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 :  قال أمري املؤمنني

 ُمُه   اََّ ُه  لِامَْخْمَخَة ِ قَِد ِاْختََبَ »

ْ لِامَْخْجهََدةِ   َوِابْتاََلُمُه 

 َوِاْمتََحََن ْم لِامَْخَخاِوِف 

َةه ْم لِامَْخََكِرهِ   «َوَمح ُه

 

 
 

 :نهج البالغة

 .317، ص2القاصعة، جالخطبة  
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 مقدمة املؤسسة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل على ما أنعم وله الشكر مبا أهلم والثناء مبا 

الطيبني    لهآلق اهلل وة والسالم على خري خقدم والصال

 األخيار.

 وبعد:

فهذه سلسلة خاصة مببا ور    تابان نهبل النيال بة     

املؤمن  علي بن أبي طالب عليه السبالم  من تالم أمري 

حبب 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 بببيلن اإلمببام علببي عليببه      

السالم العلة   خلقه ومبا رافبق ابذا األمبر مبن ابباالء       

 بهذه الشخصية.للمالئكة و ري ذلك مما ار نيط 

واحلبببديفإل   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       

ترب من النييا  والاعريفف   تالم أمري وقد أخذ احليز األ

 املؤمن  عليه السالم.

 ولذا:

وجببدم مؤسسببة علبب م نهببل النيال ببة أ    ببء ببب  

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       

نهببل النيال ببة ف ببال  عببن رفببد اببذه      الشببرال لكاببان 

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

 لرحيمبسم اهلل الرمحن ا
الحمد هلل على ما أنعم، وله الشكر علىى مىا   »

ما قدم، مى  عمى م نعىم ابهىدا ا،     بألهم، والثناء 

 ا، وإحسان من  واال ىا، مىم   وسب غ آالء أسدا

ع  المجازاة أمىد ا،  حصاء عدد ا، ونأى ع  اإل

، والصالة والسالم (1)«دراك أبد اوتفاوت ع  اإل

الطيبىي   على النبي المصطفى محمد وعلىى آلىه   

 الطا ري .

 ..وبعد

الىىدنيا دار ابهبىىار وامهحىىان  اهلل معىى  فقىىد

للبشر، فالرباء فيها امهحان وكذلك البالء، فمى   

شكر عند الرباء نجح وم  صبر عند البالء فلح، 

                                                            

علاهننم  فمةمنند   رانن  ي مننخ بة نند  نناء  ل ننمي    ننم ماخ (1)
 الغنم   ؛132ص ،1ج ، لشاخ   ة   ي ،   الم ) الحتجمج

 .(15ص ،ال خ ةافو  ،  ل مي
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يبهليهم ألسىبا   فه  وإن اهلل حينما يبهلي عباده 

و ىذا الىبالء ال يكى ن إال     ،ومنها رفع درماتهم

لألنبياء واألولياء والمؤمني ، فإن العلة م  ابىهالء  

 رفع منازلهم الدني يىة ل  يالرس  عليهم السالم 

 بروية.واأل

فاهلل م  وعال حينما يبهلي انبياءه فىال شىك   

ارتفاعىىال لىىدرماتهم كىى ن األنبيىىاء  أن فىىي كلىىك

معصىى مي  مىى  األبطىىاء و ىىذا  ىى  اعهقادنىىا  

، إكال بىالءه نسان زاد ايمان اإل، فكلما زاد باألنبياء

وكىذلك الحجى     ابىهالء  فاألنبياء  م أشد الناس 

األطهار ك نهم أعبد النىاس وأز ىد م وأقىربهم    

اهلل، اهلل أراد ألنبيائىىه الىىدرمات الرفيعىىة    إلىىى

أنهم قادري  على بوالمنزلة القريبة، كلك لمعرفهه 

 مميىع االبىهالءات  وتحم  األبطار والمخاوف 

 م  أم  رضاه.

 :قال السالم عليه اهلل عبد أبي ع  
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 ماا خامص عبااده من األرض يف عبادا   وجل عز هلل إن»

 غاريُمُه إىل عاَنم رصفهاا إال األرض إىل حتفا  امساء  من يزنل

 .(1)«إلهيم إال رصفها بلي  وال

 قىال  :السىالم قىال   عليىه  اهلل عبد أبي وع  

 :سلمو وآله عليه اهلل صلى اهلل رس ل

 هللا أحا  فاذاا، اجلازا  عظمي به يَكفأ امبال  عظمي إن»

 ومن امرضا هللا عند فهل ريض مفن، امبال  بعظمي عبدا ابتاله

 .(2)«هللا امسمط عند فهل امبال  خسط

يعلىم أنهىم   فهى   لنا رسىله   اهلل حينما بعثف

 أنهىم  يحب ن المعروف وينكرون المنكر ويعلىم 

 وكبير ىا  صىيير ا  مميع الذن   م  معص م ن

لىىذلك بصىىهم بالرسىىالة وابىىهال م بجميىىع     

ال الرضا له والهسليم ، فما ومد منهم إاالبهالءات

 .ألمره

 عليهم السىالم وإن الحكمة م  ابهالء األنبياء 
                                                            

 .5، ح253، ص2  كلالي، ج ،  كمفي (1)
 .8، ح253، ص2، جمصء  لف ه   (2)
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نه سبحانه امىهح  أحىخ بلقىه    اهلل عباده أ ِلُيِري

بهال م بأصعخ االم ر لكي يلهجئى ا إليىه فىي    او

عرف النىاس أن  ال ينشيل ا عنه، ليوك  الملمات 

مى     ى  تطهيىر لىه   اهلل حينما يبهلي عبده إنمىا  

 .في القربى م  اهللله الذن   أو زيادة 

 

 

 محمد حمزة الخفامي
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 األوىلاملسألة 

 اختبار األنبياء باجلوع

  «ِباْلَمْخَمَصِة َاللَُّه ِاْخَتَبَرُهُم َقِد»قوله عليه السالم: 

إ  أ لببب األننييبباء   فببعاألبب : املخمصببةبواملببرا  

حكمة اهلل اقا ب  أ   وعليهم السالم تان ا فقراء  

أسبب ة للعنيببا  فقببراء ليك نبب ا ه ءه وأوليبباءكبب   أننييببايف

وال  علببى اببذا احلبباب فياأسبب ا بهببم ريااببم الفقببراء ف

علببى مببا عوي عببنهم مببن طينيببام الببدنيا      يفاأسببف ا 

 .وعيفناها

 مام عليه السالم لعاصم بن عيفا :قاب اإل 

وا أَنْ  امَْعْدلِ  أَئِخ ُه ِ  عََل  فََرَض  تََعاىَل  اَّ ُه  ِإن ُه .. » ر  َسه مْ  ي قَدِّ  أَنْف 
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ه لِامَْفِقريِ  يَتَبَي ُهغَ  َكْياَل  امن ُهاِس، ِبَضَعَف ِ   . 1د«..فَْقر 

