكمرم  (3)

 .80، ص19الشا ازي، ج
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قببباب اللعبببه عبببز وجبببل يفبببا آ م بروحبببي نطقببب      

  مببا   علبم لببك بببه وأنببا  وب بعف طنييعاببك  كلفبب 

اخلالق العليم بعلمي خالفب  بب  خلقهبم ومبشبي      

مي ي فيهم أمري و م  بدبريي و قبديفري صبائرو     

   نيببببديفل خللقببببي و  ببببا خلقبببب  األببببن واإلنبببب  

ليعنيدوني وخلق  األنة ملن عنيدني وأطباع  مبنهم   

وا نيء رسبلي و  أببالي وخلقب  النبار ملبن تفبر ببي        

 و  أبالي.وعصاني وي يفانيء رسلي 

وخلقاك وخلق  ذريفاك من  ري فاقة ببي  ليبك   

خلقاببك وخلقبباهم ألبلبب ك وأبلبب ام   و لببيهم و  ببا

  َأىُُّعاااااااااْم َأحَْساااااااااني عََملًاااااااااا    ار البببببببببدنيا   

 . 1د حيا كم

روي عن سعد اإلسكال قاب: أ يب  أببا جعفبر    

 :سلالم   بعن ما أ ياه فجعل يفق بعليه ال

 «ال تعجل»

                                                            

 . 4، ح11 - 10، ص1  ل الش ا ع، الشا  ال ء ق، ج (1)
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وجعل  أ انيء األفياء  حاى  ئ  الشم  علي

فما لنيث  أ  خبر  علبي قب م تبأنهم األبرا  الصبفر       

علببيهم النيابب م قببد اناهكبباهم العنيببا ة قبباب فبب  اهلل     

فلمبا    ألنساني ما تنب  فيبه مبن حسبن ايئبة القب م      

 : خل  عليه قاب لي

 «أراين قد وققت عليك»

قل  أجبل واللعبه لقبد أنسباني مبا تنب  فيبه قب م         

ايئبة مبنهم   أي رجبل     مروا بي ي أر ق ما أحسن

واحببد تببا  ألبب انهم األببرا  الصببفر قببد اناهكبباهم      

 :العنيا ة فقاب

 «فاي سعد رأيهتم»

  قل  نعم

 :قاب

 :فقل  يفأ  نك قباب  قاب« أولئك إخوانك من انن»

 . 1د«نعم يأتوَن يسألوَن عن معامل ديْنم وحالهلم وحراهمم»

                                                            

 .1. ح394، ص1الك ان ، ج، الشا  الكمر  (1)
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 املسألة الرابعة

 ديانات اجلن

ٌَ  أَنَّاهي  ِإَلايَّ  ُأوِحايَ  ُقالْ   قباب  عبام:    ِمانَ  َنَفارٌ  اْساتََم

 . 1دَعَجبِا قُْرآنًا سَِمْعَنا إِنَّا َفَقاُلْا اْلجِنِّ

نيب نزوب اذه اآيفة أ  رسب ب اهلل صبلى   تا  سد

سب   عكباظ ومعبه    خر  من مكة  م  اهلل عليه وآله

النباق  م ا سبالم فلبم لنيبه      أيفد بن حارثبة يفبدع   

فلمبا    أحد وي لد أحبدا يفقنيلبه ثبم رجبء  م مكبة     

بلببم م ضببعا يفقبباب لببه وا ي  نببة  هجببد بببالقرآ     

فمببر بببه نفببر مببن األببن فلمببا مسعبب ا    جبب ل الليببل

  قراء ه قباب بع بهم لبنيعن أنصبا ا يفعب  اسبكا ا      

 فرآ رسب ب اهلل صبلى اهلل عليبه وآلبه    فلما ق ى أي 

                                                            

 .1 ور  الجخ، اآلية:  (1)
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لب ا  م قب مهم منبذريفن قبال ا يفبا ق منبا       من القراءة و

 رسببب ب اهلل  م ق لبببه   ضبببالب مبببني  فجبببا وا  م 

م وأسبببلم ا وآمنببب ا وعلمهببب صبببلى اهلل عليبببه وآلبببه

الم ًببرائء ا سبب  رسبب ب اهلل صببلى اهلل عليببه وآلببه   

 وآلبه صبلى اهلل عليبه   فأنزب اهلل عز وجبل علبى ننييبه    

 لببي أنببه اسببامء نفببر مببن األببن السبب رة  يقببل أوحببد

م فحكبببى اهلل عبببز وجبببل قببب هلم ووم علبببيهتلبببها 

منهم وتان ا يفع  و   رس ب اهلل صلى اهلل عليه وآله

 رس ب اهلل صلى اهلل عليه وآله   تل وق  فأمر  م

رسب ب اهلل صبلى اهلل عليببه وآلبه أمببري املبؤمن  عليببه     

أ  يفعلمهببببم ويففقههببببم فمببببنهم مؤمنبببب    السببببالم

وتافرو  وناصني   ويفه   ونصبار  و ب ق وابم    

 . 1د لد األا و

تد أ  من األن َمْن اب  مبن   ؤوانالك أحا يفإل   

روي عبن أببي   فقبد  عليهم السالم  ًيعة أال النيي 

                                                            

 .18 - 17، ص5التفعا  ال مر ، الفاض الكمشمن ، ج (1)
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تن  اساأذ  على أببي جعفبر   د  زة الثمالي قاب:

عليببه السببالم فقيببل عنببده قبب م أثنيبب  قلببيال حاببى      

ذ  أثبم    أنكبر هم وي أعبرفهم  خيرج ا فخر  ق م 

 اذا أما  ب عليه فقل  جعل  فداك لي فدخل  

 :فقاب لي أمية وسيفهم يفقطر  ما 

اي أاب محزة هؤالء وفد وييعتنا من انن جهاؤوا يسهألوننا »

 . 1د«عن معامل ديْنم

وجاء   اخلصاب عن أببي  بزة الثمبالي  عبن      

 أبي جعفر عليه السالم قاب:

هل إَل  دهدا صهىل هللا عليهه و إن هللا عز وجل أرسهل »

ثه  ع ه وصهيا  مهْنم مهن إنس وجعل مهن بعهده انن واْل

سيبق ومْنم من بقي  ولك ويص جرت به سهينة والاوصهياء 

هل عهىل سهينة أوصهياء  هللا عليهه و اَّلين من بعد دهد صهىل 

ث  ع  واكن أمري املؤمنني عليه السالم عىل إعيىس  واكنوا 

 . 2د«سينة املسييح عليه السالم
  

                                                            

 .3، ح116ب م   الءرجم ، محاء بخ الحعخ ال فمر، ص (1)

 .43، ح478، ص1الخ مل، الشا  ال ء ق، ج (2)
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 املسألة اخلامسة

ليكشفوا هلم عن » السالم:قوله عليه 

 «غطائها

  عبن  ار اآخبرة   ةأي حجابها وما فيها من  فل

 النببباقأ لبببب و لبببدنيا  لبببهي اإلنسبببا  مبغريفا هبببافا

ام  فينظببببرو  م الببببدنيا نظببببرة ظااريفببببة  يفنظببببرو 

أما األننيياء واألوليباء فينظبرو   ليهبا نظبرة       ملذا ها

 عميقة ت نها  نيا أائلة  قاب  عام:

 َقااى َوَلااا َمَتاااعي الاادُّْنَيا َقِلياالٌ َواْلااَمخَِرةي َخْياارٌ لَِمااِن اتَّ  ُقااْل

 . 1داُتْظلَميَْن َفِتيلً

النبباق مببن الغفلببة  يف قظبب  فاألننييبباء واملرسببل   

                                                            

 .77 ور  النعمي، اآلية:  (1)
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فيكشف ا هلبم    ال  حتجب املخل قام عن احلقائق

مببن خببالب الرسببل يفببام تشببف   ومببا خفببي عببنهم   

فكلمببا ار فببء احلجببان عببن     عببن اخللببق  احلجببب

 اإلنسا  أا  يفقينه فيظهر له صد  ا ننيياء.

 قاب رس ب اهلل صلى اهلل عليه وآله:

الرغبة   ادلنيا تكرث اهلم وا،زن  والزهد   ادلنيا يرحي »

 . 1د«القلب والبدن

  م عليبببه السبببالم ألمبببري املبببؤمن  تابببان ومبببن

 :خالفاه أيفام قنيل اهلل ر ه الفارسي سلما 

ا» ذَما بَْعدُ  أَمذ نَْيها َمثَهلُ  فَِإن ن   الَْحيذهةِ  َمثَهلُ  ادلُّ ههَا لَهنيِّ  قَاِتهلن  َمسُّ

 وَضهاْ   ِمْْنَها َما يَْصَحُبكَ  ِلِقّلذِ   ِفَيَا يُْعِجُبكَ  َرذا فََأْعرِْض   مَسُّهَا

 وُكنْ   َحااَلِِتَا وتَََصُِّف   ِفَراِقهَا ِمنْ  ِبه أَيْقَنَْت  ِلَما  ُُهُوَمهَا َعْنكَ 

 ُُكذَمها َصهاِحهَبَا فَهِإنذ   ِمْْنَها تَُكهونُ  َمها أَْحَذرَ  َِبَا تَُكونُ  َما  نََس 

ورٍ  ِإََل  ِفَيَهها اْطَمههَأنذ   ِإََل  أَوْ   َمْحههُذورٍ  ِإََل  َعْنههه أَْْشََصههْته  ُ ُ

اَلمُ  ِإحَياٍش  ِإََل  َعْنه أََهالَْته ِإينَاٍس   . 2د«والسذ

                                                            

 .114،  ح74، ص1الخ مل، ج (1)

، مخ كتمب له   اه العالم 492، ص3نهج البالغة، ج (2)

 لع اما الفمر  .
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 املسألة السادسة

 «وليحذروا من ضّرائها»قوله عليه السالم: 

فقبد    ومبن ع اقنيهبا   تثريا  ما حذر ا ننيياء الناق

 :قاب عليه السالم اللعه عنيد يأب نروي ع

 قاب عيسى بن مريفم عليه السالم:

نَْيا تَْعَملُونَ » هلٍ  ِبغَهرْيِ  ِفَيَها تُْرَهُقهونَ  وأَنمُْتْ  لدِلُّ  تَْعَملُهونَ  واَل  َرَ

 َسههْوءٍ  ُعلََمههاءَ  َويْلَههُ ْ  اِبلَْعَمههلِ  ِإالذ  ِفَيَهها تُْرَهُقههونَ  اَل  وأَنْههمُتْ  ِلآلِخههَرةِ 

 يُْقبَهلَ  الَْعَمهِل أَنْ  َربُّ  يُوِوكُ  تَُضيُِّعونَ  والَْعَملَ  تَْأُخُذونَ  اأَلْجرَ 

َرُجوا أَنْ  ويُوِوكُ  َرَُل  نَْيا ِضيقِ  ِمنْ  ُُيْ  َكْيَإ  الْقََْبِ  ُظلَْمةِ  ِإََل  ادلُّ

 ُمْقِبلن  وُهوَ   ِخَرِته ِإََل  َمِسرِيه ِ   ُهوَ  َمنْ  الِْعملِْ  أَْهلِ  ِمنْ  يَُكونُ 

ه وَما ُدنَْياه عىََل  ا ِإلَْيه أََحبُّ  يَُْضُّ  . 1د«يَْنَفُعه ِممذ

 :قاب السالم عليه وعنه

                                                            

م آ  الاقول ر  ش ح اببمر ال  ول، الاالمة الاج ع ،  (1)

 .13، ح243، ص10ج
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 إن السالم عليه ملوىس مناجاته   وجل قال عز هللا إن»

