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 :  قال أمري املؤمنني

ْم أَنِْبيَاَءه ِليَْستَْأُدوهُْ »  فَبََعَث ِفهِيْم ُرُسََل، وَواتََر ِإلهَْيِ

 ِ ْم ِِبلتَّْبِليغ وا عَلهَْيِ تَجُّ  ِميثَاَق ِفْطَرتِه، ويَُذكُِّروُهْ َمنِِْسَّ ِنْعَمتِه، وََيْ

 ويُثرُِيوا لَهُْم َدفَائَِن الُْعُقوِل، ويُُروُهْ آََيِت الَْمْقِدَرِة، 

ََتُْم َمْوُضوعٍ،  ِمْن َسْقٍف فَْوقَهُْم َمْرفُوعٍ وِمهَاٍد ََتْ

ِيهِيْم وآَجاٍل تُْفِنهِيْم وأَْوَصاٍب ُُتْرُِمهُْم،  وَمَعاِيَش َُتْ

لْقَهوأَْحَداٍث تَتَابَُع عَلهَْيِْم، ولَْم ُُيِْل اّللَّ  ََ انَه  ََ   ُسْب

ٍة ََلزَِمةٍ  ٍل أَْو ُحجَّ  ِمْن نَِِبٍّ ُمْرَسٍل، أَْو ِكتَاٍب ُمْْنَ

، ُ عََدِدِهْ ْم ِقَّلَّ ُ ِِبِ ٍة قَائَِمٍة، ُرُسٌل ََل تُقَِّصِّ  أَْو َمَحجَّ

ِبنَي لَهُْم، ِمْن َساِبٍق ُُسَِّي ََل َمْن بَْعَده ُة الُْمكَذِّ  وََل كَْْثَ

فَه َمْن قَْبََل عَََل َذِِلَ نََسلَِت الُْقُرونُ أَْو غَاِبٍر   َعرَّ

لَفَِت اأَلبْنَاءُ  ََ ُهوُر، وَسلَفَِت اآلَِبُء و  «وَمَضِت ادلُّ
 

 :نهج البالغة

 .28ص، 1ج، األولىالخطبة  
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 مقدمة املؤسسة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الشكر مبا أهلم والثناء مبا احلمد هلل على ما أنعم وله 

الطيبني    آلهة 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   

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

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  

ي القارئ الكريفم اذا النييا  ال ار  عن أمري املبؤمن   يفد

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        

بغيبة ال صب ب  م معنبى    عن آب النييب  علبيهم السبالم    

واضح يفأخذ بأيفديفنا ويفد القارئ الكريفم  م ما لب اهلل 

 ويفرضى.
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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل على ما أنعم  وله الشكر على ما أهلم  »

ا قبدم  مبن عمب م نعبم ابابدااا  وسبني   آ ء       مبوالثناء 

حصبباء عببن اإل وا اببا  جببمل أسببدااا  و حسببا  مببنن  

عبببن ااببباداة أمبببداا  و فببباوم عبببن عبببد اا  ونبببأ  

  والصبببالة والسبببالم علبببى البببن     1د« راك أببببداااإل

 الطيني  الطااريفن.آله  املصطفى حممد وعلى

 وبعد..

فإ  بعثة األننيياء و  ا رام ام الناس اي من عنايفبة اهلل  

سنيحانه و عام خبلقه  فكلما ارحتل ننييي ألب ار رةبة اهلل   

بعإل اهلل هلم ننييا  آخر ليامم بهم احلجة على العنيبا   ومبن   

أاببم العلببل األخببر    بعببثهم ابب   ببذتري العنيببا  مبببنن اهلل  

  قباب  عليهم بأ  خلقهبم وتبرمهم علبى سبائر املخل قبام     

                                                            

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

 .15ص ،  ل مي ال خ ةافو 
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  عام:

دددْد دددا َولََق رَّْمَن دددي َك دددا  ْم آَدَم َبِن ْلَن َحَم دددي َو رِّ ِف ددد ِر اْلَب ددد اْلَبْح  َو

لطَّيَِّباِت ِمَن َورََزْقَنا  ْم ْلَنا  مْ  ا د   َوَفضَّد َل مَّدنْ  كَدِث ر  َع لَْقنَدا  ِم  َخ

لًا  . 1دتَْفِضي

وسببخر هلببم مببا   السببماوام ومببا   ا ر  وأسببني    

وببينن هلببم األحكبام الشببرعية   علبيهم نعمبا  ظبباارة وباطنبة    

وأنزب هلم تانيا  مساويفة فيها  نييا  تل ًيء ومنبافء البدنيا   

 علببى  عببام ِقنَيِلببه مببن والرسببل األننييبباء واآلخببرة  فابب ا ر

العنيببا  وعل ببة بعببثهم فيهببا بيببا  قببدرة اهلل وع ماببه  و        

الببس سببناها ا ننييبباء    احليبباة وسببنن ا جاماعيببة القبب ان 

واي أحكام  هادي هلا   عام  عنده اي من والرسل تلها

 فطرة ا نسا .
 

 محمد حمزة الخفاجي

  

                                                            

 .70االسراء:  (1)
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 املسألة االوىل

 ُرُسَله وَواَتَر ِفيِهْم َفَبَعَث»قوله عليه السالم: 

  «َأْنِبَياَءه ِإَلْيِهْم

حينما بعإل اهلل رسله وأننيياءه ليك   الناس على 

بينة من أمرام فإنه عبز وجبل   لاسبب العنيبا         

بعثة الرسل  ليهم و نييبا  تبل ًبيء مبن خبالب      بعد 

 بعبن    وآله عليه اهلل صلى اهلل رس ب رسله  قاب

 منيشببببريفن الننيببببي  فببببيهم د....واباعببببإل :خطنيببببه

 مبن حبين   وليبى  بينبة  عن الك من ليهلك ومنذريفن

 جهلبب ه مببا ربهببم عببن العنيببا  وليعقببل  بينببة عببن

 باإلهليبة  َأنكروا ويف حبدوه  ما بعد برب بياه  فيعرف ه

 . 1دع دوا  ما بعد

م اخللق حبجل بالغة تآيفبام   فأرسل اهلل أننيياءه  

م سببى الببس أرااببا للخلببق وآيفببام عيسببى الببس      

يفنكراببا أي خملبب ى حاببى املعانببديفن تببالاكلم باملهببد   

                                                            

 .45التوحيد، الشيخ الصدوق، ص (1)
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و حيبباء املبب  ى  وتببذلك الببن  األتببرم صببلى اهلل     

وسائر األننييباء  فكبل نب  جباء ام ق مبه       لهعليه وآ

 ش بها ًائنية و  ا العنيا  أنفسهم بد ئل وحجل   

يف لمبب    فكببل نبب  عببرل بصببدى الكببالم وطيببب 

اخلصبباب واحلكمببة واملعرفببة فعلمبب ا النبباس تيفيببة     

العيش ون م ا هلم مجيء األم ر ف ع  ا الناس مبا 

أمرام اهلل وأمت  ا احلجة  فنيهبذا الانيليب  مت ب  احلجبة     

 على العنيا   ومبن أابم األمب ر البس بعبثهم بهبا اهلل      

للخلق ا  امتبام مكبارم األخبالى ذلبك أ   يفبن اهلل      

ا   يفن املعاملة هلذا ااام األننيياء باألانبب الببب ي   

لببذا  ببد تببثريا  مببن الروايفببام  شببري ام أ  تببثريا  مببن 

حممببد صببلى اهلل اليهبب   أسببلم ا علببى يفببد الرسبب ب   

بسنيب خلقه الع يم  واذا ما تان  عليه  عليه واله

فجمبببيعهم ذوي خلبببق  مجيبببء ا ننييببباء والرسبببل  

فلهذا اخللق وسعة الصدر وصبدى القب ب اخابارام    

اهلل لانيليببب  رسبببا  ه  وم بببم   بعثببباهم اببب  أ      
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يفشهدوا اخللق بأ     له  ل ا ا  سنيحانه عاي الغيب 

والشها ة ال احد األحبد خبالق تبل ًبيء  ويفنيينب ا      

للناس قدرة اهلل وع ماه   ببديفء خلقبه مبن أفبالك     

و ن ع احلي انام والننيا بام   جاريفة ومساوام طنياى

والسه ب واألنياب  وتذلك بيبا  علبة وجب  ام      

اذا العاي  فلذلك وا ر  ليهم األننييباء مبن نب   م    

ن  حاى اناه  خبامتهم وسيدام أبي القاسم حممبد  

مبببن جبببم جببباءام بببباحلجل   لبببهصبببلى اهلل عليبببه وآ

األطهببار  فبباألر    ملبب  مببن منيلبب  ليببام اهلل بببه   

 العنيا .احلجة على 
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 املسألة الثانية: الفرق بني النيب والرسول:

دْن رَس د        : عام قاب ََ ِم قَْبِلد َومَا َأرَْسلْنَا مِْن 

 . 1دَولَا نَِبيٍّ

اِ  ِفددي َواْذُكددْر وقبباب  عببام:  كَِتدد  م  َسدد  اْل

َن ِإنَّه  صًا كَا ْخَل َن م  لًا َوكَا يًّا رَس    . 2دنَِب

ا ِ  ِفي َواْذُكْر وقاب  عام: كَِتد اعِي َ  اْل  إِْسدَم

َن ِإنَّددددده  َ  َكدددددا َن اْل َْعدددددِد َصددددداِد لًا َوَكدددددا  رَس ددددد 

يًّا  . 3دنَِب

 اهلل عبز وجبل   عن املخرب ا نسا  ا  لغة دالن  

 وسبائر  تننيينبا  ًريفعة له أتا  س اء بشر واسطة بغري

 اهلل تبن     أم علبيهم  اهلل صل ام ا ننيياء املرسل 

                                                            

 .52الحج:  (1)

 .51مريم:  (2)

 .54مريم:  (3)
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 البن   بب   والفبرى  املرسل  ا ننيياء  ري وسائر ليى

 لبه  ًبريفعة والرسب ب   لبه  لبي   من الن  أ  واملرسل

 منامبببه   يفبببر  البببن  أ  اآلخبببر والفبببرى ًبببريفعة

 أ  آخببر وفببرى امللببك  يفعببايفن و  ويفسببمء الصبب م

    يفك     النيشر والن   ري من يفك   قد الرس ب

 وجالجبة عبد    جالمثائبة  األننييباء  من واملرسل النيشر من

 اهلل عجببل القببائم وأصببحان بببدر أصببحان بعببد 

 أي اإلخنيبار  واب   الننيبأ  مبن  مشاق والن   ما فرجه 

 أي ار فبء  بنب  مبعنبى   بنبى  مبن  أو  عام اهلل عن أخرب

 . 1دو شرل  الع يم املنصب بهذا ار فء

 جعفببر أبببا قبباب سببأل  األحبب ب عببن و  الكببا 

 :قاب  واحملدث والن  الرس ب عن السالم عليه

 فهذذا ويلكمه فرياه قبال يأتيه جربئيل اذلي الرسول»

