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 :  قال أمري املؤمنني

ِه أَنِْبياءَ َواْصَطفَى ُسبْ »  حانَُه ِمْن َوََلِ

 َذ عَََل الَْوْْحِ ِميثاقَهُمْ أَخَ 

ساََلِ أَمانَََتُمْ َوعَََل تَبْ   ِليغِ الرِّ

َل   أَْكََثُ َخلِْقِه َعهَْد اّلّلِ ِإلَْْيِمْ لَّما بَدَّ

َُذوا األنْداَد َمَعهُ  فََجهِلُوا َحقَّهُ    َواَّتَّ

ياطِ   نُي َعْن َمْعرِفَتِهِ َواْجتالََْتُُم الشَّ

 «َواْقتََطَعَْتُْم َعْن ِعباَدتِهِ 
 

 :نهج البالغة

 .28ص، 1ج، األولىالخطبة  
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 املؤسسةمقدمة 

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

الطيبني    لهآوالسالم على خري خلق اهلل و ةقدم والصال

 األخيار.

 وبعد:

فهذه سلسلة خاصة مببا ور    تابان نهبل النيال بة     

من تالم أمري املؤمن  علي بن أبي طالب عليه السبالم  

األننييبباء علببيهم السببالم وقببد هنبباوب فيهببا  حبب ب بعبب  

اإلمام ج انب خمالفة من حياههم وما ارهنيط بهم ابابداء   

مببن آ م عليببه السببالم حيببإل بببيلن اإلمببام علببي عليببه      

السالم العلة   خلقه ومبا رافبق ابذا األمبر مبن ابباالء       

 للمالئكة و ري ذلك مما ارهنيط بهذه الشخصية.

يببباء علبببيهم واحلبببديفإل   نهبببل النيال بببة عبببن األنني 

السببالم ي يفكببن ًببامال  ألميببء األننييبباء و  ببا يفكافببي     

اإلمببام أمببري املببؤمن  عليببه السببالم بببذتر بع ببا  فهببم    
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واببم دآ م وم سببى وعيسببى و او  وليببى وسببليما     

واحلنييب املصطفى حممبد صبلى اهلل عليبه وآلبه وسبلم       

وقد أخذ احليز األترب من النييا  والاعريفف   تالم أمري 

 عليه السالم.املؤمن  

 ولذا:

وجببدم مؤسسببة علبب م نهببل النيال ببة أ  ه 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       

الشببرال لكاببان نهببل النيال ببة ف ببال  عببن رفببد اببذه       

مببا يفناسبنيها مبن روايفبام ًبريففة نني يفبة        األلفاظ الشبريففة 

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

واضح يفأخذ بأيفديفنا ويفد القارئ الكريفم  ى ما لب اهلل 

 ويفرضى.
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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل على ما أنعم  وله الشكر علبى مبا  »

ا قبدم  مبن عمب م نعبم ابابدااا       مبأهلم  والثناء 

 واالاا  جبمل  وسني غ آالء أسدااا  و حسا  منٍن

عن اجملباااة أمبداا    حصاء عد اا  ونأى عن اإل

  والصببببالة  1د« راك أبببببدااوهفبببباوم عببببن اإل 

آلببه  والسببالم علببى الببنف املصببطفى حممببد وعلببى

 الطيني  الطااريفن.

 وبعد..

يك نبب ا لننييبباء أإ  اهلل اخاببار مببن ببب  خلقببه  فبب

ك علببى وحيببه وتببا  اببذا االخايببار   هلبب ءهمنبباأ

                                                            

عليهنن   ف ةمنن  عارانن عا يدة ن نن ا عالنن اميخمننخ بة نن   نن (1)
 الغ ت  ؛ 132ص ،1ج ،الشيخ عاة   ي ،عالحتج ج: عا الم

 .15ص ،عان  ا ال خ ةيفو 
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فأخبذ    عاي البدنيا   خرى اليت سنيقالع اي األ

 اّل لبه      الأليهم العهبد وامليثباب ببأ  يفشبهدوا     ع

  ال أ  يفصدب بع هم البنيع  و أو  ا  سنيحانه

 مرام اهلل به.أال احلق وما  على اهلل  ايفق ل 

مجيء اخللبق   علىثم أخذ اهلل العهد وامليثاب  

حينمبا خلقهبم   وفشهدوا بأنبه ربهبم وخبالقهم      

مبببنهم هلبببك  تبببثري ب االرض ببببدل ى  وأابببنيطهم

خببالف ا ف  خببذم مببنهمُأالعهبب   وامل اثيببق الببيت  

فنيعبببإل اهلل رسبببله البببذيفن اخابببارام    اهلل وامبببرأ

ابب  أل  اهلببدم مببن بعثببة األننييبباء      واجانيبباام

 ةالنبباب بالببك العهبب   وامل اثيببق املببأخ ذ   ةهببذتر

ونعببب بامليثبباب ميثبباب   علببيهم   هلببك العبب اي

فحينمبببا  الفطبببرة واببب  ه حيبببد اهلل عبببز وجببب   

قببال ا بلببى  فلمببا   ؟ربكمببب ًببهدام اهلل ألسبب   أ

الببببدنيا عنيببببدوا االصببببنام عبببباي  ى  اهللنقلببببهم 
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واحنرفبب ا عببن الفطببرة الببيت     طبباع ا الشببيطا  وأ

فأرسبببب  اهلل هلببببم رسببببله   فطببببرام اهلل عليهببببا

 لبب النباب صباروا    أأل    دايفاهم وهذتريامهل

ََ  {:مشرت   قاب هعاى ََ َأَلْم أَعْهَْد ِإلَْيُكْم يَا بَِنيي د

َوَأِن  * َأنْ لَا تَعْبُُدوا الشَّيَْطانَ ِإنَّهُ َلُكمْ عَُدوٌّ مُِبنيٌ 

ْنُكْم َوَلَ ييْد َأَليي َّ ِميي* اعُْبييُدوِني َذييَصا ِصييَراْت ُمْسييَ  ِيمٌ 

 .(1)}جِِبلًّا كَِثريًا َأَفَلْم َتُكوُنوا تَْعِ ُلوَن
 

 محمد حمزة الخفاجي
 

 

 

 

  

                                                            
 .62 – 60يس:  (1)
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 املسألة االوىل

 االصطفاء يف اللغة

 

 .االْصِطفاء : االْخِايار   اْفِاعاٌب من الصَّْفَ ِة

ُة ومنه: الننييُّ  صبلى اهلل عليبه وسبلم  َصبْف َ    

  واأل،ْننييبباء  امُلْصببط،ف،ْ َ اهلل مبْن َخْلِقببه وم ْصببط،فاُة   

وا م  امُلْصبط،ُف      ط،ف،   ذا اْخِاري واْصمن امُل وام

 . ذا اخااروا  واذا ب م الفاء

  وَصِفيُّ اإِلْنساِ : أ،خ  ه الذي يف صاِفيه اإِلخاَء

وأ،ْصببف،ْيا ه البب   َّ: أ،ْخل،ْصبباه    ِفيُّ: امُلصبباِفيوالصَّبب

 .وَصافيا ه

وصاف،ى الرجَ : َصبَدق،ه    وَهصاف،ْينا: ختال،ْصنا

 .الذي يف صاِفيك، :وَصِفيُّك،  اإِلخاَء
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والصَِّفيُّ: اخلاِلص  من ت ِّ ًيٍء. واْصطفاه: 

 . 1د أ،خَذه صفيلا 

االصبببطفاء صببب ب الكبببا  دوجببباء   ًبببرل أ

واملصبطفى    االخايار يفقاب: اصطفياه أي اخرتهه

  سقاط الن   لإلضافةإ  أو األمء بفرابصي ة اإل

 إلضافة  ملا بيانيلة أو باقديفر منوا

واخلرية مثاب العننية والسرية  ملبا مبعنبى املخابار    

عمل  فيهمبا تمبا     أو مبعنى االخايبار وقبد اسبا   

خبرية اهلل وق لبه   وآله  صلى اهلل عليهق هلم حمملد 

 هعاى:

مَا كَاَن لَُهُم اْلخَِيَرُة2د . 