 واحلجبل  األننييباء  جعل أجلها من اليت  ذا  فالعلة

 واملسا عف  واحملروم  للفقراء اي م اساة  فقراء 

 ميانببا  ليببز ا  الفقببراء معيشبباهم   يفشببارت نهمتببي 

  اهلل حينمبا  وبيبا  أ  لكفبرام  سبنينيا   الفقبر  يفك   وال

من عنيا ه بباأل ع ال هل انبه عليبه ولكبن      يفنيالي أحدا 

ملائبدة   اى ةنسبني فإ  مائبدة البدنيا قليلبة      ليز ا  أجرا 

 اآلخرة قاب عليه السالم:

ااا قَادِ  امن ُهااَس  .. فَِذن ُه » هَا َمائِاَدة   َل عَا اْجتََخع   ، قَِةارير  ِشاَبع 

هَا اع   . 2د«َطِايلر  وج 

 السببالم اهلل عليببه عنيببد أبببي روي   الكببا  عببن 

 :قاب

 نبياا ساببعان األسااد اماين  واججار امارنن بني ما دفن»

                                                            

 .351، ص2، ج208 ،  بة د ،لهج    الغد (1)
 .344، ص2، ج  مصء  لف ه (2)
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 . 1د«ورضا جاعا هللا أماهتم

 نبه ُ ِعبي   بن حنيف حينما عمء أومن تاان له ال

 ى وليمة فقاب له عليه السالم: 

ا ي قَااَل، ِباَأنْ  نَْفِس  ِمنْ  .. أَأَْقنَع  » ََ اْؤِمِننَي، أَِماري   َها  واَل  امْخ 

ه مْ  ْهااِر، َمااََكِره يِف  أ َشاااِرك  ااانَ  أَوْ  ادل ُه ااابَ ِ  يِف  مَه اامْ  أ ْسااَاة   أَك  ش   ج 

ِلْقت   فََخا امَْعيِْش، يَِّباِت، أَْك   ِميَْشغَلَِن  خ  ميَ ِ  امط ُه  امَْخْرب اَطا ِ  ََكلََْبِ

هَاا، ََهُّهَا ْرَساَ ِ  أَوِ  عَلَف  ل هَا امْخ  اغ  هَاا، ش  خ   أَْعاَلِفهَاا ِمانْ  تَْكاَرِ    تَقَخُّ

اد   أ تْاَر َ  أَوْ  ِِبَاا، ي َراد   ََع ُها وتَلْه ا ار ُه  أَوْ  عَاِبثاا ، أ َْهَالَ  أَوْ  س   أَج 

اَلَلِ  َحْبلَ  ْ ِبقَائِلِ  وَكَأ ِّ  امَْختَاَه ِ  َطرِيَق  أَْعتَِسَف  أَوْ  امض ُه ، ك   يَق اال 

ا ََكنَ  ِإَاا ََ ْعف   ِبه قََعدَ  فَقَدْ  ، َطاِم    أَِب  اْبنِ  ق ات   َه  َعانْ  امض ُه

نَاااَلَلِ  اأَلْقااَراِن، ِقتَااالِ  ااْجَعاِن، وم  ااَجَرةَ  وِإن ُه  أاََل  امشُّ ي ُهاا َ  امش ُه  امَْبِّ

ادا ، أَْصلَ    َواِتعَ  ع  ةَ  وامر ُه ل ادا ، أََرقُّ  امَْمِِضَ يَا َ  وامن ُهاِبتَاِت  ج  َْ  امِْع

ادا   وأَبَْطأ   َوق ادا   أَْقَا   .  2د«ُخ  

ومببن تببالم لببه عليببه السببالم يفصببف فيببه حبباب      

                                                            

 .10ح، 214، ص4  كمفي، ج (1)
 .449، ص45، كتمب 3، جلهج    الغد (2)



 

16 
 

 ى  السببالم عليهمببا  خببال حينمببام سببى واببارو  

 :معه تا  الذي فرع   للمأل قابف فرع  

 املكل وبقا  امعز دوام يل يرشطان هَين من تعجبان أال»

  . 1د«واذلل امفقر حال من ترون مبا وهء

 خطنيبه  بعبن    السبالم  عليبه  املؤمن  أمري وقاب

 :ماحدثا  عن نيب اهلل عيسى عليه السالم

  . 2د«اجلاع أدامه وَكن »

 ال يفريفببببد ألننييائببببه اهللوفببببالفقر ًببببعار األننييبببباء 

مببن اببذه الببدنيا سبب ري فعببل ا ببريام  وأوليائببه ًببي ا 

 :اآلخرة أعلى الدرجام  قاب  عاى لينال ا  

 يَتَنَاَفِس اْلمُتَنَاِفُسوَنَفْلَوِفي َذِلَك3د .  

 وقاب عليه السالم:

                                                            

 .318ص ،2لهج    الغد، بة د   قمص د، ج (1)
 .252، ص2ج، 159،   بة د   مصء  لف ه (2)
 .26 :  مةففاخ (3)
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ااا» فَاا ِ  ِماانْ  اأَلغِْنَيااا    وأَم ُه ْرَ َمااِم، م  ااب اا األ   َمَااِقااعِ  ِِلََثرِ  فَتََعة ُه

 َنْحاُن  وماا  وَأوْالداً َأْموالًاا  َأكَْثُر حُْننَ فَقام اا امنَِّعِم،

 . 2 د1دِبمُعَذَِّبنَي

 :قاب  عاى

مااااااااٍ  ِماااااااْن ِباااااااِ  ُنِماااااااد ُ ْم َأنَّماااااااا َأَيْحَساااااااُبوَن 

 . 3ديَشُْعُروَن ال َبْل اْلخَْيراِت ِفي لَُهْم ُنساِرُع*َوبَِننَي

عيسبى  : قبام  روي عن علي بن حديفد رفعه قباب 

 فقاب: خطينيا بن مريفم ا

، اي بن ارسائيل! ال تألكاا حىت جتاعاا، وااا جعمت فلكاا»

، ومسنت جناابك شببعمت غلظت رقابك، فذنك ااا وال تشببعاا

 . 4د«ونسيمت ربك

                                                            

 .35   أ: (1)
 .322، ص2بة د   قمص د، جلهج    الغد،    (2)
 .56 – 55خ: و  مؤمل (3)
 .10ح، 246ص ،24ج ،   ح     مملي،و مئل   شا د (4)
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يفنسببيا  تببثريا  مببا  فببال و والطيببب مببن العببي    

 ببببالفقراء  أمبببا ًبببع ره اإلنسبببا  ويفنسبببيا  خببرة اآل

فقبببراء  ا ناسببباألببب ع فيبببذتر اإلنسبببا  ببببأ  انالبببك أ

 خريفن يفعطبببي انطنياعبببا  فالشبببع ر بببباآل  وحمبببروم  

رحيمببا    قلببب اإلنسببا  ويفكبب   قريفنيببا  مببن الفقببراء 

 وبعيدا  عن الاكرب واذا ما أرا ه اهلل ألننييائه.