 رؤَي منامذه وذو يف يذر  اذلي فهو النِب وأما، الرسول

 عليذذه هللا صذذَل هللا رسذذول رأ  اكن مذذا ووذذو إبذذراهم

                                                            

 .267مجمع النورين، ص (1)
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 جربئيذل أاته الذو  حذى قبذل النبوة أس باب من وآَل

 هللا صَل محمد واكن ِبلرساةل هللا عند من عليه السالم

 عنذد مذن وجاءتذه الرسذاةل النبوة َل مجع حني وآَل عليه

 مذن األنبياء ومن، قبال ِبا ويلكمه جربئيل ِبا جييئه هللا

 ويلكمذذه الذذرو  ويأتيذذه منامذذه يف النبذذوة ويذذر  َل مجذذع

 وأمذذا ،اليقظذذة يف يذذر  يكذذون أن غذذري مذذن، وَيدثذذه

 يف ير  وَل يعاين وَل، فيسمع َيدث اذلي فهو احملدث

 . 1د«منامه

 عليهمبا  اهلل عنيد وأبي جعفر عن أبي  بريفد وعن

 :  وجل عز ق له   السالم

  ٍِّمددْن رَس دد    َوَلددا نَِبددي ََ قَْبِلدد  َوَمددا َأرَْسددلْنَا ِمددْن 

 ابذه  ليس  فداك جعل : قل   " حمدث و دقاب 

 الرس ب: قاب ؟واحملدث والن  الرس ب فما قراء نا

 يفبر   البذي  اب   والبن   فيكلمه امللك له يف هر الذي

 ل احببد والرسببالة الننيبب ة ورمبببا اجامعبب   منامببه  

  الصبب رة يفببر  و  الصبب م يفسببمء الببذي واحملبدث 
                                                            

 .3، ح176ص، 1الكافي، ج (1)



 
 

17 
 

 رأ  البذي  أ  يفعلم تيف اهلل أصلحك: قل  :قاب

 لبذلك  يف فبق  :قباب ؟ امللبك  مبن  وأنبه   حق الن م  

 وخبام  الكابب  بكابابكم  اهلل خبام  لقبد   يفعرفبه  حاى

 . 1داألننيياء  بننييكم

  

                                                            

 .4المصدر نفسه، ح (1)
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 املسألة الثالثة

 ِميَثاَق ِلَيْسَتْأُدوُهْم»قوله عليه السالم: 

 .«ِفْطَرِته

ْطرََتقاب  عام:  َطَر الَِّتي اللَِّه ِف َس َف نَّا دا  ال دا  َعلَيَْه  َل

 َ ي َخْلِق تَبِْد ََ اللَِّه ِل ين  َذِل لدِّ  .  1د اْلقَيِّم  ا

 والنلنيببب ة الال حيبببد ميثببباى الفطبببرة ويفبببرا  مبيثببباى

وابذا مبا    عليه السبالم بي طالب وال  يفة لعلي بن أ

 م سبى  ببن  جاء    فسري القمي  ما روي عن علي

 علبي  بن حممد جده عن أبيه عن السالم عليه الرضا

 ق له   السالم عليهم احلس  بن

َس َعلَيْهَا نَّا َطَر ال َف ْطَرَة اللَِّه الَِّتي   َل هذو»: قباب  ِف

 املذذؤمنني وي أمذذري عذذي هللا رسذذول محمذذد هللا إَل إَل

 .«هللا

                                                            

 .30الروم:  (1)
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تمببا ذترنببا   بببا ئ النيحببإل أ  اهلل أخببذ علببى     

 عنيا ه امليثاى   الع اي الس سنيق  اذا العاي وا 

دعاي الدنيا  بأ  اًهدوا أ     له    أنا  جم أخبذ  

عليهم امليثاى ببأ  اًبهدوا أ  حممبدا  عنيبدي وخبا       

رسلي واًهدوا ا  أمري املؤمن  حجة اهلل مبن بعبده   

ر حجبة ابم نب ر اهلل   أرضبه      ومن ولده أحد عشب 

 فكا  اذا امليثاى املأخ ذ من اهلل على العنيا .

 ذا  فاآليفة صرلة وواضحة بأنها  شري ام    تل 

م لبب   يف لببد علببى الفطببرة  ولكببن ا نسببا    يفبباغري  

 بال رول والنييئبة البس يفعبيش فيهبا  فقبد روي عبن      

 اهلل عنيبد  أببا  مسعب   :قاب األع ر عثما  بن ف يل

 :يفق ب عليه السالم

 هيّودانذذه فذذأبواه الفطذذرة عذذَل إَل ودل مولذذود مذذن مذذا»

 . 1د«وينِّّصانه وميّجسانه

فاإلنسببا  خملبب ى علببى الفطببرة م ببذ تببا    الببذر 

                                                            

  .2، ح376، ص2علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج (1)
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و  مجيء ا ناقا م الس اناقل فيها مبن عباي ام   

عبببباي حاببببى جبببباء ام الببببدنيا وتببببذلك   عبببباي  

وأًبهدام  ا صالن  فإ  اهلل أخبذ علبيهم امليثباى    

علببى أنفسببهم ألسبب   بببربكم؟ قببال ا بلببى  فببإ  اهلل  

مببزه اببذه الفطببرة   خلقببه  وحاببى حينمببا  سبباقر   

النطفة   رحم األم فإ   ريفزة امليل وا  بذان ام  

اهلل م ج  ة عند مجيبء اخللبق النيشبري  وقبد جباء      

ْطدَرَة اللَّدِه      ًرل اص ب الكا  عن ق له  عبام:  ِف

لنَّدد  َطددَر ا َف َس َعلَيَْهدداالَِّتددي   علببيهم الصببا ق   وفسلببره ا

 واملعرفبة  الا حيبد  علبى  مجيعبا   فطبرام  بأنله السالم

 احلسبن  أببي  عن روي ما األحا يفإل مثل وظاار  به

 بطبن    الطفبل  دأ ل :وم م نهعليه السالم  الرضا

 اهلل بعبإل  أجلبه  فإذا أتمل وميثاقه عهده يفعرل اُ مل

 . 1دامليثاى  نسي وقد فيخره دجرة  فزجره ملكا 

                                                            

 .117، ص2شرح اصول الكافي، ج (1)
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: قببابعليببه السببالم  جعفببر أبببي درارة عببن عببن

  بببري هلل حنفببباء :وجبببل عبببز اهلل قببب ب عبببن سبببألاه

 اهلل فطبر  الس الفطرة من احلنيفية: قاب؟ مشرت  به

 فطببرام: قبباب  اهلل خللببق  نيببديفل    عليهببا النبباس

 اهلل قب ب  عبن  وسبألاه : درارة قباب   ببه  املعرفة على

ِإْذ َأَخدددَ   :وجبببل عبببز بَِندددي َآدََم ِمدددْن  َو ََ ِمدددْن  بُّددد َر

يَّددددتَه ْم وَأَْمددددهََد  ْم َعَلدددد  َأْنُفِسددددِهْم َأَلْسدددد     ظُه دددد ِرِ ْم ُذرِّ

َبَلدد   َقدداُل ا  ُكْم  بِّ  آ م ظهببر مببن أخببره: قبباب؟  ِبددَر

 فعبببرفهم فخرجببب ا تالبببذر القيامبببة يفببب م  م ذريفابببه

 ربببه  أحببد يفعببرل ي ذلببك ولبب   نفسببة وأرااببم

 صبلى اهلل عليبه وآلبه وسبلم     اهلل رسب ب  قاب: وقاب

 اهلل ببأ   املعرفبة  يفعب    الفطرة على يف لد م ل   تل

َألْتَه ْم َوَلددنِْن :ق لببه تببذلك  خالقببه وجببل عببز  َسدد

اِت َخَلَق مَْن َض السَّمَاَو َأْر  . 1د  1دَواْل

                                                            

 .38الزمر:  (1)
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عليبه السبالم    اهلل عنيد أبا سأل : قاب عن درارة

ْطَرَة اللَّدِه  : وجل عز اهلل ق ب عن َس    ِف دا لنَّ َطدَر ا َف الَِّتدي 

 . 2د«الا حيد على مجيعا فطرام»: قاب َعلَيْهَا

فاألننييببباء  بببذتبر العنيبببا  بهبببذه العهببب   وامل اجيبببق 

املأخ ذة منهم   السابق بعدما نكروابا وجحبدواا   

 :  اذا العاي  قاب  عام

َحدددددددد وا اْسدددددددتَْيقَنَتْهَا بَِهدددددددا َوَج  ُظْلمًدددددددا َأْنُفس ددددددده ْم َو

  فالببدنيا اببي الببس حتببد  مببن ابب  مببؤمن   3دوَع ُلدد ًّا

ومن ا  تافر فاألننيياء جباءوا لابذترة النباس وبيبا      

 علة خلقهم.

  

                                                                                              

، باب )فطرة الخلق على 3، ح12، ص2الكافي، ج (1)

 التوحيد(.