  

                                                            
 .463، ص14لسان العرب، ابن منظور، ج (1)

 . 37، ص1شرح اصول الكافي،ج (2)
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 املسألة الثانية

َواْصَطَفى ُسْبحاَنُه ِمْن »قوله عليه السالم: 

 «َوَلِدِه َأْنِبياَء

أي اخاببار سببنيحانه مببن ولببد الببنف آ م عليببه    

  قباب  السالم أننيياء يفك ن ا حجل اهلل على اخللق

 هعاى:

َّاْصييييَطَفى اللَّييييَه ِإن ََ ََ  َودَل ِإْبييييَراذِيَم َودَل َوُنوحًييييا د

 َواللَُّه بَْعٍض مِْن بَْعضُهَا ُذرِّيَّةً * الَْعاَلِمنَي َعَلى ِعْمرَاَن

  .(1)}َعلِيمٌ َسمِيعٌ

 عليبه  جعفبر  أببى  عبن  جاء   هفسبري العياًبي  

                                                            
 .34 - 33: ال عمران (1)



 
 

16 
 

 :قاب السالم

َّاْصييييَطَفى اللَّييييَه ِإن ََ ََ  َودَل ِإْبييييَراذِيَم َودَل َوُنوحًييييا د

 َواللَُّه بَْعٍض مِْن بَْعضُهَا ُذرِّيَّةً * الَْعاَلِمنَي َعَلى ِعْمرَاَن

 .(1)«العرتة تكل بقية وحنن حنن مهنم: قال }َعلِيمٌ َسمِيعٌ

   اهلل اخاار األننييباء آ م ون حبا  وآب اببراايم    

تبا   ًبرنا   ببا ئ الكبالم    أاذا االخايبار تمبا   و

 السبالم  عليبه  اهلل عنيبد  أببي  عنف  قني  اذا العاي

 :قاب

 عليوه هللا صوَل هللا لرسوول قالوا قريش بعض إن»

 وأنوت علوْيم وفُِضولت األنبيواء س بقت يشء بأي :وآهل

 :قال وخامتهم؟ آخرمه بعثت

 مون وأول جالهل، جل بريب أقر من كنت أول إين»

 وأشوهدمه عوَل النبيوني، ميثاق هللا أخذ حيث أجاب،

 قوال نيب أول فكنت ،بَل :قالوا بربمك؟ ألست: أنفسهم

                                                            
 .168ص ،1ج تفسير العياشي، (1)
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 .(1)«وجل عز الاقرار ابهللإىل  فس بقَتم( َلب)

 وتببثري مببن الروايفببام االخببرىهببذه الروايفببة ف 

أ  خيلببببق  قنيبببب  اخللببببقخاببببرب أ  اهلل   ى  هشببببري

االرض فمبنهم مبن نباب     ى  أجسا ام ويفهبنيطهم 

 رضا اهلل بالكام  واذه الصف ة ام خيبار اخللبق  

 من األننيياء والرس  واحلجل األطهار.

فكبا  عطباء    ومنهم  و  ذلك وابم املؤمنب    

اهلل لعنيببا ه علببى حسببب اماثبباهلم ألوامببره فمببن   

ن اهلل سنيق تا  ا  االقرن ومن هنيء ناب الرضا م

 :قبباب أعبب  بببن بكببري عببنف ولكببن تبب ر بدرجاببه 

 :يفق ب عليه السالم جعفر أب  تا 

 لنا ابلوالية ميثاق ش يعتنا أخذ وتعاىل تبارك هللا إن»

 ابلربوبيوة هل ابإلقورار اذلر عوَل امليثاق أخذ يوم ذر ومه

 محمود عوَل وعور  ،ابلنبووةوآهل  صَل هللا عليه وحملمد

                                                            

 .20، ح13، ص15 ح   عالنوع ، عالالم  عامجل ي، ج (1)
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 وخلقهوم أظوة ومه الطوني يف أمتوهوآهل  عليه هللا صَل

 شو يعتنا أرواح وخلو  آدم مهنوا الو  خلو  الطينة من

 رسول هللا وعرفهم عليه وعرضهم عام بألفي أبداهنم قبل

 السوالم عليوه طالب أيب بن وعيلوآهل  عليه هللا صَل

عون  عيسو بن عامثن ورواه القول حلن يف نعرفهم وحنن

أيب جعفر عليه السوالم وااد فيوه و   عن اجلراح أيب

 .(1)«بدنهإىل  قلب حين

 عن أبي عنيد اهلل عليه السالم قاب:و

 :موووب بوون  ووران عليووه السووالمإىل  أوىح هللا»

انتجبتووم موون خلقووي واصووطفيتم أتوودري م موووب   

إين  :فووووأوىح هللا إليووووه ،ال م رب :فقووووال؟ لوووو ي

الار  فووأ أجوود علْيووا أشوود تواضووعا   إىل  اطلعووت

 وعفر خديه يف الرتاب توذلال   خفر موب ساجدا   ،منم

ارفو  رأسوم م  :فوأوىح هللا إليوه ،منه لربه عوز وجول

وأموور يوودك يف موضوو  وووودك، وامسوو   ووا  ،موووب

سوقم  فإنوه أموان مون    ،وهجم وما انلته من بودنم

                                                            
 .16،ح135، ص1ج ،المحاسن (1)
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 .(1)«وداء وآفة وعاهة

عليه السبالم قباب:     2دعن أبي احلسن األوبو

 قاب رس ب اهلل صلى اهلل عليه وآله:

إن هللا تبووارك وتعوواىل اختووار موون   يشء أربعووة: »

مياكئيل وإرسافيل وموكل  اختار من املالئكة جربئيل و

املوت علْيم السالم، واختار من األنبياء أربعة للسو ي  

داود وموووب وأان، واختووار موون البيووو ت  إبووراهو و

ََ اْصيييَطَفى اللَّيييَه ِإنَّ :فقوووال  أربعوووة ََ  َودَل َوُنوحًيييا د

واخاببار مببن   الَْعيياَلِمنَي َعَلييى ِعْمييَراَن َودَل ِإْبييَراذِيَم

 :النيلدا  أربعة فقاب عز وج 

َذََصا الَْبلَِد *َوُطوِر ِسيِننَي*َوال ِّنِي َوالزَّيُْ وِن

 . 3داْلَأِمنِي

وطبب ر  فببالا  املديفنببة والزيفابب   بيبب  املقببدب 

                                                            

 .6، ح7، ص13، جاالنواربحار  (1)

 .اإلمام الكاظم عليه السالم يعني (2)

 .3 – 1التين:  (3)
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سين  الك فة  واذا النيلد األمب  مكبة  واخابار    