كي خيابربام  لأننيياءه باأل ع  و   اهلل حينما ابالى

ف جدام صبابريفن قبانع  بكبل مبا أ باام اهلل سب اء       

 عسر أو يفسر  قاب عليه السالم:تان ا   حاب 

ة يف عاازامهم، أويل قااا ولكاان هللا ساابب انه جعاال رسااهل »

امقلاا   عني من حااالهتم، ماع قناعا   اأوضعف  فين تر  األ

  . 1د«سءع أا بةار واألاأل وامعيان غىن، وخةاص   أ

 :ومن مناجاة اهلل مل سى قاب  عاى

 جاعتا،، ِباا تساد شاعري مان بكرساة رضإماىس  اي»

                                                            

 .319، ص2ة د   قمص د، ج  بلهج    الغد،  (1)
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 رأيات وإاا عل املةائ ، واصب عارت،، ِبا تااري وخبرق 

 عقابا  ، راجعاان إمياه وإان هلل إان: فقال عليا،، مقب  ادلنيا

:  فقاال ، عناا، ماادبرة ادلنيااا رأياات وإاا ، ادلنيااا جعلاات يف

 . 1د«امةاجني بشعار مرحبا

تببر أ  الببنيب سببليما  عليببه السببالم ر ببم  وقببد ُذ

نببه تببا  يفأتببل خنيببز ال أيفبباه  لببك الببذي أعطبباه اهلل  امُل

 احلسن عليه السالم: قاب أب الشعري  

 إصاطمر باالد إىل امشاامات باني ماا سالينن مكل َكن»

 عيااه ويطعم لاجاار  اللحم أضيافه يطعم عليه امسالم وَكن

 . 2د«املسحال غري امشعري ها ويأك اخلشَكر

فاألننييببباء علبببيهم السبببالم تبببان ا يفبببأتل   خنيبببز   

 و  با عابدام بالبدنيا ممابز     الشعري ال ألنهبم فقبراء   

ر ال بقبببدفبببال يفريفبببدو  أ  يفأخبببذوا منهبببا     معهبببم 

                                                            

 .133، ص2ج ،م تء ك  فالد    حم  (1)
ل منند    ، ألل اننمي و  م  ننلاخ م نناخ فنني  صننص  لننو     (2)

 .360  جر ئ ي، ص
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خبرة وذلبك ابب    ال برورة ليبدخروا ألنفسببهم   اآل  

النعببيم األبببدي  و  ببا طلببب سببليما  ذلببك امللببك    

إلذالب األ نيببباء واألنيبببابرة البببذيفن لنيببب   السبببلطة  

م مبلكببه واببذه والاكببرب والاجببرب علببى النببا  فببأذهل

 .تان   ايفاه ومرا ه

 له:قاب رس ب صلى اهلل عليه وآ

 ونروتنصااااأبغااااا  يف امضااااعفا ، فذنااااا ترلقااااان »

 . 1د«بضعفائك

 عنه صلى اهلل عليه وآله:و

ما  بضاعيفها، بادعاهتم وصاالهتم هللا هَه األإنا ينرص  »

 . 2د«وإخالصهم

****

                                                            
 .1704، ص2   اشه ي، ج ،مار خ   حكمد (1)
 .لف ه   مصء     م ق (2)
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 الثانيةاملسألة 

 نبياء باجملهدةاختبار األ

 «َوِاْبَتاَلُهْم ِباْلَمْجَهَدِة»قوله عليه السالم: 

األهببد البذي بذلببه الرسببل  ف  اجملهبدة: يفعببمل املشبقة  

إلعببالء تلمببة الا حيببد واملعانبباة الببيت عان اببا بسببنيب    

ال األننييباء  واملاكبربيفن ال يفقبدر علبى هملبها       املخالف 

 جبهبببد الرسبببالة هأننييببباء اهلل ابالبببىفبببإ  والصبببديفق    

 السماويفة وثقلها ومشقة  نيلي ها.

فيهم العاي وفيهم األاال وفيهم  ؛النا  أصناوو

األننييببباء واهلمبببل الرعببباع فهبببؤالء ال يففقهببب   ًبببي ا  

  اصبنافا  ًباى مبن النبا     واجه ا    نيليب  رسباال هم   

 قاب  عاى:
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اللَّاَ   اعْبُُدوا َقوِْم يَا قَاَ فَ َقْوِمِ  ِإَلى ُنوحًا َأرَْسلْنَا َلقَْد 

 َعاَذاَ   َعَلاْيُكمْ  َأخَاُف ِإنِّي غَْيُرُه ِإَلٍ  مِْن َلُكْم مَا

 َضالَاٍ   ِفاي  لََنَراَك ِإنَّا َقْوِمِ  مِْن اْلَمَلُأ قَاَ  *  َعظِيٍم َيوٍْم

 مِْن رَُسو ٌ َوَلكِنِّي َضلَاَلةٌ ِبي لَْيَس َقوِْم يَا قَاَ  * مُِبنٍي

 وََأْنَصاااااُ  َربِّاااااي رَِسااااااَلاِت ُأَبلُِّغُكاااااْم * الَْعااااااَلِمنَي رَ ِّ

  َأْن َأوَعَِجْبُتْم * تَْعَلمُوَن لَا مَا اللَِّ  مَِن وَأَْعَلُم َلُكْم

 ِمااْنُكْم َرُجااٍل َعَلااى َربُِّكااْم ِمااْن ِذْكاارٌ َجاااَءُكْم

 َفكَذَُّبوُه * ُتْرَحُموَن َولََعلَُّكْم َولِتَتَّقُوا لِيُنِْذَرُكْم

 الَّااِذيَن وَأَْغَرقْنَااا اْلُفْلااِك فِااي مََعااُ  َوالَّااِذيَن َفَأْنجَيْنَاااُه

 . 1دَعِمنَي َقْومًا كَاُنوا ِإنَُّهْم ِبآيَاتِنَا كَذَُّبوا

 وق له  عاى:

َأْلااَف ِفاايِهْم َفلَِبااَ  َقْوِمااِ  ِإَلااى ُنوحًااا َأرَْساالْنَا َوَلَقااْد 

                                                            

 .64 - 59 ألع  ف:  (1)
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 َوُ اااامْ  الطُّوَفااااانُ  َفَأَخااااَذُ مُ  عَامًااااا َخْمِساااانيَ  ِإلَّااااا  َسااااَنٍة

 . 1دظَاِلُموَن

 أوب تبا   السالم  عليه ن حا   : د  روي   النيحار

 ابب   مببا األ مببة  ى   ريفبب   وتببا  بعببد اهلل أهننيلبب نببيب

  قيببق العيببن   عظببيم طبب ب  رأسببه   ال جببه  قيببق

حابببى  اهلل  ى ق مبببه  عبببا  جسبببيما  طببب يفال  السببباق  

 سبنة  مائبة  ثبال   قبر   تبل  مبنهم  قبرو   ثالثة انقرض 

 وال   ط يانببا   ال يفببز ا و  فببال  وجهببرا  يفببدع ام سببرا 

الببذيفن  مببن اهلل علببى أعاببى تببا   ال قببر  مببنهم يفببأ ي

 صبب ري وابب  بابنببه يفببأ ي مببنهم الرجببل وتببا  قنيلببهم 

 بعبدي     بقيب   بمل يفا :فيق ب ن ل رأ  على فيقيمه

 .اجملن   اذا  طيعنل فال

 يفسببيل حاببى في ببرب نه نبب ل  ى يفثبب رو  وتببان ا 

                                                            

 .14   لك و :  (1)
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 فيحمبل  ببه  يفصبنء  ممبا  ًبي ا  يفعقل ال وحاى مسامعه  ما 