 ملعونة وجعلهتا عند خطيئته  دم فَيا عاقبت عقوبة دار ادلنيا

عبهههادي  ان مههوىس اي يل فَيههها اكن مهها إال فَيههها مهها ملعههون

 رغبوا خلقي من وسائرُه يب علمهم بقدر فَيا ههدوا الصا،ني

 وما عينه فقرت عظمها أحد خلقي من وما يب بقدر هجلهم فَيا

 . 1د«َبا إال انتفا أحد حيقرها

قباب عليبه   من تالم له عليه السالم   ذم الدنيا و

 السالم:

وأحذرمك ادلنيا فإهنا مزنل قلعة  وليسهت بهدار ةعهة قهد »

تزينت بغرورها  وغرت  زينهتا. دار هانهت عهىل رَبها   له  

حاللها حبراهما وخريها ب ها  وحهاِتا مبوِتا  وحلوها مبرها. مل 

َبها عهىل أعدائهه. خريهها  يصفها هللا تعاَل ألوليائهه  ومل يضهنذ 

ومجعها ينفد  وملكها يسلب  وعامرهها   تيدههيد  ورشها ع 

 . 2د«ُيرب

وروي عن عيسى ببن عمبر  عبن معاويفبة قباب:      

مسعبب  رسبب ب اهلل  صببلى اهلل عليببه وآلببه وسببلم    

                                                            

. بمب ر  أا 220ثواب اال امل، الشا  ال ء ق، ص (1)

 الءنام دار  قوبة .

 .191، ص113نهج البالغة، خ (2)
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 يفق ب   خطنية أحد العيديفن:

ادلنيهها دار بههالء  ومههزنل بُلغههة وعنههاء  قههد  زعههت عْنهها »

نفوس السعداء  وانزتعت ابلكره من أيدي األوقهاء  فأسعد 

الناس َبا أرغهبم عْنا  وأوقاُه  َبا أرغهبم فَيا  فهيي الغاوهة 

ملن استنصحها  واملغوية ملن أطاعها  واخلاترة ملن انقهاد إلَيها  

 . 1د«هوى فَياوالفائز من أعرض عْنا  والهاكل من 

  

                                                            

الحعخ بخ محاء  ا الم الءيخ ر  صفم  الاؤمناخ، (1)

 .343، ص17ج الءي ا ،
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 املسألة السابعة

 «مثاهلموليضربوا هلم أ»قوله عليه السالم: 

 قاب  عام:

    َوَىْ ااااااااااارِلي اللَّاااااااااااهي اْلَأمَْثااااااااااااَا ِللنَّااااااااااااِ  َلَعلَّنياااااااااااْم

َّريوَن َِ  . 1دَىَت

األننييباء  و  مثباب تلبها مب اعجل وعبرب    فإ  اذه األ

مثباب للنباق لينيينب ا هلبم مبا يفرضببي اهلل      يف برب   األ 

للببذيفن لنيبب   احليبباة مببثال  رن اهلل  ببومببا يفسببخطه ف

 :قاب  عام  الدنيا

        َوِةىَناٌة َوَتَفااخيٌر ٌْ ٌَ َوَلْنا اْعَلميْا َأنََّماا اْلَدَيااةي الادُّْنَيا َلِعا

ََمََثااِل َغْيااٍ        ِِ َْاِا َواْلَأْوَلااا َبْيااَنُعْم وََتَعااا ُرٌ ِفااي اْلااَأْم

                                                            

 .25 ور  اب ا ام، اآلية:  (1)
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ََ اْلُعفَّاَر َنَباُتهي ُ مَّ َىِن يجي َفتََرا ي ميْصفَرًّا ُ مَّ َىُعاْني  َأْعَج

َِاٌل َشاااِدىٌد َوَمْلِفاااَرٌة ِماااَن اللَّاااِه         حيَااِماااا َوِفاااي اْلاااَمِخَرِة َعااا

َْانٌ َوَما اْلَدَياةي الدُّْنَيا ِإلَّا َمَتاعي اْللُريوِر  . 1دوَِرْض

مبب اهلم   سببنييل أللببذيفن يفنفقبب    وضببرن مببثال 

  عام: فقاب  اهلل

 ََمََثِل َْاَلنيْم ِفي َسِبيِل اللَِّه  ِِىنَ ىينْفِقُْنَ َأْم مَثَلُ الَّ

َُاال  سيااْنبيَلٍة ِمَاااُة َحبَّااٍة َواللَّااهي  ٌَ َسااَناِبَل ِفااي  َحبَّااٍة أَْنَبَتااْت َسااْب

ِِىَن  * ىيَ اااااِعفي لَِمااااْن َىَشاااااءي َواللَّااااهي َواِسااااٌٌ َعِلاااايمٌ     الَّاااا

َْاَلنيْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ُ مَّ َلا ىيْتِبعيَْن َما أَْنَفُقاْا َمنًّاا    ىيْنِفُقَْن َأْم

ْْفٌ َعَلْيِنْم َوَلا هياْم   َوَلا َأذًى َلنيْم َأجْريهيْم ِعْنَد َربِِّنْم َوَلا َخ

 . 2دَىدْزَُنَْن

وليباء  أللذيفن يفاخذو  مبن  و  اهلل   رن مثال وُض

  عام:ق له   هلم

                                                            

 .20 ور  الحءيء، االية:  (1)

 .262 – 261 ور  البق  ، اآليتما:  (2)
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   ََمََثاِل ِيوِن اللَِّه َأْوِلَيااَء  ُِوا مِْن  ِِىَن اتََّ  مََثُل الَّ

َِْا َبْيتًاااا َوِإنَّ َأْوَهاااَن اْلبييياااِْا َلَبْياااتي      اْلَعْنَعبياااِْا اتََّ ااا