 المصدر نفسه. (2)

 .14النمل:  (3)
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 املسألة الرابعة

 َمْنِسيَّ وُيَذكُِّروُهْم»قوله عليه السالم: 

 َلُهْم وُيِثرُيوا ِبالتَّْبِليِغ، َعَلْيِهْم ِنْعَمِته وَيْحَتجُّوا

 ِمْن اْلَمْقِدَرِة، آَياِت وُيُروُهْم اْلُعُقوِل، َدَفاِئَن

 َمْوُضوٍع، َتْحَتُهْم وِمَهاٍد َمْرُفوٍع َفْوَقُهْم َسْقٍف

 وَأْوَصاٍب ُتْفِنيِهْم وآَجاٍل ُتْحِييِهْم وَمَعاِيَش

 .«َعَلْيِهْم َتَتاَبُع وَأْحَداٍث ُتْهِرُمُهْم،

ام بعبن العلبل البس     عليبه السبالم  يفشري اإلمام 

من أجلها بعإل األننيياء للعنيا  وسننيل  ذلبك بالنقبا    

 اآل ية:

 :تذكرة العباد مبنن اهلل - 1

 :«ِنْعَمِاه َمْنِسين ويف َذتبر وا ْم»ق له عليه السالم: 

 العنيبا   ا   ذترة فإ  ادل بعثهم عليهم السالم

 قاب  عام:عليهم   اهلل بنعم

نَّ َتَرْوا َأَلْم خََّر اللََّه َأ ُكْم َس اِت  ِفي مَا َل  السَّدمَاَو
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ِض ِفددي َوَمددا َأْر ُكْم وَأَْسددَبَ  اْلدد بَاطَِنددةً َظدداِ َرةً نَِعَمدده  َعَلددْي  َو

ِس َومَِن نَّا جَاِدُ  مَْن ال دا  ِعْلدم   بِغَْيِر اللَِّه ِفي ي  دً   َوَل    د

ا   َولَا   . 1دم ِن ر كَِت

نعما  ظباارة  فإ  اآليفة املنيارك  شري ام أ  انالك 

ونعمببا   باطنببة  أمببا الببنعم ال بباارة فاشببمل مجيببء  

أرداى اهلل مببن طعببام أو ًببران أو عافيببة أو مبباب أو 

 بببن   وأمببا الببنعم النياطنببة تاألمببا  والسببب وبعببن 

 سبنيحانه  فبإ    ا     يفعلمها   الس املخفية األم ر

 قبباب السبب ء  عنيببا ه عببن يفببدفء مببا تببثريا   عببام اهلل

 : عام

ْن ِإ ْحص دددد  َا َلددددا اللَّددددِه نِْعَمددددَة تَع دددددُّوا َو نَّ ُت  اللَّددددَه ِإ

 . 2دَرحِيمٌ لََغُف رٌ

فكانبب  األننييبباء والرسببل  ببذتبر أممهببا بببأنعم اهلل  

                                                            

 .20لقمان:  (1)

 .18النحل:  (2)
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 : عام قاب

خَْش  ِلمَْن تَْ ِكَرةً ِإلَّا  . 1دَي

   أ لببب العنيببا   نسببى مببنن اهلل عليهببا  قبباب   فببإ

 :وآله عليه اهلل صلى اهلل رس ب

صلى     وعنه 2د«والعافية األمن: مكفوراتن نعمتان»

 اهلل عليه وآله وسلم:

 . 3د«والعافية الامن جمهولتان نعمتان»

فاإلنسببا    يفشببعر بهببذه الببنعم    عنببد فقببداا  

فمببن أخببذ العببرب مببن الرسببل   يفنببدم ألنهببم طببرى    

 اهلل رس ب قاب قاب: ذر أبي النجاة   الداريفن  عن

 وآله: عليه اهلل صلى

: النذذا  مذذن كثذذري فذذهيا مغبذذون نعمتذذان ذر، أِب َي»

: مخذذ  قبذذل مخسذذا اغتذذم ذ، أِب َي والفذذرا ، الصذذَة

 قبل وغناك سقمك، قبل وحصتك هرمك، قبل ش بابك

                                                            

 .3طه:  (1)

 ، 5، ح34التوحيد، الشيخ الصدوق، ص (2)

 .472روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ص (3)
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  . 1د«موتك قبل وحياتك شغكل، قبل وفراغك فقرك،

 :االحتجاج بالتبليغ -2

 :«ِبالاننْيِليِ  َعَلْيِهْم ويَفْحَاجُّ ا» ق له عليه السالم:

تل قب ب أو فعبل صبدر مبن البن  اب  حجبة           

علببى العنيببا   تبب   األننييبباء   يفنطقبب   مببن ابب       

أنفسببهم و  ببا تببل مببا جبباءوا بببه ابب  مببن عنببد اهلل   

 حجة. فلهذا صار تالمهم

فاآليفام الس أظهر ها الرسل ألق امها اي حجة 

علبببيهم  وتبببذلك الكابببب السبببماويفة فيهبببا   ئبببل  

  ا ر األننييباء قاطعة وحجل تافية ووافيبة  وتبذا؟  ب   

 عام ليك نب ا ًبهداء علبى العنيبا       قنيله من والرسل

يف م القيامة  فكل ن  لال على أماه مببا بلب   عبن    

 :قابعليه السالم  احلسن أبي

 وإمنذا اخللذق أول يف مضذ فذا تكن مل األحالم إن»

 عذ  هللا إن: فقذال؟ ذِل يف العذَّل ومذا: حدثت فقلت

                                                            

 .459مكارم األخالق، ص (1)
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 هللا عبذادة فدعاه إىل زمانه أهل إىل رسوَل بعث ذكره

 أنذت مذا فذو هللا لنا؟ مفا ذِل فعلنا إن: فقالوا وطاعته

 أطعمتذذوي إن: فقذذال، عشذذرية وَل بذذأع ا مذذاَل بذذأكْثا

النذذار،  هللا أدَلذذم عصذذيمتوي وإن اجلنذذة هللا أدَلذذم

 مذى: فقذالوا ذِل هلذم فوصف؟ والنار اجلنة وما: فقالوا

 أمواتنذا رأينذا لقذد: فقالواممت  إذا: فقال؟ ذِل إىل نصري

اس تخفافا،  وبه تكذيبا َل فازدادوا، ورفاات عظاما صاروا

 مبذا فذأَربوه فذأتوه األحالم فهيم وجل ع  هللا فأحدث

 أراد وجذل عذ  هللا إن :فقذال ذِل من أنكروا وما رأوا

 وإن ممتّ  إذا تكون أرواحم هكذا ِبذا، عليم َيتج أن

 تبعذذث حذذى عقذذاب إىل األروا  تصذذري بليذذت أبذذدانم

 . 1د«األبدان

 :إثارة دفائن العقول-3

 َ َفبببباِئَن َله ببببْم ويف ببببِثري وا» ق لببببه عليببببه السببببالم:

 :«اْلع ُق ِب

فالعقببل قببا ر علببى  خلببق  بببأ  اهلل العقببل خلببق

                                                            

 .57، ح90ص  ،8الكافي، ج (1)
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 الافكبببر والاأمبببل والابببدبر   آيفبببام اهلل  واألننييببباء  

 خيباطني      با  النباس  خيباطني    حينما عليهم السالم

  عام: قاب العق ب النيلرة  أصحان

َّن اِت َخْلددِق ِفددي ِإ ِض السَّددمَاَو َأْر ِ  َواْلدد  َواخِْتَلددا

 ِ اتر َوالنَّهَاِر اللَّْي َي ُأوِلي َلآ اِ  ِل َألَْب  . 1داْل

ومن جم يفثري هلم ما او عه اهلل   اذا العقبل مبن   

تنبب د وجبب اار مثينببة وليبب   هلببم مببا ابب  تببامن    

 رجبل  اهلل عبز وجبل  قباب   حما اه الفطبري تا حيبد   

  لبب  اهلل ابببن رسبب ب يفبباد: السببالم عليببه للصببا ى

 ااببببا ل   علببببي أتثببببر فقببببد؟ ابببب  مببببا اهلل علببببى

 :له فقاب  وحريوني

 «؟قط سفينة ركبت هل هللا َي عبد»

 :قاب نعم: قاب

 .«؟تغنيك س باحة تنجيك وَل سفينة َل حيث بك كرس فهل»

                                                            

 .190ل عمران: آ (1)
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 :قاب نعم: قاب

 األش ياء قادر من شيئا أن هناِل قلبك تعلق فهل»

 .«؟ورطتك من ُيلصك أن عَل

 :السالم عليه الصا ى قاب  نعم فقاب

 َل حيذث اإلجنذاء عَل القادر هللا اليشء هو فذِل»

 . 1د«مغيث َل حيث اإلغاثة وعَل، منجي

  اْلَمْقِدَرِة: آَياِت وُيُروُهْم -4

ومن آيفبام قبدرة اهلل عبز وجبل البس أًبار  ليهبا        

 اإلمام اي:

 :َمْرُف ع  َفْ َقه ْم َسْقٍف ِمْن-أ 

دا قاب  عام:  فًا  السَّدمَاءَ  َوجََعلَْن دا  َسدْق ْحُف ظً  َو  دمْ  َم

يَاتِهَا عَْن َن آ   . 2دم ْعِرُض 

بَنَيَْندداقبباب  عببام:  و ُكْم َو َق  ْ عًا َفدد  * ِمددَدادًا َسددْب

                                                            

 .231التوحيد، ص (1)

 .32األنبياء:  (2)
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جًا َوجََعلْنَا جًا ِسَرا  . 1دَو َّا

بَنَيْنَا ُكْم َو َق  ْ عًا َف دَدادًا  سَْب أي سنيء مس ام  ِم

 ًببببدا  أي حمكمببببة الصببببنءجًا َوجََعلَْنددددا  ِسددددَرا

اجً يفعب  الشبم  جعلبها اهلل سبراجا  للعباي        اَو َّ

 . 2د«بالن ر يفسا يئ   به وقا ا  ماألأل 

سَّْبع االسََّم ات  ال  َو

  م  شبري  «مسباء » جاء    فسري األمثل أ  تلمة

. خمالفبة  مصبا يفق  ذو واسبء  مفه م وهلا عليا  جهة

 القبببرآ    عديفبببدة اسببباعما م هلبببا تبببا  ولبببذلك

 الكريفم:

 ااباورة  «العليبا  األهبة » علبى  أحيانبا   أطلقب   ب 1

 اهلُل َضدرَ َ  َتَر كَيَْف َأَلْم : عام تق له لألر 

َجَرة َطيَِّبدددةً َكِلَمدددةً َمدددَثال ِبددد ٌ أصدددلُهَا َطيَِّبدددة كََشددد  ثَا
                                                            

 .13  - 12النبأ:  (1)

 ، سورة النبأ.284، ص4الموسوعة العلمية القرآنية، ج (2)



 
 

31 
 

َفرْع هَا  . 1دالسَّمَاِء ِفي َو

 عببن النيعيببدة املنطقببة  ببارة القببرآ  بهببا وعنببى ببب 2

زَّلَْندددددددا األر : سبببببببطح  َمددددددداءً السَّدددددددمَاِء ِمدددددددَن َوَن

كًا  .  2دم بَاَر

 الغبالل د عبن  آخبر  م ضء   بها القرآ  عنيلر ب 3

فاً السَّددمَاَء َوجََعلَْنددا: ببباألر  احملببيط  األبب ي  َسددْق

ظاً ْحُف   األرضبية  الكرة يفقي الغالل اذا أل    3دَم

  م  اجببه الببس  النيببادكد السببماويفة الصببخ ر مببن

 لكببن األر   جاذبيببة بفعببل ونهببارا  لببيال األر 

  م يفبببؤ ي األر  جبببب ل الصبببخ ر ابببذه اصبببطدام

 .رما   م حت لهلا جم ومن اًاعاهلا

 آخببببر م ضببببء   بالسببببماء القببببرآ  وأرا  ببببب 4

                                                            

 .24ابراهيم:  (1)

 .9ق:  (2)

 .32األنبياء:  (3)
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 َوِ ددَي السَّددمَاِء ِإَلدد  اْسددَت   ُثددمَّ : العليببا الكببرامد
نٌ  . 1دد خَا