 عليبه  فبأوحى   م شبيا   اره بان على أو بي    فريمى

 آمبن  قبد  مبن   ال ق مبك  مبن  يفبؤمن  لن أنه  ليه  عاى اهلل

 علبيهم   عبا  يفكبن  وي الدعاء عليهم على أقنيل فعنداا

 :فقاب ذلك  قنيل

    اْلااَأْر  رَ ِّ َلااا َتااَذْر َعَلااى السبب رة    آخببر   ى

 فلنيثببب ا النسببباء وأرحبببام الرجببباب أصبببالن اهلل فبببأعقم

    لبببك وقحطببب ا ولبببد  هلبببم يف لبببد ال سبببنة أربعببب 

 األهببد وأصببابهم أمبب اهلم الكبب  حاببى سببنة األربعبب 

اْساتَْغِفُروا َربكُكاْم ِإنَّاُ     : نب ل  هلبم  قباب  ثبم  والنيالء 

 كَاَن َغفَّارًا

  تفبرا    ال يفز ا وا فلم وأنذر  ليهم فأعذر اآليفام 

 فلببم و عببائهم تالمهببم عببن أقصببر يفبب   مببنهم  فلمببا

اآليفة "  و ا  ذر  وال آهلاكم  ذر  ال: "  وقال ا يفؤمن ا
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  اتبان  البيت  وآهلباهم  اهلل  برقهم أ حابى  آهلاهم  يفعن  

  . 1د يفعنيدونها..

قببة عببن فكببا  مببن الصببعب ادايفببة اببذه امللببل املافر 

 ال باألهد والاعب الذي قبد   احلق اجملامعة على النياطل

حاببى  سبباي     ا يفامببا وليببالي بببل يفطبب ب سببنين   يفطبب ب أ

الرسل من  كبذيفب املعانبديفن فينصبر اهلل رسبله ويفبامم      

 ن ره ول  تره املشرت  .

خنيار الرضا من أسب لة املبأم     جاء   تاان عي   أ

 أببا   رك هللد: املبأم    لإلمام الرضا عليبه السبالم قباب   

حَتَّااى ِإَذا : وجببل عببز اهلل بقبب  عببن أخربنببي احلسببن

اْسااااتَيَْ َس الر ُسااااُل َوظَن ااااوا َأنَُّهااااْم َقااااْد ُكااااِذُبوا َجاااااَءُ ْم  

 :السالم عليه الرضا   قابَنْصُرنَا

  من حَتَّى ِإَذا اسْتَْي َسَ الر سُُل :وجل عز هللا يقال»

                                                            

 .299، ص11  مجل ي، ج ، حم   أللو   (1)
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  فقال نرصان جا  امرسل كَباا قد امرسل نأ قاهمم وظن قاهمم

 . 1د اجسن ألا اي در  هلل: املأمان

مشقة الانيلي  من أصعب املشبا،  فباألمر    لذا تان 

كبر مبن أصبعب االمب ر تب        باملعروو والنهي عن املن

فكببل نببيب   اللة فمببن الصببعب اببدايفاهمالنببا    ضبب

 .ماه حاى نصره اهللى ما عانى من أعان

**** 

  

                                                            

 .179ص ،1ج ،  شاخ   صءوق ،عاوخ أب م     ضم(1)
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 املسألة الثالثة

 اختبار االنبياء باملخاوف

 ِباْلَمَخاِوِف"  السالم "َوِاْمَتَحَنُهْمقوله عليه 

 تانبب  علببى السببالم علببيهم    خمبباوو األننييبباء

 النا  يف ل ال لكي واملخالف  األعداء من اهلل  يفن

املذم م اى فال جي ع نسنية  ا  و  احلق  طريفق عن

 .األننيياء

  مبذم م  وخب و  ممبدول  خ و ن عا  فا  و 

 بعيبد  فهب   األب   اى  ييفبؤ  الذي املذم م ا  و أما

 : عاى ق له ذلك تدويفؤ السالم عليهم األننيياء عن
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اْلُمرَْسُلوَن لَدَيك َيخَاُف لَا ِإنِّي1د  . 

 ببه  لب ع  البذي  ا ب و  فهب   املمدول ا  و أما

 مببن  احببذر الرسببل فكانبب  املخبباطر  عببن االنسببا 

 الفرع ني ذلك على م سى ق ى األعداء  فحينما

 قاب  عاى:يف قب   خائفا وأصنيح

    َفَخاارََ  مِنَْهااا خَاِافًااا يََتَرقَّااُ  َقاااَ  رَ ِّ َنجِِّنااي ِمااَن

 . 2داْلَقوِْم الظَّاِلِمنَي

 خ فبا   ال األعبداء  مبن  يفاحبذرو   حينمبا  فاألننيياء

 أعنباقهم    عماويفبة  رسالة انالك بل أنفسهم على

 لببه نبيب  فكبل  الصبحيح  بالشبكل  يفؤ وابا  أ  علبيهم 

 على الديفن احلفاظ ا  ال حيد األننيياء فخ و  ور 

 أل  والنيبببدع اللةال ببب ال بببياع بسبببنيب أابببل   مبببن

                                                            

 .10  لمل:  (1)
 .21  قصص:  (2)
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 طبباعاهم   النببا  يفر مبب   واملاجببربيفن الفراعنببة

 يففعلببب ا ي فبببإ  فاسبببدة تانببب  و   ملببباهم وا نيببباع

 : عاى قاب يفقال نهم 

 َْأْو َيْرُجُمااااوُكمْ  َعَلااااْيُكمْ  َيظَْهااااُروا  ِإْن ِإنَُّهاااام 

  . 1دَأبَدًا ِإذًا ُتْفِلُحوا َولَْن ِملَّتِِهْم ِفي يُِعيُدوُكْم

 البديفن  ألجبل  تله السالم عليهم خ فهم فإ   ذا 

علبببى ال بببعفاء واملسبببات  أ  ال يف بببللهم  تبببذلك

 الط اة أو جيربوام بأساليب خم فة تالصلب والقال

فهذه خماوفهم اليت اماحبنهم   على ا  يفانيع ا ملاهم 

 خبببريم فلببب   خببب فهم ألنفسبببهم اهلل فيهبببا ولبببي 

 وجببل عببز اهلل يفالقبب ا أو الببدنيا   يفنيقبب ا أ  األننييبباء

 بأي طريفقة تان . اهلل لقاء الخااروا

 ومن تالم له عليه السالم قاب: 
                                                            

 .20:   كهف (1)
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مَْت » ه مْ  ن زِّ ي اَمَْباَل ِ  يِف  ِمَْن مْ  أَنْف س  ِ مَْت  ََكذل ُه َخا ِ  يِف  ن زِّ  َومَااْ  اَمر ُه

ي اأَْلََجااال   الَ  ِ مْ  اََّ ُه   َكتَااا َ  اذَل ُه ااامْ  تَْساااتَِقر ُه  مَااامْ  عَلَاااهْيِ  يِف  أَْرَواُح  