ََاُنْا َىْعلَميَْن  ْْ  . 1داْلَعْنَعبيِْا َل

  مبثال للبذيفن يفشب و  ال بالب باهلبد       رنضو

  عام: فقاب

 َْْقَد َناارِا َفلَمَّاا َأَضااءَْا َماا      مََثُلنيْم ِِي اْساَت ََمََثِل الَّ
ََنيْم ِفااااي ُ لَُماااااٍا َلااااا   ََ اللَّااااهي ِبنيااااِْرِهْم وََتااااَر َْْلااااهي َذَهاااا َح

َأْو *  صياام  بيْعاامٌ عيْماايٌ َفنيااْم َلااا ىَْرِجعيااَْن*  ىيْبِصااريوَن
ََ ِمااااَن السَّااااَماِء ِفيااااِه ُ لَُمااااااٌ وََرْعاااادٌ َوَبااااْر ٌ     َََصاااايِّ

ََِر    َىْجَع َْاِعِ  َحااا ُلاااَْن َأَصااااِبَعنيْم ِفاااي َآَذاِنِناااْم ِماااَن الصَّااا
ِْْا َواللَّااهي ميِداايلٌ ِباْلَعااافِِرىنَ   ِي اْلَبااْرُ   *  الَْماا َىَعااا

ْْا ِفياِه َوِإَذا أَْ َلاَم     َُلََّما َأَضاَء َلنيْم َمَشا َىْ َافي َأْبَصاَرهيْم 
ََ بَِسا   ََِه ْْ َشاَء اللَّهي َلا َوَأْبَصااِرِهْم ِإنَّ   ْمِعِنْمَعَلْيِنْم َقاميْا َوَل

َُل  َشْيٍء َقِدىرٌ  . 2داللََّه َعَلى 
                                                            

 .41 ور  الانكبو ، اآلية:  (1)

 .20 – 17 ور  البق  ، اآليم :  (2)
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فائبببدة  هلبببامبببن ا مثببباب الببب    بببرن    لوتببب

مثبباب ألصببحان العقبب ب الببنرية البب   بباعجل بهببذه ا 

 .لق م يفافكرو   ال  اي حبد ذا ها ن ر واد

 قاب: ومن تالم له عليه السالم 

 وُجوُعهَها قَِصرين  ِوَبُعهَا َمائَِدةٍ  عىََل  اْجتََمُعوا قَدِ  النذاَس  ِإنذ »

 . 1د«َطِويلن 

 :قاب السالم عليه اهلل عنيد أبي وعن

 مكثل ادلنيا مثل إمنا: عليه هللا صلوات عيل كتاب   إن»

 الرجهل حيهذرها  النهاقا السهم جوفهها و  مسها ألني ما ا،ية

 . 2د«اناهل الصىل إلَيا وهيوى  العاقل

 السالم:وق له عليه 

غهرب مهى اهددت مثل ادلنيا واآلخرة مثهل امل هو وامل»

 . 3د«من أحدهام قراب اهددت من اآلخر بعدا

  

                                                            

، ياظ  بع وك الط يق الوالح، 2نهج البالغة، ج (1)

 .345ص

 .22، ح136، ص2، جالكمر  (2)

 .107، ص1االممل ، الش يف الا تضى، ج (3)
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 املسألة الثامنة

وليهجموا عليهم »قوله عليه السالم: 

 «مبعترب من تصرف مصاحها واسقامها

أي ليدخل ا علبيهم علبى حب   فلبة مبنهم مببا       د

و صبرلفا ها علبى أالبها    يف جب عرب هم من  قلونيا ها 

بالصببحلة والسببقم واللوببذة واألي  فعببن قليببل  ببر   

املرحبب م مغني طببا  واملغنيبب م مرح مببا و ببر  أالببها  

ميسبب   ويفصببنيح   علببى أحبب اب ًببالى  فصببحيح     

  ىبهبا مشبغ ب بزخارفهبا  ومبريفن منيالب      مشغ ل

وميلبب  يفنيكببى  وآخببر يفعببزل   وعائببد يفعبب    وآخببر  

تببر  وعببربة بنفسببه لبب    فببإ ل   ذلببك  ببذترة وذ 

ألولببي النهببى  ذ علببى أثببر املاضببي مي ببي النيبباقي     
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  . 1دوسنييل السلف يفسلك اخللف 

سبنييل اباة    فأخذ العرب مبن األننييباء والرسبل اب     

  فاإلنسببا    لامبببل  خبببرةاإلنسببا    الببدنيا واآ  

خرة وابي  ائمبة   أا اب اآمصائب الدنيا فكيف له ب

 ن خطنية له عليه السالم قاب:وموأبديفة  

ذهه واْعلَُموا» ِقههقِ  الِْجهدْلِ  ِلهَهَذا لَهيَْس  أَن  النذهاِر  عَهىَل  َصهَْبن  الرذ

وا بُْتُموَههها قَههدْ  فَههِإ ذُ ْ   نُُفوَسههُ ْ  فَههاْرمَحُ نَْيهها َمَصههائِِب  ِ   َجرذ   ادلُّ

ْوَكةِ  ِمنَ  أََحِدمكُْ  َجزَعَ  أَفََرأَيمُْتْ  ةِ   تُِصيُبه الشذ ْمَضاءِ  تُْدِمهه والَْعرْثَ  والرذ

رُِقههه يههاَ   ََنرٍ  ِمههنْ  َطههابَقنَْيِ  بَههنْيَ  اَكنَ  ِإَذا فََكْهههَإ   حُتْ  َحَجههرٍ  ََضِ

 َحَطهمَ  النذهاِر  عىََل  غَِضبَ  ِإَذا َماِل ا  أَنذ  أَعَِلْممُتْ   َوْيَطانٍ  وقَرِينَ 

ذبَْت  َهَجَرَها وِإَذا - ِلغََضِبه بَْعضاا  بَْعُضهَا  ِمهنْ  َجَزعاا  أَبَْواَِبَا بنَْيَ  تََوث

َا  َهْجَرِته ي اْلَكِبريُ  الَْيَفنُ  أهَيُّ ِ  ِإَذا أَنْهَت  َكْيَإ  الْقَِترُي  لَهََزه قَدْ  اَّلذ