 مبببا لنبببر  «السبببنيء السبببماوام»  م اآل  نعببب  

 .العد  اذا من املقص  

   املسبببلم  والعلمببباء املفسبببريفن آراء  عبببد م

   السلببنيء  السلببيارام  نهببا قبباب مببن ومببنهم ذلببك 

 والزاببرة عطببار  أي: القببدماء الفلكببي  اصببطالل

 .والشم  والقمر ودحل واملشبي واملريفخ

 الطنيقببام ابب  بهببا املقصبب      قبباب مببن ومببنهم

 .األرضية بالكرة احمليط األ ي للغالل املباتمة

 ابذا  ببه  يفبرا      سنيعةد العد     قاب من ومنهم

 معنببى أ  أي الكثببرة  بببه يفببرا  بببل املعببرول  العببد 

 الكثرية والكرام السماوام ا  «السنيء السماوام»

 .الك    

 تق لبه  القبرآ    و  العبرن  تبالم    ن ري وهلذا

                                                            

 .11فصلت:  (1)
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ْ  : عببام نَّ َوَلدد ِض ِفددي َمددا َأ َجَرة ِمددْن اأَلْر ْقددالَمٌ َمدد  َأ

ْحددددر  ح ددددر َسددددبْعَُة بَْعددددِدِ  ِمددددْن َيم دددددُّ   َوالَْب ْب  َنِفدددددَْت َمددددا َأ

ات   . 1داهلِل َكِلَم

 لبي   اآليفبة  ابذه    بالسبنيعة  املقص   أ  وواضح

 أ  ولب   حاى يفناهي   اهلل علم أل  املعرول  العد 

 .األحبر من املؤلفة اآل ل بعده من ميده النيحر

 وامبالسببببما املقصبببب   أ  رأيفنببببا   واألصببببح

. العببد  بهببذا مسبباوام سببنيء وجبب   ابب  السببنيء 

 يفببدب احلكببيم الببذتر آيفببام   العنيببارة اببذه و كببرار

 يفعببب    اآليفبببام ابببذا   املبببذت ر العبببد  أ  علبببى

 .بالذام اخلاص العد  يفع  بل الكثرة 

 الكبببرام تبببل أ  ُاخبببر  آيفبببام مبببن ويفسبببافا 

 اُ وم  السبماء  مبن  جبزء  ابي  املشه  ة والسيلارام

 رؤيفانببا نطبباى عببن خارجببة أخببر  عبب اي سبباة ومثببة

                                                            

 .27لقمان:  (1)
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 ابي  السبنيعة  العب اي  وابذه . الي م العلمية ووسائلنا

 السنيء. وامبالسما القرآ  عنها عنيلر الس

نَّا:  عام يفق ب يَّ لدُّنْيَا السَّمَاَء َوَز َح ا بي  . 1دِبَمصَا

يَّنَّدددا ِإنَّدددا: أيف بببا  ويفقببب ب يَندددة الددددُّنْيَا السَّدددمَاَء َز ِز  ِب

ِب َ اِك َك  . 2داْل

 يفاكب    ومبا  نبراه  ما أ  اآليفا  اا   من ويفا ح

 ومبا  اُ وم  السبماء  مبن  جزء ا  األفالك عاي منه

 لبديفنا  لبي   ُاخبر   مسباوام  س  السماء اذه وراء

 . 3د« فاصيلها عن معل مام الي م

فسنيحا  ممسك السماوام من  ري عمد وجاعل 

بينها أفالتا  وجمرام و  مبا     لصبي عبد اا       

ا  سبنيحانه و عبام  فهبذه قبدرة اهلل البس   هبر         

عجائب خلقبه  فيهبا يفسبادب املخلب ى علبى ع بيم       

                                                            

 .12فصلت:  (1)

 .6الصافات:  (2)

 .152 – 151، ص1األمثل، ج (3)



 
 

35 
 

صنء اخلالق  فلب   أملنبا ام حبرارة الشبم  تيبف      

بينهمبا  قدر اهلل هلا مسافة بينها وب  األر  وجعبل  

 الفببا  اديفببا  مينببء حرار هببا احملرقببة مببن أ   صببيب    

جسم ا نسا  وتبذلك الننيا بام وبقيبة امل جب  ام     

الببس  سببكن األر   فالببذي جعببل السببماء سببقفا   

 لألر  وخلق الشم  واارام   ا قبدنراا  قبديفرا   

حبيبببإل جعبببل منهبببا فائبببدة عجينيبببة ألابببل ا ر     

عرفهبا ا   لاسا يء بأن اراا وفيها منافء اخر    يف

 .ذوي ا خاصاص

جبباء   تاببان امل سبب عة العلميببة القرآنيببة عببن     

 ًعاعام الشم  د   حبرارة سبطح الشبم  سباة     

آ ل  رجة مئ يفة  و صدر عن الشم   ًبعاعام  

تبببثرية منهبببا: األًبببعة ال ببب ئية مبببن احلمبببراء  م    

النينفسبببجية  واألًبببعة احلراريفبببة حتببب  احلمبببراء      

ب احلببروى   واألًببعة فبب ى النينفسببجية الببس  سببني 

األلببد عنببد  عرضببه هلببا. و ًببعاعام تهرطيسبببية      
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 بببؤ ي ام  شببب يفش النيبببإل اإلذاعبببي عنبببد ديفبببا ة     

تمياهببا  و ًببعاعام د تبب   الببس مبببى األسببم   

باساثناء الع ام. جم ا ًعة الن ويفة  وأامهبا أًبعة   

 د ما  القا لة.

وقد خلق اهلل حب ب األر   الفبا   اديفبا  ميبا      

مي اإلنسا  من خطرابا.  اتثر اذه اإلًعاعام ليح

ومنبببه طنيقبببة األودو  البببس  عكببب  األًبببعة فببب ى 

 . 1دالنينفسجية ال ارة  

 دور غاز األوزون ومنشؤه:

يفساطيء الغالل األ ي اماصاص تميبام تبنيرية   

من اإلًعاعام الشمسية  فه  ميا  األًبعة فب ى   

النينفسببجية القا مببة مببن اخلبباره  واببي  ًببعاعام    

 ممياه لألحياء.

ويفببؤ ي اماصبباص األًببعة فبب ى النينفسببجية      

األجبببزاء العليبببا مبببن الغبببالل األببب ي  م  ناببباه      

                                                            

 .288، ص9نية، جآالموسوعة العلمية القر (1)
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داألودو  . واألودو  ابب   بباد األتسببج     أ    

واب  ميبا  ببدوره األًبعة فب ى        o3د ذر ه جالجية

النينفسببجية بشببدة  فيحمببي األر  وسببكانها مببن    

 . 1دامل م واألخطار 

 َمْ ض  ع : َ ْحَاه ْم وِمَهاٍ -ن

ِ  َأَلْمقاب  عام:  جَْع َض َن   . 2دمِهَادًا اأَلْر

 يفقببب ب تمبببا: «املهبببا »جببباء    فسبببري األمثبببل  

   واب   امل طبأ   املمهلد املكا : املفر ام   الرا ب

 املهبببيء املكبببا  أْي  «املهبببد» مبببن مشببباق األصبببل

 .للص 

 بببالفرا   واملفسلببريفن اللغببة أاببل بعببن وفسلببره

 .للراحة حمال  وت نه واسا ائه لنع ماه

 مغببز   عبن  يفبنم  لببألر  ال صبف  ابذا  واخايبار 

 األر  مبن  واسبء  قسبم     بد  جهبة  فمن  عميق

                                                            

 .289، صالمصدر السابق نفسه (1)

 .6النبأ:  (2)
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 املسبباتن لنينبباء مهيئببة فاكبب   والسببه لة  اإلسببا اء

 والزراعة.

 اإلنسبا   لااجه ما تل فيها ُأو ع جانية جهة ومن

 سب اء  الثمينبة   املعبا     م األوليبة  املب ا   مبن  حليا ه

 .باطنها   أْم سطحها على ذلك تا 

  ب  ع  البس  امليابة  األجسبا   حتلبل  جالثة جهة ومن

 مبا العملية اذه عن الناًئة األراجيم تل و نييد فيها 

 .ذلك على قدرة من النياري فيها أو ع

 املن مببة السببريفعة حلرتاهببا مببا رابعببة جهببة ومببن

 على أجر من نفسها وح ب الشم  ح ب ولدورانها

والنهبار   الليبل  عنهبا  يفبنجم  مببا  خاصلة  النيشريفة حياة

 .األربعة والفص ب

 ميبباه مببن تببنيري لقسببم خزنهببا خامسببة جهببة ومببن

 عيب     ًبكل  على ذلك و خراه الغزيفرة  األمطار

 .أنهار آبار 

 اإلسببببباقرار وسبببببائل مجيبببببء   ل: واخلالصبببببة
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 وقبد  الكبنيري   املهبد  ابذا    ما فرة آ م لني  والعيش

     الرلبانية  النعمة اذه ع م  م اإلنسا  يفلاف   

 سببيدرك وعنببداا  ..دلببزاب األر  أصببان مببا  ذا

 . 1دمها ا    ت نها ومعنى األر  اساقرار معنى

 :  ْحِييِهْم وَمَعايِفَش-ه

داءِ  مَِن َوجََعلْنَاقاب  عام:   َحديٍّ  َمدْيءر  ُكد َّ  اْلَم

َفلَا َن َأ  . 2دي ْؤمِن  

َيددةٌ قبباب  عببام:  ض  لَه ددم  َوآ َأْر  َأحْيَيْنَاَ ددا اْلمَيَْتددُة اْلدد

دا  مِنْهَا وََأْخَرجْنَا نَ  َفمِْنده   حَبًّ ْأُكُل  دا  * َيد دا  َوجََعلَْن  ِفيَه

اتر خِي   مِْن جَنَّ ا   َن دا  وَأَعَْن جَّْرَن َف دا  َو دنَ  ِفيَه نِ  ِم  الْع ي د 

ْأُكُل ا * يِهْم َعِملَْتدددده  َوَمددددا َثَمددددِرِ  ِمددددْن لَِيدددد ْيددددِد َفَلددددا َأ  َأ

َن ُكر و َن * يَْشددد حَا اَج َخَلدددَق الَّددد ِ  س دددْب َأْزَو  اْلددد

                                                            

 .328 – 327، ص19األمثل، ج (1)

 .30األنبياء:  (2)
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ض  تُنِْبددد   ِممَّدددا ُكلََّهدددا َأْر  َلدددا َوِممَّدددا َأْنُفِسدددِهْم َوِمدددْن اْلددد

َن  . 1ديَْعَلم  

فبببإ  اهلل جعبببل للعنيبببا  املببباء والغبببذاء مصبببدرا      

 للحياة  فخلق هلم أنهارا  ليشرب ا منهبا وخلبق هلبم   

اًجارا  ليأتل ا من مثاراا ليك   املباء والغبذاء سبنينيا     

حليا هم  فل   املاء والغذاء ملبا اسباطاع ا نسبا  أ     

يفعيش أتثر من جالجة أيفام  فكل اذه النعم ابي مبن   

عنبببد اهلل سبببنيحانه و عبببام  خلقهبببا وجعلبببها سبببنينيا 

للحيبباة لببب  العنيببا  قدر ببه وع ماببه فيا جهبب ا لببه   

رادقهبم  ورادى   سبنيحانه  بقلب صا ى ويفعلمب ا أنبه  

 مجيء املخل قام وا  الذي بيده حياة الكائنام.