 . 1د«أَْجَساِدُمُِهْ 

 يفبؤ وا  ال مبن أ   وخ و األننييباء علبيهم السبالم   

  نيلبببي هم   يفقصبببروا أو  بهبببا تلفببب ا البببيت املهمبببة

للرسببالة السببماويفة تمببا حببد  للببنيب يفبب ن  عليببه   

   قاب  عاى:السالم

   فَاْصااااااااِبْر ِلُحْكااااااااِم َربِّااااااااَك َوَلااااااااا َتُكااااااااْن

َلْوَلاا   *َكصَاِحِ  اْلُحوِت ِإْذ َناادَ  َوُ اَو َمْكُظاومٌ    

َأْن تََداَرَكُ  نِْعَمةٌ مِْن َربِِّ  لَنُِباَذ ِباالَْعَراِء َوُ اَو َماْذُمومٌ     

  . 2دفَاجْتَبَاُه َرب ُ  َفجََعَلُ  مَِن الصكاِلِحنَي *

 يفعبمل   احلب م  دتصباحب جاء    فسبري القمبي   

                                                            

 .329، ص2ج ،192  بة د:  لهج    الغد، (1)
 .50 - 48:   قلم (2)
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 ذاببب ثببم ق مببه علببى  عببا عليببه السببالم ملببا يفبب ن 

 جعفبر  أببي  عبن  األبارو   أبي روايفة و   هلل م اضنيا 

 ِإْذ َناادَ  َوُ اَو َمْكُظاومٌ     : ق له عليه السالم  

 . 1د م م م أي

 جعفبر  أببي  عبن  األبارو   اخبرري ألببي   روايفة و 

 : قاب السالم عليه

 يف واند  أايم ثالثااا اجاااات  بطااان يف ياااان  مبااا »

 ال نأ وظلخ  امبحر الليل وظلخ  اجات بطن ظلخ  امظلءت

 امظااملني، مان كنات  إ  إميا، تبتد سبب ان، أنت إه إال

 فأمقاه قَفه مث إىل امساحل اجات ه فأخرجه هللا فاسبتجا 

 . 2د«يقطني من جشرة عليه هللا وأنبت لامساحل

 وامببه الببنيب يفبب ن  عليببه السببالم   فكببا  خبب و

ال حيد ا  رضا اهلل ر م أنه   ظلمبام ثبال  وأ    

                                                            

 .383، ص2علي  خ     اام   قمي، ج ،  قمي تف ا  (1)
 .319، ص1، ج  مصء  لف ه (2)
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ال  زوب منزلاه الرفيعة عنبد اهلل بسبنيب   بنيه علبى     

 ق مه.

ليه السالم حينمبا  وتذلك ما حد  للنيب آ م ع 

جمببر  أ  عا نيببه اهلل نببدم وطلببب أتببل مببن الشببجرة  

الا ببببة وسبببأب اهلل أ  يفعيبببده اى مر نيابببه وتبببا  مبببن 

يبه واصبطفاه وجعلبه    هلل  علائي  ا م  فاان االنيّك

 خليفة   األرض.

خياف   علبى ًبيء مبن حطبام البدنيا      فاألننيياء ال 

م  ببا خبب فهم علببى  يفببنهم وخبب فهم علببى منبباعهلو 

تببثري مببن وانالببك   ومببرا نيهم الببيت ر ببنيهم اهلل فيهببا

بهببا  خبباوو وامل اقببف الببيت امبباحن اهلل سببنيحانه   امل

سبالم  ه ومنها ما حبد  للبنيب  ببراايم عليبه ال    أننيياء

  حينمببا أرا وا أ  يفرمبب ه ببباملنجنيق ولرقبب ه بالنببار  

فأي ًيء أصعب وأخ و من النار اليت جعلها اهلل 
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 ال    النيب ابراايم عليه السالم ي عذابا  للعاص  

يفكبب   هلببذا امل قببف وتببا  مف ضببا  أمببره هلل  عبباى  

الصبا ،   أمجل الاف يفن  ففي حديفإل عبن اإلمبام  

  بببراايم ورميببه ببباملنجنيقعليببه السببالم عببن قصببة  

 قاب:

  ذا احلطبب حابى   لبه  ومجبء   ببراايم  فحني  ..»

 ببرع  النبار     براايم  رو  فيه ألقى الذي الي م تا 

 منبه  لينظبر  بنباء  لنمبرو   ملُب وقد تا  وجن  ه  رو 

واختبذ   ابلبي   فجباء  النبار    أخذه تيف  براايم  ى

  لبك  مبن  قبرن يف   أ حبد أ يفقدر ي ألنه املنجنيق هلم

 فرسب   مسبرية  من وتا  الطائر سهم  ل ه عن النار

 مبر   ذا الطبائر  وتا  النار من يفاقارن  أ عنها يفرجء

   عليببه السببالم  بببراايم ف ضببء  لبب ،   اهلبب اء

 عمبا  له ارجء وقاب لطمة فلطمه أب ه وجاء املنجنيق
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 .عليه أن 

 يفنيبق  وي البدنيا  السبماء   ى مالئكاه الرن وأنزب

 لبي   رن يفبا  األرض ربه وقال   ى طلب  ال ًيء

 وقالبب   فيحببر،  ببريه  يفعنيببدك أحببد  ظهببري علببى

 عبز  اهلل فقاب لر،   براايم خليلك رن املالئكة يفا

 :وجل

 رن يفبا : وقباب جربئيبل    تفابه   عباني     نه  ماأ

  بريه  يفعنيبدك  أحبد  األرض   لبي    براايم خليلك

   با  سبك  أ فقباب  بالنبار  لرقبه  عليبه عبدوه   سلط 

 عنيبدي آخبذه   ا  الف م خياو مثلك عنيد اذا يفق ب

عليببه   بببراايم فببدعا أجنياببه  عبباني  فببإ  ًبب    ذا

 يفببا واحببد اهلل يفببا يفببا» خببال اإل بسبب رة ربببه السببالم

 لبه  يفكبن  وي يف لبد  وي يفلبد  ي مبن  يفبا  صمد يفا أحد

 معببه فببالاقى «النببار بركاببك مببن جنببمل أحببد تفبب ا 
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 يفبا : فقباب  املنجنيق    وضء وقد اهل اء   جربئيل

 أمبا :  ببراايم  فقاب حاجة؟ من  لي لك  براايم ال

  ليبه  فبدفء   فبنعم  العبامل   رن  ى وأمبا  فبال    ليك

 اهلل رسبب ب حممببد اهلل  ال  لببه ال مكابب ن عليببه خامتببا 

 اهلل  ى أمبببببري اهلل أسبببببندم  ى ظهبببببري أألبببببأم

 تب ني   ى النبار  اهلل فأوحى اهلل   ى أمري وف ض 

 قباب  حابى  البرب   مبن   ببراايم  أسنا  فاضطرب  بر ا 

 معبه  وجلب   جربئيبل   ببراايم واطبط   على وسالما 

 هلبا   اختبذ  مبن  فقباب   رو    ليه ونظر النار   لدثه

 عظمباء  مبن  عظبيم  فقباب   ببراايم    لبه  مثل فلياخذ

  هرقبه  ال أ  على النبار  عزم  ني   رو  أصحان

 لبه  فبممن  فأحرقاه الرجل ط  النار من عم   فخر 

  ى  بببرو  ونظبببر الشبببام  ى وخبببر  مهببباجرا  لببب  

 ًي  لدثبه  ومعه النار   خ راء روضة    براايم
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 ال عغ وتا  قاب  ربه على ابنك أترم ما آلعر فقاب

 باملبباء يفببذاب ال ببفدع تببا  بببراايم و نببار   يفببنف 

 بببر ا  تبب ني للنببار اهلل قبباب وملببا قبباب النببار بببه ليطفبب 

 قباب  ثبم  أيفبام  ثالثبة  البدنيا    النبار   عمل ي وسالما 

 :وجل عز اهلل

1د . 