 َحهىذ  الَْجَواِماُ  ونَِشبَتِ   اأَلْعنَاوِ  ِبِعَظامِ  النذارِ  أَْطَواُو  الْتََحَمْت 

َواِعدِ  لُُحومَ  أََُكَْت   َسهاِلُمونَ  وأَنمُْتْ   الِْعَبادِ  َمْعَ َ  اَّللذ  فَاَّللذ   السذ

ةِ  ِ   حذ ْقمِ  قَْبلَ  الصِّ يقِ  قَْبلَ  الُْفْسَحةِ  وِ    السُّ  ِ   فَاْسهَعْوا  الضِّ

 ُعُيههو َُ ْ  أَْسهههُِروا  َرَهائُِْنَهها تُْغلَههَق  أَنْ  قَْبههلِ  ِمههنْ  ِرقَههاِ ُ ْ  فَههَ كِ 

ُروا  وُخهُذوا  أَْمَوالَُ ْ  وأَنِْفُقوا أَْقَداَمُ ْ  واْستَْعِملُوا - بُُطو َُ ْ  وأَْْضِ

                                                            

منهمج الب ا ة ر  ش ح نهج البالغة، حباب هللا الهمشا   (1)

 .379، ص10الخو  ، ج
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 فَقَدْ  َعْْنَا َِبَا تَْبَخلُوا واَل   أَنُْفِسُ ْ  عىََل  َِبَا فَُجوُدوا أَْجَساِدمكُْ  ِمنْ 

َُمْ  اهلل َتْنصياريوا  ِإْن   ُسْبَحانَه اَّللذ  قَالَ   وىيَثبِّاتْ  َىْنصياْر

ِِي  َذا مَْن  وقاب  عام  َأْقداَمُعْم  اهلل ىيْقارِضي  الَّا

 . 1دََِرىمٌ َأجْرٌ وَله َله َفيي اِعَفه، حََسناً قَْرضاً

 اهلل صبلى  حمملبدا   يفصبف  واب   السلالم عليه وقاب

 :لهوآ عليه

ته ونصح» ا انن ة إَل ودعا  منذرا ألم   مهن وخو ف  مب  

را النار  . 2د«حمذ 

                                                            

 .294، ص182، خ2نهج البالغة، ج (1)

 .186، ص109، خ1المصدر نفسه، ج ((2
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 املسألة التاسعة

وليبصرهم عيوبها »قوله عليه السالم: 

 «وحالهلا وحرامها

حينما وصبف امبري املبؤمن  عليبه السبالم البدنيا       

 قاب:

لُهَها َدارٍ  ِمنْ  أَِصُإ  َما»  َحاَلِلهَها ِ    فَنَهاءن  و ِخُرَهها َعنَهاءن  أَوذ

 . 1د«ِعقَابن  َحَراِمهَا وِ   ِحَسابن 

فاإلنسببا  البب اعي يفاحببذر منهببا ومببن مسبباوئها     

 هلا.اأح مجيء    ماغريةت نها 

بيببا  ابب  األننييبباء ام اخللببق  فببإ  الغايفببة مببن بعثببة

وا  عنيبا ة  اهلدل األساسي ل ج  نا   اذه الدنيا 

                                                            

 . ر  صفة الءنام.119، ص82طبة، ب1نهج البالغة، ج (1)



 
 

39 
 

من الغفلة وعدم الامسبك    نيصرة الناقو اهلل وحده

و  با ابي    ليسب  مسباقرام   الفانية و نهابهذه الدنيا 

أل  مبن عيب ن البدنيا  نهبا     بدي معرب  م املساقر األ

 اإلنسا  وجتعله يفاعلق بزيفناها ولذا ها. نؤمل

ره عي بهببا وجعلببه اهلل  ذا أرا  لعنيببده اخلببري بصلبب و

جبباء   مببن الزااببديفن فيهببا والببرا ني  عنهببا فقببد      

 اهلل عليه السالم قاب: الكا  عن أبي عنيد

هللا ا،مكهة   قلبهه وأنطهق َبها من ههد   ادلنيا أثبت »

لسانه وبَصه عيوب ادلنيا داء ها ودواء ها وأخرجه من ادلنيا 

  . 1د«ساملا إَل دار السالم

فبباملؤمن احلقيقببي يفببر  الببدنيا حبقيقاهببا ويفعببرل   

 ن ا نصاري عن أبي أيففقد روي    اءاا و واءاا

 عليه وآله لعلي عليه صلى اهللقاب: قاب رس ب اهلل 

 السالم:  

أحهب إَل هللا  بيشهءإن هللا هينك  زينة مل يزين العبهاد »

                                                            

 .1، ح128، ص2جالكمر ،  (1)
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مْنا  وال أبلغ عنده مْنها  الزههد   ادلنيها  قهد أعطهاك ذكل 

وهياا  وجعهل كل سهياميء  تعهرف  وجعل ادلنيا ال تنهال منهك

 . 1د«َبا

فببإ  اهلل  ذا أحببب عنيببدا  بصببره   الببدنيا ومكنببه   

عليهببا   خرياببا وًببراا ففببي خرياببا يفكبب   ًبباترا 

قد ناب رضا اهلل يفك   و  ًراا يفك   صابرا فنيهذا 

 :قاب السالم عليه جعفر أبي وفاأ بالداريفن  عن

 اي علم : فقال و هل عليه هللا صىل هللا رسول رجل أىت»

   ممهها عليههك ابليههأس: السههالم عليههه فقههال وههياا هللا رسههول

  هللا رسهول اي هدين: قهال ا،هاَض  الغهى فإنهه الناس أيدي

 رسهول اي هدين: قهال  ا،هاَض الفقهر فإنهه والطمها إايك: قال

 أو خههريا يهك فههإن فتههد ر عاقبتهه بهأمر ُهمههت إذا: قهال  هللا

 . 2د«تركته غيا أو رشا يك وإن اتبعته رودا

يفشبري ام   «َوَحاَلِلهَا َو َحَراِمهَها»وق له عليه السالم: 