وخدجية وفاطمة   من النساء أربعا: مريفم وآسية

واخاار من احلل أربعبة: البثل والعبل واالحبرام     

الببثل فببالنحر  والعببل ضببجيل   والطبب ام  فأمببا

واخابببار مبببن األًبببهر أربعبببة:   النببباب بالالنييبببة

واخابار    وذو القعبدة وذو احلجبة   رجب وً اب

مببن األيفببام أربعببة: يفبب م األمعببة  ويفبب م الرتويفببة  

 . 1د«عرفة  ويف م النحر  ويف م

  

                                                            
 .225ص ،الشيخ الصدوق ،الخصال (1)
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 املسألة الثالثة

واألئمة عليهم اختيار طينة األنبياء واحلجج 

 وشيعتهمالسالم 

اار اهلل من بب  اخللبق صبف ة هكب         خيقني  أ

م طينببة اخاببار هلبب  مببنهم أننييبباء ورسبب  وحجببل 

  ام ت نهم طبااريفن طاارة ختالف عن طينة  ري

خلقبب ا مببن طينببة األننييبباء لكببن  وتببذلك حمنيلبب ام

 أمبري  اإلمبام  قباب   االننيياء األص  والشيعة الفبر  

 السالم: عليه املؤمن 

 اذلي دون الهنووور ودون عرشوووه دون هنووورا هلل إنّ »

 روحووني حوواف  الهنوور  1ديف وإنّ  موون نوووره نووور عرشووه

                                                            

 .في بعض النسخ على حافتي ((1
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 عشو هلل أموره وإن من وروح القدس روح:  خملوقني

 ففرس ، األر  من ومخسة اجلنة من مخسة ، طينات

 موكل وال نويب مون موا:  قال مث ، وفرس األر  اجلنان

 الوروحني وجعول إحدى من فيه نفخ إال جبهل بعده من

 قلوت ، الطينتوني إحدى من وآهل عليه هللا صَل النيب

 اخللو : اجلبل فقوال ما السالم عليه األول احلسن أليب

 العشو من خلقنا وجل عز هللا فإن البيت، أهل غريان

  ووا فأطيووب مجيعووا الووروحني موون ونفووخ فينووا طينووات

 .«.2(. 1طيبا

 :قاب السالم عليه عنيداهلل أبي وعن

 اجلنووة طينووة موون املووؤمن خلوو  عووز وجوول هللا إن»

عوز  هللا أراد إذا: وقوال ،النوار طينوة من الاكفر وخل 

 شيئا يسم  فال ،وجسده روحه طيب خريا بعبد وجل

; أنكره إالّ  املنكر من شيئا يسم  وال رفهعَ  إالّ  اخلري من

 :يقول ومسعته قال

 تووكل موون واملووؤمن الانبيوواء طينووة: ثووال  الطينووات

                                                            

 ( في المصدر: فأطيبها طينتنا.(1

 .3، ح389، ص1( الكافي، ج(2



 
 

23 
 

 وهلوم صولاأل مه صوفواا، مون مه الانبياء أن إال الطينة

 ال يفرق كذكل الاب، طني من الفرع واملؤمنون فضلهم

 الناصب طينة: وقال; ش يعَتم وبني بيهنم عز وجل هللا

 ال تووراب، مفوون املس تضووعفون وأمووا ،مسوو نون محووأ موون

 وهلل نصووبه عوون انصووب وال إميانووه عوون مووؤمن يتحووول

 . 1د«فْيم املشيئة

 قاب املااندراني   ًرل احلديفإل:

 املمازجبام  وابي  أصب هلم  ى  ًبارة   الطينةد

 مببن قنيلببها ومببا تالنطفببة اخللقببة أطبب ار   املناقلببة

 العلقبة  من بعداا وما وال ذاء الننيام مث  م ا اا

 املبدبرة   للبنف   القابب   واملزاج والعظم وامل  ة

 :ق له

 .«خريا بعبد وجل عزّ  هللا أراد إذا وقال»

 اخلاصبة  وادايفاهبه  هعباى  ه فيقه باخلري ريفدأ أ 

 حقيقاهببا علببى فبباإلرا ة  العنيببد اسبباعدا  حلسببن

                                                            
 .2، ح3ص ،2جالكافي،  (1)
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 الصاحلة عماباأل من وه ابعه ميا اإل به أريفد  و 

 خببري أرا  هعبباى أنببه ديفببيفر  الفاضببلة واالخببالب

 بببأ    فعببه وميكببن   املعنببى بهببذا  العنيببا  مجيببء

   مبببا عاملببا ت نببه اعانيببار ى  هعبب   حينئببذ االرا ة

 اماثباب  علبى  والعبزم  اخلبريام  ى  امليب   من العنيد

 منببه علببم فببإذا ن اايببه  عببن واالجانببان أوامببره

 عبن  ونفسبه  روحبه  فيطيبب  لطفه  ليه ه جه ذلك

 فبال  القنيبائح  عبن  وقب اه  جسبده  ويفطهبر  الف ايفح

 وعمب   ببه  وصدب ال عرفه  اخلري من ًيئا يفسمء

 مببن ًببيئا يفسببمء وال العمليببام مببن تببا   و  بببه

 واكببذا وهرتببه  قنيحببه وعببرم أنكببره  ال املنكببر

 وحسببن نيبباههم صببدب علببم  ذا بعنيببا ه اهلل يففعبب 

 .اساعدا ام

 واي:« طينام  ثالث» ق له عليه السالم 

 بهم. املقريفن واملؤمن  االننيياء طينة -1
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 املنكببببريفن والن اصببببب الكفببببرة طينببببة -2

 هلم. املعانديفن

 بهبم  يفقبرو   ال البذيفن  املسا عف  طينة -3

 يفعاندونهم. وال

 يفنا  فال منها  املخل ب باعانيار الاقسيم واذا

 أ  مبن  االئمبة  أببدا   خلبق    -االحا يفإل -

 اخللبق   منيبدأ  باعانيبار  ذلبك  أل   عشرة الطينام

 .هعرم هأم 

 .«الطينة تكل من واملؤمن» :ق له

 املبرا   أل   النيبد   ومبن  منه االعم أم قلنيه أي

  أ  ال هشبببملها واببي  األنببة  طينبببة الطينببة  بالببك 

 صبف هها   مبن  وأببدانهم  قلب بهم  خلقب   االننيياء

 تمبا  ذلبك  ف ب فمن أرواحهم وأما خالصها  أو

 أصبالة  واملقصب  و   جيا اإل   االص  وام مر 

 العلبببم   ف بببلهم وهلبببم النببب   ابببذا خلبببق  
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 رًا .لوا باحلق الاام والاقرن والاقدم والعم 

 القصبببد   وهلببب ام ننييببباءاأل فبببر  واملؤمنببب  

واب    الان طب   مبن  خلقب   أببدانهم   جيا واإل

 وأصبلب  الزب  ألنه به مسي ننيياءاأل ع  ثف  من

 ممببا فخلقبب  قلبب بهم وأمببا املببذت ر  الصببف  مببن

 اهلل يففببرب ي وتمببا  مببر تمببا االننييبباء مببن خلببق

 والطينببة اخللقببة   وًببيعاهم االننييبباء ببب  هعبباى

 أل  خببرةواآل الببدنيا   بينهمببا يففببرب ال تببذلك

 .املاني   من والاابء االص  مء الفر 

 .«مس نون محأ من الناصب طينة وقال» :ق له

 املببنن املببا ري واملسببن   االسبب   الطبب  احلمببأ

 عببز وجبب  اهلل أ روي  وقببد سببج   طبب  وابب 

 ا مباء  منها رفجل ثم منانة  سنيخة خنييثة أرضا  خلق

 أيفبام  سبنيعة  عليهبا  املباء  ذلك فأجرى ماحلا  جاجا أ

 ثم عنها املاء ذلك ن ب ثم وعمها  طنيقها حاى
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 الط باة الكفببرة  منببه فخلبق  الطبب  ذلبك  مببن أخبذ 