: وجماابد  عمبر  اببن  وروي   جممء النييا   قاب 

 مببن رجببل بالنببار   بببراايم أًببار باحريفببق الببذي   

 فهبببب  األرض  بببببه اهلل فخسببببف فببببار   أتببببرا 

 .القيامة يف م  ى يفاجلجل فيها

. حذو الكالم و   رو   قاله   ا: واب وقاب

 منهم الرجل    حاى احلطب فجمع ا: قاب السدي

 بببه مالببه فيشبب ري مببن وتببذا بكببذا في صببي ليمببرض

                                                            

 .73 - 72، ص2  قمي، ج تف ا  (1)
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 حطنيبا   ببه  فاشب ي  لا بزب  املبرأة     وحابى  حطب 

 يفلقب ا  أ  أرا وا فلمبا  مبا أرا وا  ذلك من بل  ا حاى

 فجبباء يفلق نببه  تيببف يفببدروا ي النببار     بببراايم

 منجنيببق أوب وابب  املنجنيببق  علببى  بلببي  فببدهلم 

ُقلْنَا يَا نَاُر ُكاوِني    رم ه ثم فيها ف ضع ه  ُصِنء

 . 1دَبْردًا وََسلَامًا َعَلى ِإْبَرا ِيَم

لي سببف عليببه  ومببن  لببك املخبباوو مببا حببد     

السبببالم حينمبببا عبببزم اخببب ة يف سبببف أ  يفرمببب ه     

عب أ  األببب  فهببذه احملنببه الببيت مببن الصبب     ياببب 

هببا ويفكبب   قلنيببه  العببا ي في طمبب ن نفبب  اإلنسببا   

عليهم الشيطا   اساح ذفاإلخ ا    ما جها اى اهلل

وتذلك ظبالم األبب فكبا  خ فبه أ  ال هبل علبى       

النببار  خ  ببه نقمببة اهلل و  ببنيه ويفقالبب ه فيببدخل      
                                                            

 .98، ص7  شاخ   ة   ي، ج ،مجمع    امخ (1)
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 .بسنينيه

.  مذئنيببة أرضببهم تانبب جبباء   النيحببار قيببل: د 

    وقيببل؛ ال قبب  ذلببك ضبباريفة   السببنياع وتانبب 

 قبد  يف سبف  تبأ   منامبه    رأري السالم عليه يفعق ن

 منهببا ذئببب و ذا ليقالبب ه  عشببرة أذ ن عليببه ًببد

 فيهبببا فبببدخل انشبببق  األرض فكبببأ  عنبببه  لمبببي

 قباب  ثبم  فمبن  أيفبام   ثالثة بعد  ال فلم خير  يف سف

عببن  وروي؛ يفبدرو   ال وتببان ا العلبة  فلقببنهم ابذا  

 الكذن  لقن ا ال: قاب أنه وآله عليه اهلل صلى النيب

الببذئب  أ  يفعلمبب ا ي يفعقبب ن بببمل فببإ  فاكببذب ا 

 . 1د  أب ام لقنهم حاى االنسا  يفأتل

 وا  اببن  األب   يف سف د جعل: احلسن وقاب

  ليبه  وصبل  أ   ى البنيالء    وتا  سنة  عشرة سنيء

                                                            

 .220ص ،12 حم   أللو  ، ج (1)
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 االجامببباع ثالثبببا  بعبببد ولنيبببإل سبببنة  مثبببان  أبببب ه

؛ سبنة  وعشريفن مائة ابن وا  ومام سنة  وعشريفن

؛ سببن  عشببر   األببب القببي يفبب م لببه تببا : وقيببل

  سببء : وقيببل؛ سببنيء: وقيببل؛ عشببر اثنببا: وقيببل

 . 1د سنة  أربع  وا  ابن أبيه وب  بينه ومجء

   ألقب ه : الوي فقباب :  ببراايم  ببن  علبي  وقاب

   فباعل   تنبام     بعن السبيارة  يفلاقطه األب اذا

 قميصبك   انبزع : لبه  فقبال ا  األبب  رأ  مبن  فأ ن ه

 واحببد فسببل! جتر ونببي؟  خبب  ي يفببا :فقبباب فنيكببى

ألقالنبك     نزعبه  ي لب ن : فقاب السك  عليه منهم

   يف سبف  فقباب  عنبه   و نحب ا  اليم   فدل ه فنزعه

 رحبم   ويفعقب ن  و سبحا،   ببراايم   لبه  يفبا : " األب

 مبن  سبيارة  فنزلب  "  وصب ري  حبيليت  وقلبة  ضعفي

                                                            

 .221ص، 2، ج  مصء  لف ه (1)
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 األبب  من املاء هلم ليساقي فنيعث ا رجال مصر  أال

فجبروه   بالبدل    شبني   يف سبف  على الدل  أ ى فلما

  ى فعبدوا  وجها النا  أحسن من  الم  ى فنظروا

 وننييعبه  فنخرجه اذا  الم بشرري يفا فقال ا صاحنيهم

 ابذا  وقبال ا  فجبا وا  خ  به   فنيلب   لنا ب اعة وجنعله

 بالعني  يفببة  قببر ي لبب ن لي سببف قببال ا لنببا  ثببم عنيببد

 :قباب  ؟ قب ب  مبا  لي سبف  السيارة فقال   كلنقالنل

 منببا؟ أفانييع نببه السببيارة فقالبب    عنيببدام نبباأ نعببم

 مصببر  ى أ  لملبب ه علببى مببنهم فنيبباع ه نعببم قببال ا

 مبن  فيبه  وتبان ا  معدو ة  راام خب  بثمن وًروهد

 . 1د الزااديفن

**** 

  

                                                            
 .341، 1  قمي، ج ،تف ا    قمي (1)
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 املسألة الرابعة:

 التمحيص باملكاره

 «ِباْلَمَكاِرِه َوَمحََّصُهْم» قال اإلمام عليه السالم : 

كنبب   رام  وأخببر  األبب ار املطهلبب: أي صببهمحمَّ

ام عا   ب جههم هلل    صدورام  فكلما عا  اباال 

عز وجل وف ض ا أمرام  القهم  ففي قصة النيب 

رضه وما جرري لبه مبن ابباالء    أيف ن عليه السالم وم

 حينما اخابارام   با   بيا  ألميء ا لق أ  اهلل عظيم

وأطهبرام وأتثبرام   نهم أف بل خلقبه   ببأ  ا  عباي  

   السبالم  عليبه  اهلل عنيبد  عن أبي  الباالءا ه همال 
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: فقبباب املببؤمن  ببه  وجببل اهلل عببز خيب   ومببا البنيالء 

 أًببد مببن: وآلببه عليببه اهلل صببلى اهلل رسبب ب سبب ل

صببلى اهلل عليببه وآلببه   فقبباب ؟الببدنيا   بببالء النببا 

 :وسلم

 قادر عل بعد املؤمن ويبتيل فاألمثل، األمثل مث امنبيان»