 بيبا   وابي  عليهم السالموظائف األننيياء  بعن من

فكبثري مبن ا مب ر الب  اًبانيه       احلالب من احلبرام  

                                                            

 .24، ص12معتءرك الو م ل، النوري الطب   ، ج (1)

 .411، ص4مخ ال يحض ه الفقاه، الشا  ال ء ق، ج (2)
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علببى النبباق قببد بيناهببا الرسببل ومببن خلفهببم مببن      

 عليبه  اهلل عنيبد  أببي  احلجل األطهار  فقد روي عبن 

 قاب:أنه  السالم

 اَّلنوب من والطهارة التطهرياْلمامة  به اسيتحقت مما ان»

 مها املنهور مميها العهمل مث النهار توجهب الهي املوبقة واملعايص

 خاصهة  كتاَبها والعهمل  وحراهمها حاللهها مهن األمة إليه حيتاج

 وَنره تأويل وغرايب علمه ودقايق  واملتشابه واحمل   وعامة

  َبذه عاملاا  الا يكون ال ماماْل نبأ وما ا،جة: قلت  ومنسوخه

   هلههم اذن هللا فهه ن هللا قههول: قههال ذكههرتف اَّلي األوهيياء

 حي  ونور هدى فَيا التوراة أ زلنا اَن"  أهلها وجعلهم ا،كومة

  واألحبهار والرابنيهون ههادوا لذليهن أسهلموا اَّليهن َبا النبهون

 وامهها  بعلمهههم النههاس يربههون األنبهههاء اَّليههن دون األمئههة فهههذه

 مبههها فقهههال  اخهههَب مث  الهههرابنيني دون العلهههامء فههههم األحبهههار

 مبها يقهل ومل"  وههداء عليهه واكنهوا هللا كتاب من اسيتحفظوا

  . 1د«منه محلوا

 اتبثري تا  النباق   أمبن األااليبة يففعلب       وقد 

فببأ ى اإلسببالم و ببريه احملرمببام تشببرن اخلمببر مببن 

                                                            

 ،323، ص1الاامش ، ج تفعا  الاامش ، محاء (1)
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 بالادريفل قاب  عام:فحرم عليهم ذلك 

  َوالَْميِْساااِر ُقاااْل ِفينَِماااا إِْ ااامٌ   ىَْساااَأُلَْنَك َعاااِن اْل َْماااِر

َْبَري مِْن َنْفِعنَِما ٌي ِللنَّاِ  َوإِ ْمينيَما َأ  . 1دََِبريٌ َوَمَناِف

    اخلمبر منبافء وم بار ثبم     أن هلبم    بيلآفالقر

خاطنيهم اهلل على لسا  ننييه فنهاام عن ًبربه  قباب   

  عام:

 ِِىَن َآَمنيْا إِنََّما اْل َمْري َوالَْميِْساري َواْلأَْنَصاالي   َىا َأىَُّنا الَّ

َواْلَأْةَلااا ي ِرْجااسٌ ِمااْن عََمااِل الشَّااْيَااِن َفاااْجَتِنبيْ ي َلَعلَُّعااْم  

ٌَ َبْياااَنُعمي    *  ُتْفِلدياااَْن إِنََّماااا ىيِرىااادي الشَّاااْيَااني َأْن ىيِْقااا

َُْم َعااْن  اْلَعااَداَوَة َواْلَبْلَ اااَء ِفااي اْل َْمااِر َوالَْميِْسااِر َوَىصياادَّ

َِْر اللَِّه َوعَِن الصََّلاِة َفَنْل أَْنُتْم ميْنَتنيَْن  .  2دِذ

ف ضببح هلببم سببنيب حترميببه ت نببه خيلببق العببداوة    

والنيغ بباء ويفسببلب املببرء عقلببه لببذلك نهبباام عببن     

                                                            

 .219 ور  البق  ، اآلية:  (1)

 .91 - 90 ور  الام ء ، اآليتما:  (2)
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اهلل أرسل الرسبل لانيصبرة النباق فبال يف جبد      ف ًربه

جبباء    فسببري القمببي عببن  بينبب ه للخلببق    حكببم 

 حالهلبببا  بببب  أي  آيفا بببه  فصبببل دق لبببه  عبببام:  

 . 1دوسننها  وأحكامها وحرامها
  

                                                            

 .261، ص2تفعا  القا ،     بخ اب ا ام القا ، ج (1)
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 املسألة العاشرة

اهلل سبحانه  عّدوما أ»قوله عليه السالم: 

للمطيعني منهم والعصاة من جنة ونار 

 «وكرامة وهوان

   للمطببيع  مببن عنيببا ه أجببرا  عظيمببا    اهلل أعببد 

ا خببرة مببن الثبب ان األزيفببل والنعببيم املقببيم األبببدي 

الببذي   أواب لببه و  انقطبباك وتببذلك أعببد للببذيفن  

 تفروا عذابا  أليما مبا تسني  أيفديفهم.