  :  ْفِنيِهْم وآَجاب  - 

ِذَذاقبباب  عببام:   َن َلددا َأَجلُه ددْم َجدداَء َفدد ْأِخر و  َيْسددَت

                                                            

 .36 – 33يس:  (1)
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اَعةً َن َولَا َس  . 1دَيسَْتقِْدم  

فاإلنسا  مهما طاب عمره   اذه الدنيا   بد أ  

للدنيا و  ا خلق لآلخبرة   يففنى  واإلنسا  ي خيلق 

ومن آيفام قدر ه عز وجل أ ن بيده فنباء تبل ًبيء     

ن  َعلَيْهَا مَْن ُك ُّ قاب  عام: يَْبَقد  *  فَا  َوْجده   َو

ََ بِّدد َجلَدداِ  ُذو َر اِم اْل ِذْكَر . فكببل اخلالئببق   2د َواْلدد

 فنببى    وجهببه الكببريفم فهبب  ببباى  فيجببب ا عانيببار  

السببابق  الببذيفن عمببروا  بببامل م وأخببذ العببربة مببن   

البببديفار أيفبببن ابببم اآل   قببباب أمبببري املبببؤمن  عليبببه    

 السالم:

دُ  أََحدا   أَنَّ  ولَوْ » َّا   اَلَْبقَاءِ  ِإىَل  جَيِ  اَلَْمْوِت  َدفْعِ  ِإىَل  أَوْ  ُسل

ي السذالم عليه َداُودَ  ْبنَ  ُسلَْيَمانَ   َذِِلَ  لَََكنَ  َسِبيال   ِ  اذَلَّ

نِْ   اَلِْجنِّ  ُمكْلُ  ََلُ  ُُسِّرَ  ةِ  َمعَ  َواإَْلِ لَْفةِ  َوَعِظمِ  اَلنُُّبوَّ ذا اَل ُّ  فَلَمَّ

تَهُ  َوِاْستَْْكَلَ  ُطْعَمتَهُ  ِاْستَْوَف  ذ َرَمَْتَا ُمدَّ  ِبِنبَذالِ  اَلَْفنَذاءِ  ِقِِسُّ

                                                            

 .61النحل:  (1)

 .27 – 26الرحمن:  (2)
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ََيرُ  َوأَْصذَبَحتِ  اَلَْمْوِت  اِلَيذة   ِمنْذهُ  ادَلِّ ذََّل   َواَلَْمَسذكِكنُ  ََ  ُمَعطَّ

   . 1د«ُرونَ آخَ  قَْومٌ  َوَورََِثَا

   ْهِرم ه ْم: وَأْوَصاٍن- با

   األوجبباع واألمببرا   هببرم ا نسببا  و علببه  

ددْدقبباب  عببام:   يفببر  ام أسببفل العمببر    ددا َلَق  َخَلقَْن

َن ِذْنَسددددا يم  َأْحَسددددِن ِفددددي اْل  ِ َ  َرَدْدَنددددا   ُثددددمَّ*  َتْقدددد  أَْسددددَف

ِفِلنَي   . 2دسَا

 قباب  منبك  بقبي  مبا  مبرة  لشيخ قيل عنييدة أب  قاب

 وأنسبى  خلفبي  مبن  ويفلحقب   يفبدي  بب   من يفسنيق 

   وأسببهر املبالء    وأنعب   القببديفم واذتبر  احلبديفإل 

 أقعببدم و ذا مبب  األر  قرببب  قمبب  و ذا اخلببالء

 . 3دع     نياعدم

 َعَلْيِهْم:  َ َااَبء  وَأْحَداٍث-و

                                                            

 .290، ص2ج نهج البالغة، (1)

 .5 - 4التين:  (2)

 . 258البيان والتبيان، الجاحظ، ص (3)
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 مبن « وأحبداث » جاء   ًرل العالمبة الاسببي   

 أببب  قبباب   فعببة بعببد  فعببة«  علببيهم  اببابء»  الببدار

 :الطفيل

 . 1دعليل ولكن ًينيا  ال قائء  وما ًان رأسي من سن   اابع 

 رحيلبه  حابى  البدنيا  اذه   و   ه منذ فاإلنسا 

فال ح ب و  ق ة لبه   و قلنيام  احداث   ا  عنها

و  ا احلب ب والقب ة والقبدرة الع يمبة اخلارجبة عبن       

سببيطرة اإلنسببا    ببا اببي عنببد خببالق مقاببدر  فهبب    

بيببده تببل ًببيء  قبباب احمليببي واملميبب  وابب  الببرادى 

  عام:

 ِ َخَلقَِنددددي الَّدددد  َ يِن فَه دددد َ  َوالَّدددد ِ  * يَْهددددِد    دددد

طِْعم ِنددددي  َيْسددددِقنيِ  ي  ِإَذا * َو *  يَْشدددددِفنِي  َفَه دددد  َمِرْضدددد    َو

حِْينِي ُثمَّ ي ِميتُِني َوالَّ ِ  د ِ  *  ي  ْن َأْطَمدع   َوالَّ  يَْغِفدرَ  َأ

ِطينَِتي ِلي يِن َي َْم َخ لدِّ  . 2دا

                                                            

 .28، 2، جبهج الصباغة في شرح نهج البالغة، (1)

 .82 – 78الشعراء:  (2)
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 املسألة اخلامسة

 ُسْبَحاَنه اللَّه ُيْخِل وَلْم»قوله عليه السالم:  

 ُمْنَزٍل َأْو ِكَتاٍب َأْو ُمْرَسٍل، َنِبيٍّ ِمْن َخْلَقه

 .«َقاِئَمٍة َمَحجٍَّة َأْو َلاِزَمٍة ُحجٍَّة

   اهلل سنيحانه و عام ي خيل األر  من حجبة  

علببى عنيببا ه سبب اء أتانبب  اببذه احلجببة ظبباارة أم      

وبهببذا املعنببى صببرل اإلمببام الكبباظم عليببه    باطنببة  

 السالم هلشام  ذ قاب:

 ظذاهرة جحذة جحتذني النذا  عَل هلل إن هشام َي..»

 وأما، واألمئة واألنبياء فالرسل الظاهرةفأما ، ِبطنة وجحة

ْ  . ولبذلك قباب  عبام:     1د«الباطنة فذالعقول  َفِللَّدهِ  ُقد

جَُّة ح   .  2دالْبَالَِغُة اْل

 

                                                            

 .207، ص15الحر العاملي، ج ،وسائل الشيعة (1)

 .149األنعام:  (2)
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 حجج اهلل على الناس:

أًببار اإلمببام أمببري املببؤمن   م بعببن أصببنال      

أم تااببا    ا احلجل  وسب اء تبا  احلجبة ننييبا  أم وصبي     

مساويفا   هادي به الناس  ففي اذا الكبالم يفبني  لنبا    

 اإلمام أربء حجل لال بها اهلل على الناس واي:

 النيب املرسل:- 1

فاألننيياء ام حجل اهلل على اخللق بهم لال اهلل 

 لَِنلَّدددا .. علبببى العنيبببا  يفببب م القيامبببة  قببباب  عبببام:

َن ُكددددد  ِس َي لنَّدددددا جَّدددددةٌ اللَّدددددِه َعَلددددد  ِل ِ  بَْعدددددَد ح   الرُّس ددددد

َن زًا اللَّه  َوكَا ي ِز مًا َع كِي  .  1دَح

 قاب:   عليه السالم اهلل عنيد أبي عن

 ُيرب وآَل عليه هللا صَل محمد عَل ن ل جربئيل أن»

 األرض إَل أتذرك مل محمذد َي َل: فقذال وجذل ع  ربه عن

 بذني فذا جنذاة ويكون وهداي، طاعيت يعرف عامل وفهيا

 إبلي  اترك أكن ومل اآلخر النِبخروج  إىل النِب قبض
                                                            

 .165النساء:  (1)
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ٍ  جحة األرض يف ولي  النا  يضل  إىل إي وهذادٍ  وداع

 هذادَي قذوم لذل قضيت قد واىن بأمري وعارف سبيي

 . 1د«األشقياء عَل جحة السعداء ويكون به أهد 

: قاب األعفري جعفر سليما  بن بن سعيد وعن

 مبن  ملب  األر   فقلب   عليه السالم الرضا سأل 

 :فقاب ؟حجة

 لسذذذاخت جحذذذة مذذذن طرفذذذة األرض َلذذذت لذذذو»

 . 2د«بأهلها

 ل:املنز الكَتاب -2

فبببالا راة وا  يبببل والزبببب ر والفرقبببا   ابببذه    

ا   السماويفة حجل من اهلل لال بها على العني الكاب

زََّ فيهبببا ابببد  للنببباس  قببباب  عبببام:   ََ َنددد  َعلَْيددد

ِكتَاَ  ْيِه بَيَْن ِلمَا م َصدِّقًا ِبالْحَقِّ اْل َزَ  يََد ْ َراَة وََأْن لتَّ  ا

 َ جِي ِذْن دنْ *  َواْل دً   قَْبد ُ  ِم سِ    د دا لنَّ َز َ  ِل نَ  وََأْند دا َق  اْلُفْر

                                                            

 .7، ح196، ص1علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج (1)

 .21، ح199، ص1علل الشرائع،ج (2)
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نَّ يَن ِإ اِت َكَفددر وا الَّددِ  َيدد ا ٌ لَه ددْم اللَّددِه ِبآ يدٌ َعددَ   َمددِد

زٌ َواللَّه  ي ِز ام  ُذو َع    . 1دانِْتَق

وحنببببن اآل    عصببببر  ينيببببة م  نببببا وحجانببببا  

صاحب العصر  فبإ  القبرآ  الكبريفم اب  حجبة اهلل      

علينا أل  القرآ   سا ر احلياة فيه بيا  مجيبء أمب ر   

الدنيا واآلخرة من احلبالب واحلبرام ومجيبء العلب م     

 اب أمري املؤمن  عليه السالم:واملعارل الك نية  ق

ودعذذذوة  شذذافية، وموعظذذة اكفيذذذة، حبجذذة أرسذذَل»

 البذذدع بذذه ومقذذع اجملهذذوةل، الرشذذائع بذذه أظهذذر متالفيذذه.