 باالهه اشابتد َعاهل وحسن إميانه حص مفنأعءه  وحسن إميانه

 . 1د«بالهه َعهل قل وضعف إميانه خسف ومن

عليببه  اهلل عنيببد أبببي روي    فسببري القمببي عببن  

 عليببه السببالم أيفبب ن بليببة عببن سببألاه :قبباب السببالم

 تان ؟ علة ألي الدنيا   ابالي بها اليت

 وأ ري الببدنيا   بهببا عليببه اهلل أنعببم لنعمببة قبباب

 مبن   بلبي   لجبب  ال الزما  ذلك   ًكراا وتا 

 أيفبب ن ًببكر نعمببة  ورأري صببعد فلمببا العببر   و 

                                                            

 .2، ح252، ص2ج،   كمفي (1)
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  ليبك  يفبؤ   ي أيفب ن     رن يفبا  وقباب   بلبي   حسده

 ولبب  الببدنيا مببن أعطياببه  ال مبببا النعمببة اببذه ًببكر

 فسبلطمل  ببدا  أ نعمبة  ًبكر   ليك أ ري ما  نياه حرماه

 نعمبة  ًبكر   ليبك  يفؤ ي ال أنه  علم حاى على  نياه

 قباب   مالبه وولبده   علبى  سبلطاك  قبد  لبه  فقيل ابدا 

 أعطنيببه  ال وولببدا مبباال لببه نيببِقيف فلببم  بلببي  فاطببدر

 علبى  فسبلطمل  قباب   هلل وكدا  ًكرا أيف ن فاع ا 

 فيبه  فبنف   ًبياطينه  مبء  فجباء  فعل  قد قاب عرعه 

 يفببا فقبباب  وكببدا  ًببكرا  هلل أيفبب ن فبباح ، فبباع ا 

 نمبببه  علبببى فسبببلطه  نمبببه  علبببى سبببلطمل رن

 رن يفبا  وقاب وكدا ًكرا هلل أيف ن فاع ا  فأالكها

 عقلبه  خبال  مبا  علبى بدنبه   فسبلطه  بدنه على سلطمل

 قرنبه  مبن  واحدة قرحة فصار  بلي  فيه فنف  وعينه

 اهلل لمبببد طببب يفال   ابببرا  ذلبببك   فنيقبببي  قدمبببه  ى
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 مبن  وتانب  ختبر    الدو  بدنه   وقء حاى ويفشكره

 البذي  م ضبعك   ى ارجعبي  هلبا  ويفق ب فري اا بدنه

 مبن  القريفبة  أابل  أخرجبه  وننت حاى  منه اهلل خلقك

امرأ ه  وتان   القريفة خار  املزبلة   وألق ه القريفة

 بببن  سببحا، بببن يفعقبب ن بببن يف سببف بنبب  رحيمببة

 مببن أمجعبب   اصببد، علببيهم اهلل صببل ام  بببراايم

 البنيالء  عليبه  طباب  فلمبا  قباب    جتده مبا و أ يه النا 

   رانيانبا  تبان ا  لبه  أصبحابا   ىأ  بلي  صربه ورأري

 العنيببد املنيالببى اببذا  ى بنببا مببروا: هلببم وقبباب األنيبباب

 فلمبا  اووجبا   ًبهنيا  ب باال  فرتنيب ا  بليابه  عن ونسأله

  ى بع با  فقرن ا رله من ننت ب اهلم نفرم منه  ن ا

السبن   حبد   ًبان  فبيهم  وتا   ليه مش ا ثم بعن

 بببذننيك أخرب نببا لبب  أيفبب ن يفببا: فقببال ا  ليببه  فقعببدوا

 اببباالءك نببرري ومببا سببألناه  ذا يفهلكنببا تببا  اهلل لعببل
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 تنب   أمبر  مبن   ال أحبد  ببه  يفنيال ي الذي النيالء بهذا

 مبا  نبي أ لبيعلم  نبه   رببي  وعبزة : أيفب ن   س ه؟ فقاب

 ومببا يفأتببل معببي ضببيف أو ويفاببيم  ال طعامببا تلبب أ

 أخبببذم  ال هلل طاعبببة تالامبببا أمبببرا  لبببي عبببرض

 لكببم الشببان سبب أة  فقبباب بببدني  علببى بأًببداما

 عنيببا ة مببن أظهببر حاببى فعريمتبب ه اهلل نببيب  ى عمببدم

 جلس  ل  رن يفا: أيف ن يفس اا  فقاب تا  ما ربه

 ليبه   اهلل فنيعبإل  حبجبيت  أل ليب   منبك  احلكبم  جمل 

 أقعببد ك فقببد حبجاببك أ لببمل أيفبب ن: فقبباب  مامببة

 يفببا فقبباب  أعب قريفببب وي ذا أنببا واببا احلكببم مقعببد

 تالامبا  قط أمرا  لي يفعرض ي نه  لاعلم نك  رن

 أي  نفسببي علببى بأًببداما  ال أخببذم طاعببة لببك

من  فن  ي: قاب أسنيحك؟ أي أًكرك أي أكدك

  عنيبد  صريك من أيف ن يفا لسا  وآال بعشرة ال مامة
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 و كبربه  وهمبده و سبنيحه   ؟ افل   عنه والنا  اهلل

 ةاملنلب  فيبه  هلل مببا  اهلل علبى  أمتبنل  ؟ افل   عنه والنا 

 ثبم  فيه   ف ضعه ال ان أيف ن خذفأ :قاب عليك؟

 ببي  فبأنزب   ذلبك  فعل  أن  رن يفا العانيى لك قاب

 ف سببله املبباء فخببر  برجلببه فببرتن ملكببا عليببه اهلل

 اهلل وأننيبب  تببا  وأطببرأ مببا أحسببن فعببا  املبباء بببذلك

 وولببده ومالببه أالببه عليببه ور  خ ببراء روضببة عليببه

 . 1د«ويفؤنسه لدثه امللك وقعد معه وعرعه

ي اهلل  ببراايم و عماعيبل   يب وتذلك ما حد  لنني

ابراايم  عليهم السالم من عظيم النيالء فحينما رأري

اعماعيببل  قبباب  عليببه السببالم   املنببام أنببه يفببذبح    

  عاى:

ِفااي َأرَ  ِإنِّااي بَُناايك َيااا َقاااَ  السكااْعَي مََعااُ  َبَلااَ  َفَلمكااا 

                                                            

 .241 – 239، ص2تف ا    قمي، ج (1)
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 افَْعاْل  َأَبا ِ  يَا قَاَ  َترَ  مَاَذا فَاْنُظْر َأْذَبُحَك َأنِّي اْلمََناِم