قبباب اهلل  عببام   حمكببم تاابببه حبببق املطببيع  مببن 

 :عنيا ه

   ِإنَّ الْميْساالِِمنَي َوالْميْساالَِماِا َوالْمياانْيِمِننَي َوالْمينْيِمَناااِا
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َِِقاِا َوالصَّااابِِرىَن   ِِِقنَي َوالصَّااا َواْلَقاااِنِتنَي َواْلَقاِنَتاااِا َوالصَّااا

َوالصَّااااااابَِراِا َواْلَ اِشااااااِعنَي َواْلَ اِشااااااَعاِا َوالْميَتَصاااااادِِّقنَي    

َوالْميَتصَدِّقَااِ َوالصَّاِئِمنيَ َوالصَّاِئمَااِ َواْلَداِفِظنَي فُريوَجنيْم 

َِرِ  َّا ََِراِا   َواْلَداِفَظاااِا َوالاا َّا ََااِثريِا َوالاا ىَن اللَّااَه 

 . 1دَأَعدَّ اللَّهي َلنيْم َمْلفَِرةِ َوَأجْرِا َعِظيمِا
 وق له:

َََر مِْن َصاِلدِا عَِمَل مَْن َْ  أُنَْثى َأْو َذ  ميانْيمِنٌ  َوهيا
 َماااا ِبَأحَْساااِن َأْجاااَرهيْم َوَلَنْجاااِزَىنَّنيْم َطيَِّباااةً َحَيااااةِ َفَلنيْدِيَينَّاااهي
 . 2دَىعَْمُلَْن ََاُنْا
  عام   حق العاص : قاب

ََِّابِا ِلْلَعافِِرىَن َأَعدَّ اللََّه ِإن  . 3دميِنينِا َع

  عام: قاب

   ََااَأىِّْن ِمااْن قَْرَىااٍة َعَتااْت َعااْن َأْمااِر َربَِّنااا وَريسيااِلِه َو
                                                            

 .35 ور  األح اب، اآلية:  (1)

 .97 ور  النحل، اآلية:  (2)

 .102 ور  النعمي، اآلية:  (3)
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َِابِا ُنْعااارِا    َّْبَناَها َعااا  * َفَداَساااْبَناَها حَِساااابِا َشاااِدىدِا َوَعااا
ََاَن َعاِقَبُة َأمِْرَهاا خيْسارِا    َِاَقْت َوَباَا َأمِْرَها َو َأَعادَّ   *َف

َِابِا َشِدىدِا  .  1داللَّهي َلنيْم َع

 :وق له

 ََِّْْا ِِىَن اْساا ُّ ويجيااْ ٌ َفَأمَّااا الَّاا َْ َْْ  َتْبااَيلُّ ويجيااْ ٌ وَتَْساا َىاا

ُِوُقْا      َََفاارُْتْم َبْعااَد ِإَياااِنُعْم َفاا َِاَل بَِمااا  ويجيااْهينيْم َأ اْلَعاا

ِِىَن اْبَي َّااْت ويجيااْهينيْم   * َُْنااُتْم َتْعُفااريوَن َوَأمَّااا الَّاا

ِتْلااَك آَىااااي اللَّااِه  * َفِفااي َرحَْمااِة اللَّااِه هيااْم ِفيَنااا َخاِلااديوَن

 . 2دَنْتلَُْها َعَلْيَك ِباْلَد ِّ َوَما اللَّهي ىيِرىدي ُ لْمِا ِلْلَعالَِمنَي

واملنببذرو  أرسببلهم اهلل فاألننييبباء اببم املنيشببرو   

ر ببة للعببامل  يفنيشببرو  الببذيفن أمنبب ا مبغفببرة وأجببر  

عظبببيم ومبببا أعبببد هلبببم اهلل   اآخبببرة مبببن نعبببيم    

ويفنببذرو  مببن خيببالف اهلل بببأ  اهلل أعببد لببه عببذابا        

                                                            

 .10 8 ور  الطالق، اآلية:  (1)

 .108  106 ور  آل  ا اا، اآلية:  (2)
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 ًديفدا .

عنيد اهلل جعفبر ببن    يمام الصا   أبعن اإلروي 

عليببه السببالم  حممببد صببل ام اهلل عليهمببا   وصببياه

 قاب:لعنيد اهلل بن جندن 

اي ا ن جندب إن و تبارك وتعاَل سورا من نور  حمفوفا »

ابلز رجد وا،رير  منجدا ابلسهيندس وادليبهاج  يْضهب ههذا 

السههور بههني أوليائنهها وبههني أعههدائنا فههإذا غههىل ادلمهها  وبلغههت 

كباد من طول املوقإ ادخهل   القلوب ا،ناجر ونضجت األ

ولياء هللا  ف نوا   أمن هللا وحرهه  هلم فَيا ما هذا السور أ

عههني. وأعههداء هللا قهد ألهههم العههرو نفههس وتهذل األتشهيهتيي األ

وقطعهم الفرو وُه ينظهرون إَل مها أعهد هللا هلهم  فهقولهون: 

فهنظر إلَيم أولياء   مالنا ال  رى رجاال كنا نعدُه من الارشار

 وجل: هللا فهضحكون مْنم  فذكل قوهل عز

   َِْناهيْم ِس ِْرىًّا َأْ  َةاَغاْت َعاْننيمي اْلَأْبَصااري  وقهوهل: أَتََّ 

     ِِىَن َآَمنياااااااااااااْا ِماااااااااااااَن اْلُعفَّااااااااااااااِر َْْ  الَّااااااااااااا َفااااااااااااااْلَي

 . 1د«َىْ َدُعَْن

                                                            

ال  نننول، ابنننخ شنننابة الح انننن ، ل آتحنننف الاقنننول  نننخ  (1)

 .  صاته لابء هللا بخ جنءب.307ص
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 ومن خطنية له عليه السالم  قاب:

َرمُكْ ِمْن نَْفِسه  واْستَِحقُّوا ِمنْه َما و» اْحَذُروا ِمنْه ُكْنه َما َحذذ

ِز ِلِصْدِو ِمهَعاِده  والَْحَذِر ِمْن َهْوِل َمَعاِده  . 1د«أَعَدذ لَُ ْ اِبلتذنَجُّ

  

                                                            

 .124، ص1، ج82طبة الغ ايخالنهج البالغة،  (1)
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 املصادر واملراجع