 . 1د وأئماهم

طاعاببه اب مببن رول املببؤمن    اهلل علببم   األ

طهبار    فلهذا خلقه مبن طينبة األ  واماثاله ألوامره

هلل الكبافر مبن طينبة    ثبم خلبق ا    وام خيار خلقه

  روحببه ي ثاثبب  ألوامببر اهلل عببز النببار وذلببك أل

طينة  فعلينا معرفة ًبيء  وج  فخلقه من هلك ال

 بببا مهبببم واببب  أ  اهلل حينمبببا اخابببار الرسببب       

وجدام مطيع  لني   اخلري ووجدام ماطهريفن 

اخابار هلبم أًبرم    فطهرام اهلل و  من ت   ن 

 وتذلك ًيعاهم.طهر الطينام وأ

أما الكفار فهم الذيفن اخاباروا أ  يفك نب ا مبن    

  اهلل   يفك ن ا بهذا اخللبق فبإ  أصحان السعري وأ

 .ال يفظلم العنيا 

                                                            
 .7، ص8ج، شرح اصول الكافي (1)
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 املسألة الرابعة

 اْلَوْحِي َعَلى َأَخَذ» قوله عليه السالم: 

 «ِميثاَقُهْم

النكسبار   يفباء  الب او  صبارم   العهبد  :امليثابد

وامليباثق   األصب    على امل اثيق واألمء .قنيلها ما

 :وامل اثقبببة .امليثببباب :وامل ثبببق. أيف بببا وامليببباثيق

 :هعاى ق له ومنه .املعاادة

َوِميثَاَقُه الَّصِي َواَثَ ُكْم ِبِه1د . 

 :هعاى وقاب .ًدله أي  ال ثاب   وأوثقه

                                                            

 .7المائدة:  (1)
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(1)فَشُدُّوا اْلَوثَاَق
. 

 :وال ثيبببق .فيبببه ل بببة الببب او بكسبببر وال ثببباب

 بال بم  وثبق  وقبد  .وثباب  واألمء  احملكم الشيء

   بال ثيقبة  أخبذ  :ويفقباب  .وثيقا صار أي  وثاقة

 . 2دمثله  أمره   وه ثق .بالثقة أي  أمره

 :طرق ارتباط االنبياء باخلالق

 قاب هعاى:

َوِمييْن َومِْنييَ  ِميَثيياقَُهْم النَِّبيييِّنَي ِمييَن َأَخييْصنَا َوِإْذ 

 مِنُْهْم وََأخَْصنَا َمْرَيَم ابِْن وَعِيَسى َوُموَسى َوإِْبرَاذِيَم ُنوٍح

َِِقنَي لَِيْسييَأَل * َغلِيظًييا ِميثَاقًييا  وَأََعييدَّ ِصييْدقِِهْم َعييْن الصَّييا

 . 3دَألِيمًا عََصابًا ِلْلكَاِفِريَن

اخذ اهلل علبى مجيبء األننييباء والرسب  امليثباب      

                                                            

 .4محمد:  (1)
 .1563، ص4عاجوا ي، ج ،عاصح ح (2)
 .8 - 7عالحرعب:  (3)
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بأ  يفشهدوا أ  ال  له  ال ا  سبنيحانه وأ  يفنيل ب ا   

اإللباء يفكب     ما اهاام اهلل ببه مبن وحيبه  وابذا     

ق اإلهلام أي ما يفقء بالقلب أو مبن وراء  يفعن طر

 قاب هعاى: ليهم رس ال   حجان أو يفرس  

َوحْيًيا  ِإلَّيا  اللَّيهُ  ُيَكلَِّميهُ  َأْن لِبََشيرٍ  كَاَن َومَا 

 َميا  ِبِإْذِنيهِ  فَُييوِحيَ  رَُسيولًا  ُيرِْسي َ  َأْو ِحَجيا ٍ  َوَراِء مِْن َأْو

 . 1دَحكِيمٌ َعِليٌّ ِإنَُّه يَشَاُء

 ثالثة عرب يفامل واخلالق األننيياء ب  االرهنياط   

 :اي طرب

 بالنسببنية تببذلك تببا  حيببإل   اإللبباءد ببب 1

: اآليفة حيإل هق ب ن ل  مث  األننيياء من للعديفد

 َفَأْوحَيَْنيييييييييا ِإلَْييييييييييِه َأِن اْصيييييييييَنِع اْلُفْليييييييييَ  ِبأَعْيُنَِنيييييييييا

 . 2دَوَوحْيِنَا

                                                            

 .51عاشو ى:  (1)
 .27عامؤمنوخ:  (2)
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 يفاكلم اخلالق تا  تما  حجان وراء مند ب 2

َوَكلَّييَم اللَّييُه ُموَسييى  طبب ر  جنيبب    م سببى مببء
 . 1دَتْكلِيمًا

  حجان وراء مند أ  أيف ا  النيع  اعارب وقد

 .واحلقيقية الصا قة الرؤيفا هشم 

 ى  البب حي   تمببا   الرلسبب ب  رسببابد ببب 3

   وسبلم  وآلبه  عليبه  اهلل صبلى داألعظبم  الرلس ب

َعييُدو ا ِلجِْبِريييَ   ُقييْ  َمييْن َكيياَن    :هقبب ب فاآليفببة

 . 2دَفِإنَُّه َنزََّلُه َعَلى َقلِْبَ  ِبِإْذِن اللَِّه

 بالنسبنية  الطريفبق  ابذا  على ال حي يفقاصر وي

 بب   وسبلم  وآلبه  عليه اهلل صلى األعظم للرس ب

 .أيف ا  ُاخرى بطرب يفامل تا 

 يفامل قد ال حي أ  ى  نشري أ  ال روري ومن

 أعبباله  ذلببك ى  أًببري تمببا اليقظببة    أحيانببا 

                                                            

 .164عان  ا:  (1)
 .97عا ق ة:  (2)
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 تمبا  الصبا قة   الرؤيفا طريفق عن املنام   وأحيانا 

  مساعيبب  ابنببه بببذبح وأمببره  بببراايم بشببأ  جبباء

 أ  بع ببهم اعانيببار مببن بببالر م السببالم عليهمببا

 . حجان وراء مندلب مصداب ذلك

 ذترههببا الببيت الثالثببة الطببرب أ  مببن وبببالر م

 بع با   أ   اّل للب حي   الرئيسبية  الطرب هعد اآليفة

 فبالنيع   ذاههبا   حببد  فبرو   هلبا  الطبرب  ابذه  من

 أربعبة  عبرب  الب حي  بإنزاب هق م املالئكة أ  يفعاقد

 .طرب

 طرق انزال الوحي:

 البنلف  رول ى  الب حي  لقباء بإ امللبك  يفقب م  ب 1

 يفاجسبد  أ   و صل ام اهلل وسالمه عليه  وقلنيه

   ذلببك نقببرأ تمببا الببرو     النفببإل أيل أمامببه

 وسببلم وآلببه عليببه اهلل صببلى الببنلف عببن حببديفإل

 :يفق ب حيإل
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 نفس متوت لن أنّه روعي يف نفث القدس روح إن»

 .«الطلب يف وامجلوا هللا فاتقوا راقها تس تمكل حىت

 اإلنسبببا  ًبببك  أحيانبببا  امللبببك يفببباقمص بببب2

 أ  األحا يفببإل هببذتر حيببإل الببنلف مببء ويفاحببدث

 .الكلف  حيةالصحابي  بص رة ظهر جربئي 

 األببرب رنبب  ًببك  علببى يفكبب   وأحيانببا  ببب 3

 أصبعب  اذا وتا  اآلذا     ص هه يفدوي الذي

 يفاصبنيب  تا  حيإل للرس ب بالنسنية ال حي أن ا 

 على راتنيا  تا  و ذا النيار ة  األيفلام   حاى عرقا 

 .األرض على وجتث  هقف تان  فإنلها  ابة

 بصبب رهه أحيانببا  جربئيبب  يفظهببر تببا  تمببا ببب 4

 حبدث  مبا  وابذا  عليهبا   اهلل خلقبه  اليت األصلية

 عليببه اهلل صببلى رسبب ب حيبباة طبب اب فقببط مببره 

 . 1دوسلم وآله
                                                            

 - 571، ص15ج ن ص  مك  م عاشي عري عألمثل، -(1)
572. 
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وفيه حبديفإل ط يفب    جاء   هفسري ن ر الثقل  

عليه السالم يفق ب فيه وقد سبأله رجب     يعن عل

 َوَميا  :فأمبا ق لبه   :عما اًانيه عليبه مبن اآليفبام   

 ِمييْن َأْو َوحْيًييا ِإلَّييا اللَّييُه ُيَكلَِّمييُه َأْن لِبََشييٍر َكيياَن

ال    يفكلمبببه اهلل ألنيشبببر  يفنني بببيمبببا  ِحَجييياٍ  َوَراِء

ال من وراء حجبان أو يفرسب     وحيا  ولي  بكائن 

ما يفشباء تبذلك قباب اهلل هنيبارك      بإذنه يرس ال في ح

ليبه مبن    وهعاى عل ا تنيريا قد تبا  الرسب ب يفب حى    

غ رس  السماء رس  االرض وقبد  رس  السماء فانيّل

تا  الكالم ب  رس  أا  االرض وبينه من  ري أ  

د قبباب وقبب السببماء يفرسبب  الكببالم مببء رسبب  أابب    

 له:آرس ب اهلل صلى اهلل عليه و

 «؟ربمم جربئيل هل رأيت »

فقباب رسب ب     ال يفرى ي  رب  :فقاب جربئي 
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 :لهآواهلل صلى اهلل عليه 

 «.ين تأخذ الوْحأمن »

 :آخذه من اسرافي  فقاب :فقاب

 «.؟ومن أين يأخذه ارسافيل»

 من الروحاني  قاب: قاب يفأخذه من ملك ف قه

 «.؟أين يأخذه ذكل املكلمفن »

وا  تبالم   يقاب يفقذم   قلنيه قذفا فهذا وح

منبه    اهلل عز وج  وتالم اهلل لبي  بنحب  واحبد   

م قذفببه   قلبب به مببا تلببم اهلل بببه الرسبب  ومنببه مببا

وهنزيفب  يفالبى    ييفرااا الرس  ومنه وحب ومنه رؤيفا 

فاتاف مبا وصف  لبك مبن     ويفقرأ فه  تالم اهلل

    معنى تالم اهلل لي  بنح  واحدإف  تالم اهلل

رسببب   السبببماء  منبببه مبببا هنيلبببغ ببببه رسببب      إفببب

 . 1د«االرض

 

                                                            

 .588،  ص4تف ي  نو  عاثقليخ، ج (1)
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 املسألة اخلامسة

 الرِّساَلِة َتْبِليِغ َوَعَلى»قوله عليه السالم: 

 «َأماَنَتُهْم

عاادوا اهلل  عليهم السالم   االننيياء والرس  

على هنيليبغ ابذه الرسبالة السبماويفة العظيمبة ببأ        

وجببه بببأ  ال يفقصببروا بببأي ًببيء أمببرام اهلل بببه    

فاكفل ا برعايفة الديفن وحفظه وهنيلي ه للناب ببال  

ايفا ة وال نقصا   فهذه الصدور الطاارة حب م  

 يفن اهلل وحفظاه من ال يا   أل  أ لبب النباب   

ببدلل ا  يفبن اهلل وأفسبدوا   االرض  فلبم يفقصببر     

االننيياء بأي ًيء ُتلفب ا ببه حابى وصب  لنبا ابذا       

الببديفن بببأ  صبب رة  فببال يف جببد ًببيء  اّل وبيلناببه   
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 الرس  ألميء اخللق  فهبذا البديفن الطباار لاباج    

أنببباب صبببا ق  طبببااريفن منبببزا  مبببن تببب   ى 

خطيئببة صبب رياا وتنيرياببا تبب نهم أمنبباء اهلل علببى 

فاألننييبباء واحلجببل االطهببار ال يفقاسبب       اخللببق

قبباب االمببام الصببا ب عليببه     بأحببد مببن العنيببا    

 :السالم

 لطفوه خوزائن مون أنبيواءه مكّون وجول عزّ  هللا إن»

 مون وأفوردمه علموه، خمزون من وعلّمهم ورمحته، وكرمه

 أحد وأحواهلم أخالقهم يش به فال لنفسه، اخلالئ  مجي 

 اخللوو  سووائر وسووائل جعلهووم إذ أمجعووني، اخلالئوو  مون

 رضوواه، وخالفهووم سووبب وطوواعَتم حووّمم وجعوول إليووه،

 مووةّ  ابتّبوواع قوووم  ّ  وأموور خسطووه، سووبب وإنوواكرمه

 ومعرفة بطاعَتم إالّ  أحد طاعة يقبل أن أىب مثّ  رسوهلم،

 هللا; عنوود وجوواههم وتعظوومهم ووقووارمه وحوورمَتم حقّهووم

مْ   دوهنوم، مون أحود مبزنَل تزنهلم وال هللا أنبياء مجي  فََعظِّ

 إالّ  وأخالقهوم وأحوواهلم مقاماام يف بعقكل تترّصف وال

 بودالئل البصوائر أهول وإجوعع هللا عند من حممك ببيان
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 حقيقوةإىل  ابلوصوول وأّن  ومراتمم، فضائلهم  ا تتحقّ 

 دوهنوم مبن وأفعاهلم أقواهلم قابلت وإن هللا؟ عند هلم ما

 وأنكوورت حصبووَتم، أسووأت فقوود أمجعووني النوواس موون

 عوون وسووقطت ابهلل، خصوصوويَّتم وهجلووت معوورفَتم،

 . 1د«إّمك مثّ  فإّمك واملعرفة، اإلميان حقيقة درجة

فإ  اهلل ال يف    أماناه  ال عند أا  العصبمة   

فاألننييبباء معصبب م   أل  اهلل سببنيحانه اخاببارام   

لديفنببه  وتبب    يفببن اهلل  يفببن ماكامبب  فيجببب أ   

يفك   املنيل    عبن ابذا البديفن ماكبامل    تب       

ًببببيء بعلمهببببم وحلمهببببم وطهببببرام وطهببببر    

 :هعاىقاب ساللاهم  

ًَعلِيمٌ َسمِيعٌ َواللَُّه بَْعٍض مِْن بَْعضُهَا ُذرِّيَّة2د .  