 غذذري يتبذذع مفذذن املفصذذوةل. الاحذذَكم بذذه املذذدخوةل، وبذذني

 وتعظذم عروتذه، وتنفصذم تتحقق شذقوته، دينا الاسالم

 والعذذذذاب الطويذذذل إىل احلذذذ ن مآبذذذه ويكذذذون كبوتذذذه،

 . 2د«الوبيل

 وق له عليه السالم:

                                                            

 .4 – 3ل عمران: آ (1)

 . 254، ص2، ج160الخطبة ،نهج البالغة (2)
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 ِبدليذذن أرسذذَل ورسذذوَل، عبذذده محمذذدا أن وأشذذهد»

 املسذذطور، والنذذور املذذأثور والكتذذاب والعذذم املشذذهور،

 إزاحذذة الصذذادع الالمذذع، والامذذر والضذذياء السذذاطع،

 ِبآلَيت، وَتذذذذيرا ِبلبينذذذات، للشذذذ ،ات، واحتجاجذذذا

 . 1د«للمثالت وختويفا

 :قائمة حمجة َأو الزمة حجة -3

 منبه  النييبا   بعد    خلقه على لل ه احلجة  ق م  

 ال بروري  مبن  ولبي    العنيبد  مبن  واملعصية   عام

 ووجهببا مشببافهة الل ببه رسبب ب مببن النييببا  يفكبب   أ 

  تبببالقرآ  الل بببه بكابببان أيف بببا يفكببب   ببببل  ل جبببه

 مببن املببرا  واببي  الل ببه رسبب ب عببن الثاباببة وبالسببنلة

عليبه السبالم:    ق له من املقص   أما  القائمة احملجة

 أًبار  البذي  املعصب م  أو  العقل فه  الالدمة احلجة

 مببن األر  ملبب   : »تالمببه مببن يفببأ ي فيمببا  ليببه

 خائفبببا و مبببا  مشبببه را ظببباارا  مبببا  حبجبببة قبببائم

                                                            

 .31، ص1، ج2 نهج البالغة، الخطبة (1)
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 . 1د«مغم را

فاإلمام املعص م ا  حجة اهلل علبى العنيبا  وتبل    

ق ب أو فعل صدر من اإلمبام اب  حجبة علينبا  أمبا      

   اهلل خلبق العقبل وجعبل     احلجة النياطنبة فالعقبل   

فيببه معببارل وجبب اار لبب  اسبباغلها ا نسببا  بشببكل   

صببحيح ل صببل ام قمببة الاكامببل النيشببري والببدليل 

على صحة تالمنا ما وصل له ا ننيياء واملعصب م    

رسب ب اهلل صبلى    قباب فهم حجل اهلل علبى اخللبق    

 اهلل عليه وآله:

ما قسم هللا للعباد شيئا أفضذل مذن العقذل، فنذوم »

العاقل أفضل من سهر اجلاهل، وإفطار العاقل أفضذل 

من صوم اجلاهل، وإقامذة العاقذل أفضذل مذن  ذو  

اجلاهل، وَل بعث هللا رسذوَل وَل نبيذا حذى يسذ تْكل 

العقل ويكون عقَل أفضل مذن عقذول مجيذع أمتذه، ومذا 

د مجيع اجملَتدين، يضمر النِب يف نفسه أفضل من اجَتا

وما أد  العاقل فذرائض هللا حذى عقذل منذه، وَل بلذغ 

                                                            

 .60، ص1في ظالل نهج البالغة، ج (1)
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مجيذذع العابذذدين يف فضذذل عبذذادُتم مذذا بلذذغ العاقذذل، إن 

: العقذذالء ه أولذذوا األلبذذاب اذليذذن قذذال هللا عذذ  وجذذل

 ِا َألَْب يَتََ كَّر  ُأوُل  اْل  . 1دِإنَّمَا 

 سبببأله امل ببب صبببلى اهلل عليبببه وآلبببه وسبببلم  وعنبببه

 عيسببى حبب اريفي مببن يفهبب  ا  وي ابببن بببن مشعبب  

 :وط ائفه وًعنيه العقل وتيفياه عنعليه السالم 

 أخبذث مثذل والذنف ، من اجلهذل عقال العقل إن»

 .اجلهذل من عقال فالعقل، تعقل حارت مل فإن، ادلواب

: َل وقذال ،فأقبذل أقبذل: َل فقال، العقل َلق هللا وإن

 مذا وجالي وع يت :وتعاىل تبارك هللا فقال، فأدبر أدبر

 أبذد  بذك، منذك أطذوع وَل ،منك أعظم َلقا َلقت

 مذن فتشذع ، العقذاب الثواب وعليك ِل، أعيد وبك

 ومذن، الرشذد العذم ومن، العم ومن احلم، احلم العقل

الصذيانة  ومذن، الصذيانة العفذاف ومذن، الرشد العفذاف

 عذَل الرزانذة املداومذة ومن، الرزانة احلياء ومن، احلياء

 ومذذن، الرشذذ اخلذذري كراهيذذة عذذَل املداومذذة ومذذن، اخلذذري

                                                            

 .11ح ، 12ص ، 1ج ،الشيخ الكليني ،الكافي (1)
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 . 1د«الناحص طاعة الرش كراهية

  

                                                            

 .2055، ص3ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج (1)
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 املسألة السادسة

 ِقلَُّة ِبِهْم ُتَقصُِّر َلا ُرُسٌل»عليه السالم: قوله 

  .«َعَدِدِهْم

  يفهباب   أعبداء اهلل ر بم     فكان ا عليهم السالم

قلببة عببد ام  فببالن  مببنهم تببا  خيببره علببى ق مببه  

ا سب ل يفالقبي مبن    يفنيل  رسا م اهلل وا  يفعلم ماذ

   بب  اسبرائيل تبان ا يفقالب       أعداء البديفن حيبإل أ  

األننيياء و  يفنيال   و  يفكبج   ألي جرم  فالرسل 

واجه ا أًد املعانديفن وبعد  تنيري وام قلة    أنهم 

يفقصببروا وي يفهبباب ا احببد فهببذا الببن  ابببراايم      ي 

 جبم  مبفبر ه  ال بالة  الزمبر  ابذه  خره لق مبه يفاحبد   

 بإميانبه  السالم عليه أنه    ولرق ه ليقال ه اجامع ا

 قباب اهلل  وسبالما   لبه ببر ا   النبار  صبارم  بباهلل  وجقاه

نَّ َوتَاللَّددِهحاتيببا  عنببه   تاابببه الكببريفم:  َأكِيددَد  َل



 
 

53 
 

ُكْم ْن بَْعددددَد َأْصددددنَاَم َ لُّدددد ا َأ يَن ُت ِبِر جََعلَه ددددْم*  م ددددْد  َف

دا  ج َ اذًا دِب ًا  ِإلَّ نَ  ِإلَْيدهِ  لََعلَّه دمْ  لَه دمْ  َك داُل ا *  َيْرجِع د   َق

َ  مَْن ظَّاِلِمنَي َلمَِن ِإنَّه  ِبآلِهَتِنَا  ََ ا فََع ا قَاُل ا*  ال  َسمِعَْن

ْبَرا ِيم  َله  ي قَاُ  يَْ ُكر   ْم فَتً  داُل ا *  ِإ ْأُت ا  َق  َعَلد   ِبدهِ  َفد

ِس أَْعددي ِن لنَّددا َن لََعلَّه ددْم ا  فََعْلددَ  أََأْنددَ  َقدداُل ا*  يَْشددهَد و

دا   ََ ا دا  ِبآلِهَتَِن ْبدَرا ِيم   َي دا َ *  ِإ دِب    ْم  فََعَلده   َبد ْ  َق دَ ا  َك  َ 

َأُل   ْم اْسدددد ْن َف َن َكدددداُن ا ِإ ِطُقدددد   ِإَلدددد  َفَرجَع دددد ا * يَْن

ُكْم َفقَاُل ا َأْنُفسِِهْم َن َأنُْتم  ِإنَّ ظَّاِلم   ِكس د ا  ُثمَّ * ال  ُن

وِسددِهْم َعَلدد  َن  َؤ َلدداِء َمددا َعِلْمددَ  َلَقددْد ر ء  ِطُقدد   َقدداَ *  يَْن

َن فَتَعْب د و دنْ  َأ ِن ِم دا  اللَّدهِ  د و دا  َم ُكمْ  َل دْنفَع  نًا  َي دْي دا  َم  َوَل

ُكْم ُأ ٍّ*  َيُضرُُّكْم َن َوِلمَا َل دنْ  تَعْب د و ِن ِم  د و

َفلَا اللَِّه نَ  َأ داُل ا *  تَْعِقُلد  ُقد     َق ُكمْ  َواْنص در وا  َحرِّ دَت  آلَِه

ْن اِعِلنَي كُنُْتْم ِإ ا َبْردًا ُك ِني نَار  يَا ُقلْنَا*  َف مً ا  وََسَل
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ْبَرا ِيَم َعَل   . 1دِإ

 وتذلك ننييلا اهلل م سى وابارو  عليهمبا السبالم   

حينمبببا جببباءا فرعببب   واببب  أحبببد جنيبببابرة األر   

بببال خبب ل و   ببر   ببب  املببأل مببن ق مببه     ف اجهبباه

فكببا  النصببر حليفهمببا  وتببذلك مجيببء ا ننييبباء      

والرسببل مياببادو  بالشببجاعة الفائقببة والصببرب علببى   

ا ذ  وحتمل الشدائد أل  طريفقهم ا  طريفق احلبق  

قاب أمبري املبؤمن    لذلك تان ا   يفنيال   ألي ًيء  

 عليه السالم:

َا» رِيذَق  َسذكَلَ  َمذنْ  اَلنَّذاُ   أهَيُّ  اَلَْمذاءَ  َوَردَ  اَلْذَواِ َ  اَلطَّ

الََف  َوَمنْ    ومبن حكمبة لبه عليبه      2د«اَلتِّيذهِ  يِف  َوقَذعَ  ََ

 السالم قاب:

ِ  وَ  ُأولَِئذذذذذكَ  َوأَْيذذذذذنَ  َذا َوكَْ » ُّذذذذذونَ  اّلَلَّ قَل  عَذذذذذَددا   اأَْلَ

َفذ ُ قَذْدرا   َواأَْلَْعَظُمونَ  ُ  ََيْ ذمْ  اّلَلَّ ِّنَاِتذهِ  ُحَجَجذهُ  ِِبِ  َحذىَّ  َوبَي

                                                            

 .69 – 57األنبياء من اآلية:  (1)

 .346، ص2، ج200 نهج البالغة، الخطبة (2)
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 .  1د«أَْشَباِههِمْ  ُقلُوِب  يِف  يَْ َرُعوَها وَ  نَُظَراَءُهْ  يُوِدُعوَها