 القرا  الكريفم. -

 حممبد  السبيد : ليبق و ع قيقحت  الطربسي الشيخ  ا حاجا  .1

 1386  األًبرل  النجف  والنشر للطنياعة النعما  اخلرسا   ار باقر

 م.1966 -

  الديفلمي حممد بن احلسن  املؤمن  صفام   الديفن أعالم .2

 إلحيباء  النييب   آب مؤسسبة  الب ا،   إلحياء النيي  آب مؤسسة: قيقحت

 قم.  ال ا،

 علبي   ولبي  األسباا   حسب  : قيبق املفيد حت الشيخ  األمالي .3

 لنينبا     ببريوم   والا أيفبء  والنشبر  للطنياعة املفيد  ار: الغفاري أترب

 م.1993 - اب1414  2م

 مكبببارم ناصبببر الشبببيخ املنبببزب اهلل تابببان  فسبببري   األمثبببل .4

 .الشرياأي

 الزابراء  عنيبد  الشبيخ :  بح  ازلسبي   األنب ار  العالمبة   حبار .5

 - اببب1403لنينببا   بببريوم  الرضببا للطنياعببة والنشببر   ار العلبب ي

 م.1983

  الصببفار فببرو  بببن احلسببن بببن حممببدالببدرجام   بصببائر .6

 مطنيعبة    ببا ي  هچتب   حسبن  مبريأا  احلبا  : ليقو ع حيحو ص قيقحت

 - اببب1404 طهببرا   األعلمببي منشبب رام طهببرا    األ ببدي
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 ش.1362

 قيبق احلرانبي  حت  ًبعنية  اببن   الرسب ب  آب عبن  العق ب حتف .7

 اإلسببالمي النشببر مؤسسببة  الغفبباري أتببرب علببي: ليببقو ع حيحو صبب

 .ش 1363 - اب1404  املشرفة بقم املدرس  ألماعة الاابعة

 حسب   الشبيخ : قيبق حت الكاًباني  الفبين  الصبا :  الافسري .8

 الصببدر  قببم املقدسببة  مكانيببة  اهلببا ي مؤسسببة  رم ببا األعلمببي  

 ش.1374 - اب1416  2للنشر  طهرا   م

 احلبا  : قيبق العياًبي  حت  مسع   بن حممد العياًي   فسري .9

 طهرا . – اإلسالمية العلمية املكانية احملال ي  الرس لي ااًم السيد

 حيحو صب  قيبق حت: القمبي   ببراايم  ببن  علبي   القمي  فسري .10

 الكابببان  ار مؤسسبببة  األزائبببري امل سببب ي طيبببب السبببيد: ليبببقو ع

  3  ماهلبببد  مكانيبببة منشببب رام  ايفبببرا   قبببم  والنشبببر للطنياعبببة

 اب.1404

 حممببد السببيد: قيببقالصببدو   حت الشببيخاألعمبباب   ثبب ان .11

  2قم  م  الرضي الشريفف منش رام اخلرسا  حسن السيد مهدي

 علبي  :ليبق  ع حيحو صب  قيقحت  الصدو  الشيخ  اخلصاب .12

 بقبم  املدرسب   ألماعة الاابعة اإلسالمي النشر مؤسسة  الغفاري أترب

 .ش 1362 - 1403 احلرام القعدة ذي 18  املشرفة

  املاأنبببدراني صببباح حممبببد مببب لي الكبببا   أصببب ب ًبببرل .13
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 علبي  السبيد : و صبحيح  ضبنيط   الشبعراني  احلسبن  أب  املريأا: قيقحت

  بريوموالا أيفء   والنشر للطنياعة العربي ال ا،  حياء  ار  عاً ر

 .م 2000 - اب1421  1  ملنينا 

  حببر  صا   حممد :قيقحت  الصدو  الشيخ  الشرائء علل .14

 م.1966 - اب1385  احليدريفة املكانية

 حيحو صبب قيببقحت  الصببدو  الشببيخ  الرضببا أخنيببار عيبب   .15

للطنياعبة والنشبر    األعلمي مؤسسة   األعلمي حس  الشيخ: ليقو ع

 م.1984 - اب1404  لنينا   بريوموالا أيفء  

 بب  الشبيعية  احلبديفإل  مصبا ر   القمي احلمرييا سنا    قرن .16

  طنيبء  مهبر   الب ا،  إلحيباء  النييب   آب مؤسسبة : قيبق الفقبه  حت  قسم

 اب.1413  1قم  م  ال ا، إلحياء النيي  آب مؤسسةو  أيفء 

 علبي : ليبق و ع حيحو صب  قيبق حت  الكلبي   الشبيخ   الكا  .17

 .1367  3  مطهرا  – اإلسالمية الكاب  ار  الغفاري أترب

 

   حمبببرماحلببب أة أ ان نشبببر  منظببب ر ببببنا  العبببرن لسبببا  .18

 اب.1405

ازلسبي    العالمبة الرس ب   آب أخنيار ًرل   العق ب مرآة .19

اإلسببالمية   الكاببب  ار  العسببكري مر  ببى السببيلد احلجلببة: قيببقحت

 ش.1363 – اب.1404  2م
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 :قيقحت  الطربسي الن ري حس  أامري: ال سائل مسادرك .20

 .ال ا، إلحياء النيي  بآ مؤسسة

مكببارم ا خببال   الشببيخ الطربسببي  منشبب رام الشببريفف    .21

 م.1972 -اب 1392  6الرضي  م

 ليببقو ع قيببقحت  الصببدو  الشببيخالفقيببه   ل ببره   مببن .22

 الاابعببة اإلسببالمي النشببر مؤسسببة الغفبباري  أتببرب علببي: حيحو صبب

 .2املشرفة  م بقم املدرس  ألماعة

  حنييببب اهلل اهلببا ي  النيال ببة نهببل ًببرل   الرباعببة منهببا  .23

 .4بطهرا   م ا سالمية مطنيعةامليااي    براايم سيد :قيقاخل ئي  حت

 الاببباريفخ مؤسسبببة  عنيبببدة حممبببد: قيبببقحت  النيال بببة نهبببل .24

 .لنينا   بريوم  العربي

  مؤسسببة آب النييبب  إلحيبباء العبباملي احلببر الشببيعة  وسببائل .25

 اب.1104ال ا،  
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