 السبالم  عليبه  جعفبر  أببي  عبن  محبزة  أببي  عن

 :قاب

                                                            

 .34ح ،37، ص11 ح   عالنوع ، ج (1)
 .34آل عم عخ:  (2)
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 نبوتووه وسووأ وآهل عليووه هللا صووَل محموود ىقضيي ملووا»

 نبوتوم قضويت قود محمد م هللا أوىح ممهأ واس تمكلت

 موون اذلى عنوودك العووأ فاجعوول ،أممووم واسوو تمكلت

 يف النبوة عأ وآاثر العأ ومريا  الاكرب والامس اإلميان

 والامس ميوانواإل العوأ أقطو    ذريتوم فوإين يف العقب

 العقوب مون مون النبووة عوأ وآاثر العأ ومريا  الاكرب

 اكنووا اذليون الانبيواء بيوو ت مون أقطعهوا   كع ذريتم

 :هللا وذكل قول ،آدم أبيم وبني بينم

 َوُنوحًييييا َوَدَل ِإْبييييَراذِيَم َوَدَل ََ ََ ِإنَّ اللَّييييَه اْصييييَطَفى َد

ُذرِّيَّييةً بَْعُضيييهَا ِميييْن بَْعيييٍض   * ِعْمييَراَن َعَليييى الَْعييياَلِمنَي  

 العوأ جيعول   وعوال جول هللا نوإ َواللَُّه َسمِيعٌ َعلِيمٌ

 مووكلإىل  ال خلقووه موون أحوودإىل  أمووره ِك ُيوو و  هجووال  

 موون رسووال   رسوولأ ولكنووه ،مرسوول نوويبإىل  وال مقوورب

 عوع حيوب وهنوامه مبوا فأمرمه وكذا كذا هل مالئكته فقال

 وعوأ العوأ ذكل فعوأ خلقه بعلمه أمر عليه فقص يكره

 الوو  واذلريووة والاعوووان الانبيوواء موون وأصووفياءه انبيوواءه

 العاقبوة وفوْيم ،البقيوة فوْيم جعل ال  بعض بعضها من
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 وبوووالة وللعلووعء ،اَلنيووا تنقضوو حووىت ،امليثوواق وحفوو 

 . 1د«والهداية للعأ الاس تنباط الامر

 

                                                            

 .31ح ،168، ص1تف ي  عالي شي، ج (1)
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 املسألة السادسة

 َخْلِقِه َأْكَثُر َبدََّل َلّما»قوله عليه السالم 

 «ِإَلْيِهْم الّلِه َعْهَد

   السنيب   بعثة األننيياء ا  ا  أ لب العنيبا   

نق بب ا العهبب   وامل اثيببق الببيت ُأخببذم مببنهم     

السببببابق فنيعببببإل اهلل رسببببله ليببببذتروام مبيثبببباب 

 عنيببداهلل ابببى عببنقمببي الفطببرة  جبباء   هفسببري ال

   هفسري ق له هعاى: عليه السالم

بَِنيييي ِميييْن َربُّيييَ  َأَخيييَص َوِإْذ ََ ََ  ظُُهيييوِرِذْم ِميييْن د
 َقياُلوا  ِبيَربُِّكمْ  َأَلْسُت َأْنُفسِِهْم َعَلى وَأَشْهََدُذْم ُذرِّيَّ َُهْم
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 . 1دَبَلى

 فثنيابب  نعببم :قبباب اببذا؟ تببا  معايفنببة قلبب 

 ي ذلك ول ال وسيذترونه امل قف ونس ا املعرفة

 اقببر مببن فمببنهم  ورااقببه خالقببه مببن حببدأ يفببدر

عببز  اهلل فقبباب بقلنيببه يفببؤمن وي الببذر   بلسببانه

 وج :

    َْمُِنييييييوا ِبَمييييييا َكييييييصَُّبوا ِمييييييْن َفَمييييييا َكيييييياُنوا لِيُ

 . 3د« 2دقَْبُ 

 ابببذه   السبببالم عليبببه الصبببا ب اإلمبببام عبببن

 :اآليفة

 يف أصوووالب ومه اخللووو إىل  الرسووول هللا بعوووث»

 بعود صودق حينئوذ صودق مفون النسواء وأرحام الرجال

 يطبو  كذكل ذكل، بعد حينئذ كذب كذب ومن ،ذكل

                                                            

 .172عألع عف:  (1)
 .74يونس:  (2)
 .248، ص1تف ي  عاقمي، ج (3)
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 . 1د«الاكفرين قلوب عَل هللا

 :قاب السالم عليه جعفر أبي و  الكا  عن

 مموا أحوب مون خفل  اخلل  خل  عز وجل هللا إن»

 اجلنوة وخلو  طينة من خلقه أن أحب، ما واكن أحب

 طينوة من خلقه أن أبغض ما واكن أبغض مما أبغض من

 ؟ الظالل يشء وأي :الظالل فقلت يف بعهثم مث ،النار

 ،بيشوء وليس شيئا الشمس يف ظكلإىل  تر أ  :فقال

 وجل عز ابهلل الاقرارإىل  فدعومه النبيني مهنم بعث مث

ِِْن َسيَألْ َُهْم َميْن َخَل َُهيْم      :وجول عوز قووهل وهو َوَلي

 ببالننيي   االقبرار  ى   عب ام  ثم . 2دلََيُ ولُنَّ اللَُّه

 ى   عببب ام ثبببم  وأنكبببر بعببب  بع بببهم فبببأقر

 مببن وأنكراببا أحببب مببن واهلل بهببا فببأقر واليفانببا

َْمُِنيييوا ِبَميييا    ه:ق لببب واببب  أب ببب  َفَميييا َكييياُنوا لِيُ

                                                            
 .223، ص2عاتف ي  عاص في، ج (1)

 .87عارب ف:  (2)
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 عليببه جعفببر أببب  قبباب ثببم . 1دَكييصَُّبوا ِمييْن قَْبييُ 

 . 2د«ثم الاكذيفب تا  :السالم

 :بصري ألبي قاب  نه :السالم عليه وعنه

 من ميثاقمك هللا عليه أخذ مبا وفيمت إنمك بصري أاب م»

 هللا مكلعوريَّ  تفعلوا   ولو ،غريان بنا تبدلوا   وإنمك واليتنا

َوَمييا َوَجييْدنَا   :ذكووره جوول يقووول مه حيووثعووريَّ  كووع

ِليييييَأكَْثِرِذْم ِميييييْن عَْهيييييدن َوِإْن َوَجيييييْدنَا َأكَْثيييييَرُذْم   

 . 4د« 3دَلَفاِسِ نَي

   اهلل يفعلبببم   ببببا ئ األمبببر أ  انالبببك مبببن 

العنيا  من مياث   ألوامبره ومبن ي مياثب   ولكبن     

يفعطي فرصا  للعنيا  عسى أ  هبنفعهم فبي ريوا   اهلل 

 أبببى مببا بأنفسببهم  روي   هفسببري العياًببي عببن 

                                                            