 . 1دالصكاِبِريَن مَِن اللَُّ  شَاَء ِإْن سََتجُِدِني تُْؤَمُر مَا

 عبن  الف باب  بن علي بن احلس  بن علي حدثنا

 الرضبا  م سى بن علي احلسن أبا سأل : قاب :أبيه

صبلى اهلل عليبه    النيب ق ب معنى عن السالم عليهما

 ببن   عماعيبل  يفعبمل : قباب  البذبيح ؟  ابن انا: واله

 عنيببد بببن اهلل وعنيببد السببالمعليببه  ا ليببل  بببراايم

بشبر   الذي احلليم ال الم فه   عماعيل أما  املطلب

 عمل ملا وا   السكْعَي مََعُ  َبَلَ  َفَلمكا  براايم به اهلل

 َأنِّااي  اْلمَنَاااِم فِااي َأرَ  ِإنِّااي بُنَاايك َيااا َقاااَ  عملببه مثببل

 ُتاْؤَمرُ  َماا  افَْعْل َأَبِ  يَا قَاَ  َترَ  مَاَذا فَاْنُظْر َأْذَبُحَك

                                                            

 .102  صمفم :  (1)
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 ِإْن َساَتجُِدِني  رأيفب   مبا  افعبل  أبب   يفا:  وي يفقل

 فداه على ذحبه عزم فلما  الصكاِبِريَن مَِن اللَُّ  شَاَء

 ويفشرن س ا    يفأتل أملح بكني  عظيم بذبح اهلل

   ويفنيب ب  سب ا     وميشبي    سب ا   ويفنظر س ا   

   ريفاض ذلك قنيل يفر ء وتا  س ا    ويفنيعر س ا 

 قباب  و  ا أنثى رحم من خر  وما عاما أربع  األنة

 بببه ليفببدي فكببا  فيكبب   تببن :وجببل عببز اهلل

 فديفببببة فهبببب  منببببى   يفببببذبح مببببا فكببببل  عماعيببببل

 . 1دالذبيح   أحد فهذا القيامة يف م  ى إلعماعيل

 السبالم  عليه جعفر أبي جاء    فسري القمي عن

َوقَاَ  ُموَسى يَا َقوِْم ِإْن كُنُْتْم َآمَنُْتْم بِاللَِّ  ق له:   

َفَقاااُلوا َعَلااى   *فََعلَْيااِ  َتَوكَُّلااوا ِإْن كُْنااُتْم ُمْسااِلِمنَي   

                                                            

 .189، ص1عاوخ أب م     ضم، ج (1)
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 . 1داللَِّ  َتَوكَّلْنَا َربكنَا لَا َتجَْعلْنَا فِتَْنةً ِلْلَقوِْم الظَّاِلِمنَي

 لب   وقبال ا  فرع   آب اساعنيدام م سى ق م  فإ

 سبلطنا  مبا  يفق لب    تمبا  ترامبة  اهلل على تا  هلؤالء

 آمنبام    تنبام   قب م  يفبا  لق مبه  م سبى  فقاب  عليهم

 اهلل علبى  فقبال ا  مسبلم   تنام ا    تل ا فعليه باهلل

 نببباوجّن الظبببامل  للقبب م  فانبببة جتعلنببا  ربنبببا ال   تلنببا 

 . 2دالكافريفن  الق م من بركاك

اهلل  و   الببنيب صببلى اهلل عليببه وآلببه وسببلم سببأب

 :أي األعمباب أف بل    نيارك و عباى   ليلبة املعبرا    

 الليل  عب من مصفرة الزااديفن وج ه أكد يفا.. د

  عاى اللَّه ذتر من تالب  ال وألسناهم النهار وص م

 خيبالف    مبا  تثبرة  مبن  مطع نة صدورام   قل بهم

                                                            

 .85- 84( اولس: (1
 .314، ص1  قمي، ج تف ا  (2)
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  صبماهم  تثبرة  مبن  أنفسبهم  ضبمروا  قد  أا اءام

 وال نبار  خب و  مبن  ال أنفسهم من اجمله   أعط ا قد

 ملكببب م   يفنظبببرو  ولكبببن األنبببة  ى ًببب ، مبببن

 ف قهببا مببن  ى يفنظببرو  تمببا واألرض السببماوام

 الببنيب قبباب للعنيببا ة أاببل سببنيحانه اللَّببه أ  فيعلمبب  

 مثبل  أمبيت    يفعطى ال وسلم وآله عليه اللَّه صلى

 اذا؟

 والصببديفق  األننييبباء  رجببة اببذه أكببد يفببا: قباب 

 يفبا : قباب  الشهداء  من وأق ام  ريك وأمة أماك من

 ؟ سببرائيل بببمل أم أمبيت  ا أعالبب أتثببر ا الزالب  أي رن

 تشبعرة  أمابك  عابا      سبرائيل  بمل عاا    : قاب

 ذلببك وتيببف رن يفببا: فقبباب بي بباء بقببرة   سبب  اء

 بعبد  ًبك ا  ألنهبم : قباب  ؟أتثبر   سرائيل بمل وعد 

 اللَّبه  صبلى  البنيب  قباب   اإلقرار بعد وجحدوا اليق 
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 وًببكر ه تببثريا اللَّببه فحمببدم: وسببلم وآلببه عليببه

 ا ببريام  وسببائر والركببة ببباحلف  هلببم و عبب م

 علبيهم  واحفب   واركهبم  احفظهبم  اللهم: وقل 

  ميببا  ارعقهببم اللببهم هلببم  ار  ببي  الببذي  يفببنهم

 بعببده لببي  وورعببا ًببك بعببده لببي  الببذي املببؤمن 

 بعبده  لبي   وعلمبا   فلبة  بعبده  لبي   وخ فبا  ر نية 

 بعبده  لبي   وقرببا  كبق   بعبده  لي  وعقال جهل 

 لببي  وحلمببا ضببجر  بعببده لببي  وخشبب عا بعببد 

 يفسباحي ا  حابى  منك حياء قل بهم وامأل عجلة بعده

 وآفببام الببدنيا بمفببام وبصببرام وقبب   تببل منببك

 نفسبي    ما  علم فإنك الشيطا  ووساو  أنفسهم

 . 1دال ي ن  عالم وأن 

 :وعليه

                                                            

 .146ص، 26  فاض   كمشملي، ج ،  و في (1)
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علببيهم ه ورسببله  عبباى قببد ابالببى أننييبباء  فببإ  اهلل

ع واملشبقة وا ب و مبن    بأن اع البنيالء تباأل    السالم

: ا  و على  يفبن    أي اء ما تلف ا بهالاقصري   أ

اهلل وحف  ًبرائعه  ف بال  عبن متحيصبهم باملكباره      

مء ماهلم من املنزلبة والشبأ  عنبد اهلل  عباى واحملبل      

امي لديفببه فكيببف يفكبب   حبباب بببمل آ م عليببه      السبب

ء بفعبببل املعاصبببي  البببنيالوقبببد اسبببا جني ا   السبببالم

 .واآلثام

البببنيالء    اهلل ال يفظلبببم مثقببباب ذرة و  بببا جعبببل 

سب ة لعنيبا ه وقبدوة هلبم     لألننيياء رفعة لدرجا هم وأ

  الصرب والاسليم والافب يفن هلل حنيبا  للخبالق ومبا     

للطيببف ا ببنيري يفصببدر عنببه واببم امل قنبب   بببأ  اهلل ا 

 ر  ال مببا ابب  مجيببل و ببام   قببدلاألليببل احللببيم ال يف

 .عة واملصلحةاملنف
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رامببة والصببرب فنسببأب اهلل أ  يفرعقنببا اللطببف والك 

 .والشكر وحسن العاقنية
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