 اب  عام   حمكم تاابه الكريفم:وق

ةً  فَِندةً  َغلََبدْ   َقلِيَلدةر  فَِندةر  مِْن َكْم َ دِث ِن  َك ِذْذ  ِبد

يَن َمَع َواللَّه  اللَِّه ِبِر صَّا   . 2دال

وباخلصب ص البن    خ األننييباء  فل   أملنبا    باريف  

 ببد أ  أعببداء ا سببالم  حممببد صببلى اهلل عليببه والببه

علبببى تثبببرة عبببد ام مبببء البببدعم املبببا ي ووجببب    

القدرام وا مكانيام    أنهم ازم ا من قنيبل ابذه   

الفئببة القليلببة مببن املببؤمن   فاإلنسببا  مهمببا تانبب    

ق  به فببإ  قبب ة اهلل أع ببم   ذا  فاإلنسببا  املببؤمن ابب   

ناصببببره ومعينببببه فالرسببببل  أقبببب   النبببباس أل  اهلل

واألننيياء واحلجل األطهار ابم أقب   النباس ألنهبم     

 رن ام اهلل عز وجل  قاب  عام:األق

ب  ِر ِفي كَتَبْنَا َوَلقَْد زَّ ددِ  مِْن ال د كْكِر  بَْع نَّ ال  َأ
                                                            

 .147، الحكمة: 4نهج البالغة، ج (1)

 .249البقرة:  (2)



 
 

56 
 

َض َأْر َن عِبَادَِ  َيِرثُهَا اْل ح   صَّاِل  . 1دال

  

                                                            

 .105األنبياء:  (1)



 
 

57 
 

 

 املسألة السابعة 

 اْلُمَكذِِّبنَي َكْثَرُة وَلا»قوله عليه السالم: 

 .«َلُهْم

فكببل ا ننييبباء ُتببِذب ا   بببا ئ الببدع ة    أنهببم    

أصببحان عببزائم فلببم يفيأسبب ا مببن رةببة اهلل  بببل    

م بببالغ ا   النصببيحة حاببى نصببرام اهلل علببى القبب    

 ال امل   قاب  عام:

 ََّس ِإَذا حَت َأ ُ  اسْتَْي ب  ا  قَْد َأنَّه ْم َوظَنُّ ا الرُّس  دِ   ُك

جَِّي َنْصر َنا جَاءَ  ْم أْس َنا ي َردُّ َولَا نَشَاء  مَْن فَن    اْلقَْ ِم عَِن َب

ْجِرِمنَي  . 1داْلم 

 وق له  عام:

ِإنَّده   نَْعَلم  قَْد  ََ ز ُند ْح د ِ   لََي نَ  الَّ ِذنَّه ْم  َيُق ُلد  دا  َفد  َل
ََ ب  َن َكدددددد ك ِكددددددنَّ ي  ظَّدددددداِلِمنَي َوَل اِت ال َيدددددد  اللَّددددددِه ِبآ

                                                            

 .110يوسف:  (1)
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َن َحدددد و ْج َبْ  َوَلَقدددْد*  َي ََ ِمدددْن ر س ددد ٌ ُكددد ك  قَْبِلددد
ب  ا مَا َعَل  َفصََبر وا ا َنْصر نَا َأتَا  ْم حَتَّ  وَُأوُذوا كُ ك َل  َو

اِت م َبددددددَِّ  َكِلَمددددد ِذ ِمدددددْن َجددددداَءَ  َوَلَقدددددْد اللَّدددددِه ِل  نََبددددد
 . 1داْلم رَْسِلنَي

وقببد جبباء   تاببان علببل الشببرائء مببا روي عببن  

السالم وا  حبديفإل ط يفبل   احلس  بن علي عليهما 

السالم مبن أًبرال    عليه املؤمن  أنه أ ى رجل أمري

ب  متيم يفقاب له عمرو فسبأله عبن أصبحان البرس     

عدة أسئلة ومنها ال بعإل اهلل  لبيهم رسب    أم  ؟   

 ام عليه السالم:فقاب اإلم

غذريه  وعبذادُتم وجذل عذ  ِبهلل كفذره طذال فلا..»

 ودل مذن إرسائيذل بين من نبيا إلهيم وجل ع  هللا بعث

 إىل يذدعوه طذويال زماا فلبث فهيم، يعقوب بن هيودا

 فلا رأ  يتبعونه فال ربوبيته ومعرفة وجل ع  هللا عبادة

 دعاه ما قبول وتركهم والضالل به الغي يف متادهيم شدة

، العظمذ  قذريَتم عيذد والنجذا  وح ذ الرشد من إليه
                                                            

 .34  33األنعام:  (1)
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 والكفذذر بذذك تكذذذيِب إَل اأبذذو  عبذذادك نإ رب َي :قذذال

 جشذره فذأيب  ت ذ وَل تنفذع َل جشذرة يعبدون وغدوا

 يذب  وقد القوم فأصبح قدرتك وسلطانك، وأره أمجع

 :نيتق وصاروا فر  ِبم وقطع ذِل فهاهلم لكها جشره

 أنذه يذ م اذلي الرجذل هذذا آلهتم حسر قالت فرقة

 عذن وجوهم ليِّصف إليم الساء واألرض رب رسول

 إلهه. إىل آلهتم

 هذذا رأت حذني غضبت آلهذتم َل بل: قالت وفرقة

حفجبت  غريها عبادة إىل ويدعوك فهيا ويقع يعي،ا الرجل

 فذاجمتع، منذه فتنتِّصذوا لهذا تغضذبوا ليك وِباهئا حس هنا

 رصذا  مذن طذوالا فاختذذوا أابيذ ، قذتَل عذَل رأهيم

 أعال املاء إىل العني قرار يف أرسلوها مث، األفواه واسعة

 مذن فهيذا مذا ون حذوا، الذرباج مثل األخر  فوق واحدة

 معيقذذذة بذذذ ا األرض مذذذن يف قرارهذذذا حفذذذروا مث، املذذذاء

، عظميذة فاهذا رذرة وألقموا نبهيم فهيا وأرسلوا، املدَل

 نأ اآلن نرجذذو وقذذالوا املذذاء مذذن األابيذذ  اخرجذذوا مث

 فهيذا يقع اكن من قتلنا قد إا رأت إذا عنا آلهتنا ترىض

 منذذه ليشذذ تفي َتذذت كبريهذذا ودفنذذاه عبادُتذذا عذذن ويصذذد
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 يذذو م عامذذة فبقذذوا، اكن كذذا ون ذذُتا نورهذذا لنذذا فيعذذود

 قد س يدي: يقول وهو السالم عليه نبهيم يسمعون أنني

 وقذَّل ركين ضعف كربيت فارمح وشدة مَكي ضيق تر 

 ،دعذاي إجابذة تذؤخر وَل رو  بقذبض وجعذل، حيليت

 :جلربئيل وتعاىل تبارك هللا فقال السالم عليه مات حى

، حلمذي غذره اذلين عبادي هؤَلء أيظن جربئيل َي

 ان يقوموا، رسي وقتلوا، غريي وعبدوا، مكري وأمنوا

 ممذن املنذتقم واا كيذف، سذلطاي من ُيرجوا أو لغضِب

 ألجعلذهنم بع يت حلفت وإي، ُيش عقايب ومل، عصاي

 برحي إَل عيده ذِل ويف يدعهم فم. للعاملني ونَكَل عربة

 وتضذام مهنذا وذرعذوا فهيذا فتَذريوا امحلرة شديد عاصف

 جحذذر َتذذَتم مذذن األرض صذذارت بعذذض مث إىل بعضذذهم

 فانكبذت ،مظلمذة سذوداء حسابذة وأظلَتم يتوقد كربيت

 يذذذوب كذذا أبذذدا م فذذذابت تتلهذذ  مجذذرة اكلقبذذة علذذهيم

 ونذذ ول غضذذبه مذذن فنعذذوذ ِبهلل، النذذار يف الرصذذا 

 . 1د«نقمته

 وي مبديفن  أابل   م ًبعينيا   اهلل بعإل: واب قاب

                                                            

 .43  42، ص1علل الشرائع  الشيخ الصدوق، ج (1)
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 تبان ا  ولكبنهم  منهبا  تبا   البس  ًبعيب  قنييلة يفك ن ا

 ملبك  عليهم وتا  ًعيب  ليهم بعإل األمم من أمة

 وتببان ا عصببره  ملبب ك مببن أحببد يفطيقببه و  جنيببار 

 أًبياءام  الناس ويفنيخس   وامليزا  املكياب يفنقص  

  ذا يفسا ف   وتان ا لننييه و كذيفنيهم باهلل تفرام مء

 مببن سببعة   وتببان ا هلببا ودنبب ا أو ألنفسببهم اتاببال ا

 ونقبب  الطعببام باحاكببار امللببك فببأمرام العببيش 

  ليببه فأرسببل ًببعيب  ووع هببم واملبب اديفن املكايفيببل

 ساخط؟ أم أن  أرا  صنعنا ما  ق ب ما امللك

  ذا امللببك أ   لببيل  عببام اهلل أوحببى ًببعيب فقبباب

 فكذبببه فبباجر ملببك لببه يفقبباب صببنع  مببا مثببل صببنء

  عببام اهلل قبباب. املديفنببة مببن وق مببه وأخرجببه امللببك

ََ: عببنهم حكايفببة نَّدد ْخِرَج ددا لَن  ب  ي ددعَْي يَن م  ددِ   والَّ

ََ آمَن  ا نا مِْن مََع يَِت  الب ع     ًبعيب  فزا ام َقْر

ب  يا فقال ا ََ م عَْي ْأم ر َ  َأَصالُت ْن َت دا  نَْتدر  َ  َأ  م
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نا يَعْب د  اؤ  ب ْن َأْو آ دا  ِفدي  َنفَْعد َ  َأ دا  َأْم الِن داء    م  فبآذوه  نَش

 والغببيم احلببر علببيهم اهلل فسببلط بال اببم مببن بببالنفي

 وصببار أيفببام  سببعة فيببه فلنيثبب ا اهلل أن ببجهم حاببى

  م فببانطلق ا  ًببربه يفسبباطيع     ةيمببا مبباؤام

ا    : عببببام ق لببببه وابببب  هلببببم  ي ببببة ح  وَأْصدددد

َكِة ْي  فباجامع ا  سب  اء  سبحابة   هلبم  اهلل فرفء اأَل

 فلبم  فبأحرقاهم  منها نارا  عليهم اهلل فأرسل ظلها  

َأخََ   ْم:  عام ق له وذلك منهم أحد يفنل ا   َف  عَ 

ظُّلَِّة َي ِْم  ًعيب حلق أصابهم ما ق مه أصان فلما ال

 . 1دما  ا حاى بها يفزال ا فلم مبكة معه آمن ا والذيفن

 