 .74يونس:  (1)
 .3، ح10، ص2عاك في، ج (2)
 .102عألع عف:  (3)
 .223، ص2عاتف ي  عاص في، ج (4)
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 :قاب السالم عليه اهلل عنيد

 اخللببق منياببدأ   وهعبباى خلببق  هنيببارك اهلل   »

 ملببح واآلخببر فببرام  عببذن أحببداما حبببريفن 

 العببذن النيحببر مببن آ م هربببة خلببق ثببم  أجبباج 

 فجعلبه  جباج  األ النيحبر  علبى  أجراه ثم الفرام 

 مبن  قني بة  قني  ثم  آ م خلق وا  محأ مسن نا

 :فقبباب صببلب آ م    فببذرأاا ميببناأل آ م تاببف

 مببن قني ببة قببني  ثببم ببباليأ وال األنببة   اببؤالء

 :فقبباب آ م صببلب فببذرأاا   األيفسببر آ م تاببف

 أفعبب  عمببا سببأبُأ وال أبببالي وال النببار   اببؤالء

 واببؤالء اببؤالء و  بعببد النيببداء اببؤالء   ولببي

 سينيال  .

 أصببحان يف مئببذ فبباحال :اهلل عنيببد أببب  قبباب

 ربنبا  يفبا  :فقبال ا   على خبالقهم  ذر وام الشماب

 قنيب   مبن  العبدب  احلكم وأن  النار لنا أوجني  ي
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 لبك  طاعانا وهعلم بالرس  وهنيل نا علينا حتال  أ

أخبربتم   فانا :وهعاى هنيارك اهلل فقاب ومعصيانا؟

 واملعصبببببية الطاعبببببة   اآل  علبببببيكم باحلجبببببة

 .االخنيار بعد واالعذار

 ى  اهلل فأوحى :السالم عليه اهلل عنيد أب  قاب

 ختببرج هشببهق ثببم النببار مببر أ  النببار خبباا  مالببك

 هلببم اهلل قبباب ثببم  هلببم فخرجبب   منهببا عنقببا

 ثبم  طائع  ال ندخلها :فقال ا  طائع  ا خل اا

 بهببببا ألعببببذبنكم أو طببببائع  ا خل اببببا :قبببباب

 وحاججنباك  منهبا   ليبك  اربنا  ا  قال ا  تارا 

 أصبحان  مبن  وصبريهنا  علينبا  أوجنياها حيإل فيها

 ابببدأ ولكببن طببائع ؟ ندخلببها الشببماب فكيببف 

عدل   قد هك   تي  خ هلا   اليم  صحانبأ

 .وفيهم فينا

 أصبحان  فبأمر  السبالم  عليبه  اهلل اب  عنيبد  قاب
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 اذه النبار  ا خل ا :فقاب يفديفه ب  ذر وام اليم 

  خ هلبببا   يفانيبببا رو  فطفقببب ا :قببباب  طبببائع 

 ببببر ا  اهلل علبببيهم راافصبببيل مجيعبببا  فيهبببا ف ألببب ا

 هنيببارك اهلل    ثببم  منهببا أخببرجهم ثببم  وسببالما 

 وأصبببحان أصبببحان البببيم    نبببا ى وهعببباى

 :البيم   أصحان فقاب بربكم؟ ألس  :الشماب

  طبائع   مقبريفن  وخلقبك  حنن بريفاك ربنا يفا بلى

 بريفابك  حنبن  ربنبا  يفا بلى :الشماب أصحان وقاب

َوَلييُه أَْسييَلَم  :اهلل قبب ب وذلببك  تببارا  خلقبك و

ًِ َطْوعًييا َوَكْرذًييا َوِإلَْيييِه        َمييْن ِفييي السَّييمَاَواِل َواْلييَأْر

 . 2د«هلل ه حيدام :قاب  1دُيْرجَُعوَن

 

                                                            

 .83آل عم عخ:  (1)
 .78، ح183، ص1تف ي  عالي شي، ج (2)
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 املسألة السابعة

َفَجِهُلوا َحقَُّه َواتََّخُذوا »قوله عليه السالم: 

األْنداَد َمَعُه َواْجتاَلْتُهُم الشَّياِطنُي َعْن 

 «َمْعِرَفِتِه َواْقَتَطَعْتُهْم َعْن ِعباَدِتِه

 مبعنبى   ضبد د وا  علبى  «نبد » مجء «أندا د»

 سببنيحانه  ونببه مببن املعنيبب  يفن انببا وأرا  املثبب  

 هعبب  أنلهبا  املقبايفي   صباحب  قباب  بينمبا  وهعاى 

 قببباب وهلبببذا واملخالفبببة  واهلبببرون االنفصببباب

 بب   مثب    تب   علبى  يفطلبق  ال النبد  بأ  الل  يف  

 آخبر  خيبالف  مسبارا   يفاخبذ  البذي  املث  على هطلق

 أنلبه   اّل آخر مياث  الذي تالفر  وأفعاله أعماله  
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 .لاربه

  اّل العصر  مبعنى «ج ال » ما ة من «اجااب»

 عليبه  اإلمبام  عنيارة    عند باحلرم اقرتن  أنلها

 ومعناابا  الشبيء   عبن  االنصبرام  فعنب   السالم

 . 1د قصدام عن صرفاهم انا

   من يفعنيد مء اهلل  هلا آخر فقبد جهب  حقبه     

أل  اهلل سنيحانه وهعباى واحبد أحبد فبر  صبمد       

  و   من واجب العنيا  نفي الشرك عنبه سبنيحانه  

فإ  تثريا  مبن النباب يفعنيبدو  مبن  و  اهلل مبا ال      

يفببنفعهم وال يف ببرام ويفاخببذونهم أوليبباء هلببم     

 قاب هعاى:

اتََّخييييُصوا ِإنَُّهييييُم الضَّييييلَاَلُة َعَليييييِْهُم َحييييقَّ َوَفِري ًييييا 

 . 2داللَِّه َُوِن مِْن َأْولِيَاَء الشَّيَاِطنَي

                                                            
(1)

 . 140، ص 1نفحات الوالية ، ج -
(2)

 . 30األعراف  -
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 وق له هعاى:

ََّأْولَِييييييييييييا ِِهْمإىل  لَُيوُحيييييييييييوَن الشَّييييييييييييَاِطنَي َوِإن 

َُِلوُكْم  ِإنَُّكييييييييييييييييْم َأطَعُْ ُمييييييييييييييييوُذْم َوِإْن لُِيَجييييييييييييييييا

 . 1دَلمُْشِرُكوَن

 ال أنهببم ار برب بياببه فنيعببد معرفببة اهلل واإلقببر  

   مياثل نبببه لبببه ًبببرتاء ختبببذوااجهلببب ا حقبببه و 

 قاب هعاى:الرب بية  

 ْ َخَليييييَق بِالّييييصِي  لََ ْكُفييييُرونَ  َأ يييين ُكمْ  ُقيييي 

 رَ  َذِلييييي  َأنيييييَداَاً َليييييُه وَجتَْعُليييييوَن َييييييْوَمنِي يف اأَلْرً

 .  2دالَْعَلِمنَي

فلبب  بقببى اإلنسببا  علببى فطرهببه السببليمة الببيت 

خلقه اهلل عليها واي ه حيده عبز وجب   وحبب    

                                                            

 .121: عالنل م (1)
 .9فصلت:  (2)
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اخلبري وطهبارة البذام حلفابه برتبام البرن  ومبا        