                                                            

النور المبين في قصص االنبياء والمرسلين، السيد نعمة  (1)

 .213هللا الجزائري، ص
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 املسألة الثامنة

َغاِبٍر َعرََّفه ِمْن َساِبٍق ُسمَِّي َله َمْن َبْعَده َأْو »

َمْن َقْبَله َعَلى َذِلَك َنَسَلِت اْلُقُروُن وَمَضِت 

 .«الدُُّهوُر، وَسَلَفِت اآلَباُء وَخَلَفِت اأَلْبَناُء

   األننييباء   واملرا  من تالم اإلمبام عليبه السبالم   

األننييباء املابأخريفن  قباب    السابق  يفنيشبرو  النباس  ب  

  عام:

ِإْذ ْبددن  عِيَسدد  َقدداَ  َو َيَم ا َ  بَِنددي َيددا َمددْر يِي  ِإنكددي إِْسددَرا

قًا ِإلَيُْكْم اللَِّه رَس  ُ  ْ َراِة مَِن يَدَ َّ بَيَْن ِلمَا م َصدِّ لتَّ  ا

ْأِتي ِبرَس دد    َوم بَشِّددرًا  َفَلمَّددا َأْحَمددد  اْسددم ه  بَْعدددِ  ِمددْن َيدد

اِت جَاَء  ْم ْحرٌ  ََ ا قَاُل ا بِالَْبيَِّن  . 1دم ِبنيٌ ِس

 قاب  عام:

                                                            

 .6الصف:  (1)
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ِإْذ َ  اللَّه  َأخََ  َو ديِّنيَ  ِميثَا دا  النَِّب ُكمْ  َلَم دُت دْن  آتَْي  ِم

ا   ْكَمةر كَِت دا  م صَدِّ ٌ رَس   ٌ جَاَءُكْم ُثمَّ َوِح  ِلَم

ُكددْم ْقددَرْرُتْم َقدداَ  َولَتَْنص ددر نَّه  ِبددِه لَُتددْؤمِن نَّ مََع  وََأَخددْ ُتْم أََأ

ُكدمْ  َعَل  داُل ا  ِإْصدرِ   َذِل دا  َق ْقَرْرَن دا َ  َأ دهَد وا  َق اْم دا  َف  وََأَن

ُكْم يَن مَِن مََع شَّا ِِد  . 1دال

فكمبببا بشنبببر عيسبببى اببببن مبببريفم عليبببه السبببالم    

تبا    بالرس ب األتبرم صبلى اهلل  عليبه والبه وسبلم     

 جبابر  روي عبن  رس ب اهلل يفنيشر باحلجل ا طهبار  

 اهلل صبلى  رسب ب  قباب : قباب  األنصاري اهلل عنيد بن

 :وآله عليه اهلل

 كنيذذيت، وكنيتذذه اُسذذي، اُسذذه ودلي، مذذن املهذذدي»

لقذذا، َلقذا يب النذذا  أشذ به  وحذذرية غيبذة بذذه تكذون َو

 ميلؤهذا عذدَل   الثاقذ  اكلشهاب يقبل مث فهيا األمم، تضل

                                                            

 .81ل عمران: آ (1)
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 . 1د«وظلا جورا ملئت كا وقسطا

 عليبه  اهلل عنيبد  أببي  عبن ومنها ما جاء   الكا   

 تبا   األنصباري  اهلل عنيبد  بن جابر   »: قاب السالم

 رجبال   وتبا   اهلل أصبحان رسب ب   مبن  بقي من آخر

 مسببجد   يفقعببد وتببا  النييبب  أاببل  لينببا منقطعببا 

 بعمامبة  معاجبر  وآله واب   عليه اهلل صلى اهلل رس ب

  العلبم  بباقر  يفبا   العلبم  بباقر  يفبا  يفنبا ي  وتا  س  اء

 فكببا   يفهجببر جببابر: املديفنببة يفق لبب    أاببل فكببا 

 اهلل رسب ب  مسعب   ولك  أاجر ما واهلل  : يفق ب

 مب   رجبال   سادرك  نك: وآله يفق ب عليه اله صلى

  بقبرا   العلبم  يفنيقبر   مشبائلي  ومشائلبه  امسبي  امسه

 جبابر  فنيينبا : قباب   أقب ب  مبا   م  عباني  البذي  فذاك

 بطريفبق  مبر  املديفنبة  ذ  طبرى  بعبن    يف م ذام يفب  

 ن بر  فلمبا  علبي  ببن  حممبد  فيبه  تاان الطريفق ذاك  

 فأ بر أ بر: له قاب جم فأقنيل  الم أقنيل يفا: قاب  ليه

                                                            

 .1، ح286كما الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص (1)
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 وآلببه عليببه اهلل صببلى اهلل رسبب ب مشائببل: قبباب جببم

: قبباب؟ امسببك مببا  ببالم يفببا  نفسببي بيببده  والببذي

 يفقنيبل  عليبه  فأقنيبل   احلس  بن علي بن حممد امسي

 اهلل رسبب ب أببب ك وأمببي أنبب  بببأبي: رأسببه ويفقبب ب

  ذلبك  ويفقب ب  السبالم  يفقبرؤك  وآلبه  عليبه  اهلل صلى

 واب   أبيبه   م احلس  بن علي بن حممد فرجء :قاب

 فعلببها ببب  وقببد يفببا: لببه فقبباب  اخلببرب فببأخربه ذعببر

 جبابر  فكبا   بب   يفبا  بياك الزم: قاب نعم قاب  جابر

: يفق لبب   املديفنببة أاببل و تببا  النهببار طببر  يفأ يببه

 واب   النهبار  طبر   الغبالم  ابذا  يفبأ ي  ألبابر  واعجنياه

 عليه اهلل صلى اهلل رس ب أصحان من بقي آخر من

 عليهمبا  احلسب   ببن  علبي  م ى أ  يفلنيإل فلم وآله 

 الكرامبة  وجه على يفأ يه علي بن فكا  حممد السالم

: قبباب وآلببه عليببه اهلل صببلى اهلل لرسبب ب لصببحنياه

  و عبام   نيارك اهلل لدجهم عن السالم عليه فجل 

 فلما  اذا من أجرأ أحدا  رأيفنا ما: املديفنة أال فقاب
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 اهلل صببلى اهلل رسبب ب عببن حببدجهم مببا يفق لبب   رأ 

 قببط أحببدا رأيفنببا مببا: املديفنببة أاببل فقبباب وآلببه عليببه

 مبا  رأ  فلمبا   يفبره  ي عمبن  لبدجنا  مبن ابذا   أتذن

قببباب   اهلل عنيبببد ببببن جبببابر عبببن حبببدجهم يفق لببب  

 فيببباعلم يفأ يبببه اهلل عنيبببد ببببن جبببابر وتبببا  فصبببدق ه

 . 1د«منه

 وق له عليه السالم:

ُهذذذوُر، وَمَضذذذتِ  الُْقذذذُرونُ  نََسذذذلَتِ  َذِِلَ  عَذذذََل »  ادلُّ

لَفَتِ  اآلَِبءُ  وَسلَفَتِ  ََ  «اأَلبْنَاءُ  و

  كباجر  مبعنبى  «نسبل » مبا ة  مبن  القبرو   «نسل »

 القببرو   بب الي عببن رائعببة تنايفببة والعنيببارة األو   

 . 2د«السابق القر  من ولد قد قر  تل وتأ 

  

                                                            

 .2، ح470، ص1الكافي، ج (1)

 .144، ص1نفحات الوالية، ج (2)
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 املصادر واملراجع

 القرآ  الكريفم. -

 السببيد :ليببقو ع قيببقالطربسببي  حت ا حاجبباه  الشببيخ  .1

والنشبببر   للطنياعبببة النعمبببا  اخلرسبببا    ار بببباقر حممبببد

 م.1966 - اب1386

 مكببارم ناصببر الشببيخ املنببزب  اهلل تاببان  فسببري   األمثببل .2

 الشريادي.

 الاسبي   قي حممد النيال ة  نهل ًرل   الصنيا ة  بهل .3

 م.2011 – اب1432  1العربي    الااريفخ مؤسسة

: حيحو صبب ليببقو ع قيببقالصببدوى  حت الا حيببد  الشببيخ .4

 النشبببر  احلسبببي   الطهرانبببي  مؤسسبببة    ااًبببم  السبببيد 

 املشرفة. بقم املدرس  ألماعة الاابعة اإلسالمي

 السببيد: قيببقالنيسبباب ري  حت الفابباب البب اع    روضببة .5

 الشبريفف  منشب رام  اخلرسبا    حسبن  السيد مهدي حممد

 قم. – الرضي

املادنببدراني   صبباح حممببد الكببا   مبب لي  أصبب ب ًببرل .6

   عاً ر علي السيد الشعراني؛ احلسن أب  املريدا: قيقحت

والا ديفبببء   والنشبببر للطنياعبببة العرببببي البببباث  حيببباء  ار

 م.2000-اب 1421  1لنينا     بريوم 
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 صبا ى  حممبد : قيبق الصبدوى  حت  الشبيخ  الشبرائء    علل .7

 م.1966 – اب1385احليدريفة   حبر  املكانية

مطنيعبة سباار    مغنيبة    ج ا  النيال ة  حممد نهل ظالب   .8

 اب.1427  1 
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 اب.1363طهرا    ا سالمية الكاب  ار

 قيبببقالصبببدوى  حت النعمبببة  الشبببيخ ومتبببام البببديفن تمبباب  .10

 النشبر  الغفباري  مؤسسبة   أتبرب  : علبي حيحو صب  ليقو ع

اب 1405املشرفة   بقم املدرس  ألماعة الاابعة اإلسالمي

-1363  .  

 املرندي. احلسن أب  الن ريفن  الشيخ جممء .11

 الشبريفف  الطربسبي  منشب رام   الشبيخ  األخالى  مكارم .12

 .م1972- اب1392الرضي  

امل سببب عة العلميبببة القرآنيبببة  ًبببرل اآليفبببام العلميبببة     .13

القببرآ   الببدتا ر لنييببب بي بب    منشبب رام األعلمببي     

 بريوم  لنينا .

 .1  احلديفإل   ار  ح:الريفشهري   حممد احلكمة  ميزا  .14

العربي   الااريفخ مؤسسة عنيده  ًرل حممد النيال ة  نهل .15

 لنينا    .    .م. – بريوم
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 املرعشببي  الع مببى اهلل ايفببة مكانيببة منشبب رام األزائببري 
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 النييب   آب مؤسسبة : قيقالعاملي  حت الشيعة  احلر وسائل .18

 اب.1414الباث  قم املشرفة   إلحياء
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