اظلاببه الشببياط   ولكببن ا لببب النبباب اسببا ل  

علببيهم اابب اؤام فأضببّلاهم عببن طريفببق احلببق      

واهنيع ا الشياط  فأالاهم عن الصراط املساقيم  

 .رةواحنرف ا عن الفط

فسببببا   ى   ىواببببذا االحنببببرام الفطببببري أ  

اجملامعام ال ثنية  أل  الشرك مبن أًبد البذن ن    

 ى  وأعظمهببا  لبببذلك واهببر اهلل أننييببباءه ورسبببله  

عنيببا ة اهلل سببنيحانه  ى  العنيبا  لكببي يفرجببء النباب  

 قاب أمري املؤمن  عليه السالم: وهعاى 

وودا   اّللَّ  فَبََعووثَ »  اِبلَْحوو ِّ  صووَل هللا عليووه واهل ُمَحمَّ

 َطاعَوةِ  وِمونْ  ِعَباَدِتهإىل  اأَلْواَثنِ  ِعَباَدةِ  ِمنْ  ِعَباَده ِلُيْخرِجَ 

ْيَطانِ   .   1د«َطاَعِتهإىل  الشَّ

 وجب   عبز  اهلل حكبى  ثبم   براايم بن علي قاب

                                                            

 .231، ص2، ج146، خهنهج عا الغ ، محمد ع د (1)
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 ق مه فقاب واالك السالم عليه ا   خرب

َن َوِإَلى َِ  َييا  َقيالَ  ُذيوًَا  َأخَاُذْم عَا  َميا  اللَّيهَ  اعُْبيُدوا  َقيوْ

َِ يَا * ُمفَْ ُروَن ِإلَّا َأنُْ ْم ِإْن غَْيُرُه ِإَلهن مِْن َلُكْم  لَا َقوْ

 الَّييصِي َعَلييى ِإلَّييا َأْجييرَِي ِإْن َأْجييرًا َعلَْيييِه أَْسييَأُلُكْم

 . 1دتَْعِ ُلوَن َأَفلَا َفَطَرِني

 مببن النيا يفببة   بال اببم تانبب  عببا ا    قبباب

 هلبم ار   وتبا   منبااب  أربعة االجفر ى  الشقيق

 وأجسبببام  ط يفلبببة عمبببارأ وهلبببم تبببثري وخنيببب 

  لببيهم ابب  ا اهلل فنيعببإل األصببنام فعنيببدوا ط يفلببة 

 وي فببأب ا األنببدا  وخلببء االسببالم ى  يفببدع ام

 سببنيء السببماء عببنهم فكفبب  وآذوه بهبب   يفؤمنبب ا

 يفسقي وتا  اراعا ا   وتا  قحط ا حاى سن 

 فخرجبب    يفريفدونببه بابببه ى  قبب م فجبباء الببزر 

                                                            

 . 51 - 50: اود (1)
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 أنببام؟ مببن فقالبب  عبب راء مشطبباء امببرأة علببيهم

 بال نببا أجببدب  وتببذا تببذا بببال  مببن فقببال ا حنببن

 ثطببر اهلل حاببى يفببدع  أ  نسببأله ابب   ى  فجئنببا

 لبدعا  هلب    اسباجيب  ل  فقال  بال نا  وختصب

 فبأيفن  قبال ا  املباء   ارعبه لقلبة   احبرتب  فقبد  لنفسه

  ليه فجاؤوا وتذا  تذا م ضء   ا  قال  ا ؟

 ثصبر؟  وي بال نبا  أجبدب   قبد  اهلل نبف  فقال ا يفا

فاهيببببأ  وثطببببر  بال نببببا خيصببببب ا  اهلل فاسببببأب

 :وقاب هلم و عا وصلى للصالة

 بال تبببم  وأخصبببني  أمطبببر  فقبببد ارجعببب ا

 رأيفبام؟  ومبا  قباب  عجنيبا  رأيفنبا  انا اهلل نف فقال ا يفا

 قالب   مشطاء عب راء  امرأة منزلك   رأيفنا فقال ا

 ابب   ى  جئنببا قلنببا هريفببدو ؟ ومببا أنببام مببن لنببا

  اعيببا  ابب   تببا  فقالبب  لبب  مطببر فا اهلل ليببدع 

 هلبك  اب    فقاب احرتب قد ارعه  فإ لنفسه لدعا
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 فقببال ا النيقبباء  بطبب ب هلببا اهلل وأنببا أ عبب   أالببي

ولبه    ال مؤمنا اهلل خلق ما ألنه قاب ذلك؟ وتيف

 عبدوي  يفكب    فلبئن  عبدوهي   وابي  يفؤذيفبه  عدو

 .ميلكب ممن يفك   عدوي أ  من خري أملكه ممن

 ويفنهباام  اهلل ى  يفبدع ام  ق مبه    ا   فنيقي

 وأنبزب  بال ابم  ختصبب  حابى  عنيا ة األصنام عن

 :وج  عز ق له وا  املطر عليهم اهلل

َوَيييا َِ  ُيرِْسييِ  ِإلَْيييِه ُتوُبييوا ُثييمَّ َربَُّكييْم اْسيي َْفِفُروا َقييوْ

َُْكْم ِمييْدَرارًا َعَلييْيُكْم السَّييمَاَء  ُقييوَِّتُكْمإىل  ُقييوَّةً َوَيييِز

 . 1دُمْجِرِمنَي تََ َولَّْوا َولَا

 :اهلل حكى تما فقال ا

 َنَا بَِبيَِّنةن َومَا َنحُْن بِ َاِرِكي َدلِهَ ِنَا ِْ َُ مَا جِ يَا ُذو

َْمِِننيَ   ي فلمببا  َعييْن َقْوِلييَ  َوَمييا َنْحييُن َلييَ  ِبُميي

                                                            

 .52اود:  (1)
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 يفعببب الصرصببر الببريفح اهلل علببيهم أرسبب  يفؤمنبب ا

 القمر س رة   ق له وا  النيار ة

َوُنيُصِر  عََصاِبي كَاَن َفكَيَْف عَاٌَ كَصََّبْت 

َِ ِفييي َصْرَصييرًا ِرحيًييا َعَليييِْهْم َأرَْسييلْنَا ِإنَّييا( 18)  َنْحييٍ  َيييوْ

 . 1د ُمسَْ ِمرٍّ

 عز وج : فقاب احلاقة س رة   وحكى

      وََأمَّيييا َعييياٌَ َفيييُأْذِلُكوا ِبيييِريٍع َصْرَصيييٍر عَاتَِييييةن *

ٍَ ُحُسيوًما         قبباب َسيخََّرَذا َعَليْيِهْم َسيْبَع َلَيياٍل َوَثَماِنَييَة َأيَّيا

 ليبباب ونانيببة  سببنيء بزحبب  منح سببا القمببر تببا 

 . 2دأيفام 

الببه   حببق مببن ق تببالم لببه عليببه السبالم ومبن  

 اساه ههم  الشياط :

 متورّب  غدا وهو ، اس تفلَّهم قد اليوم الّشيطان   ل»

                                                            

 .19 -18عاقم   (1)
 .330 - 329، ص1تف ي  عاقمي، ج (2)
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 ، الهودى مون خبوروهجم حفس مم ، عهنم ومتخلّ  ، مهنم

 ، احلوّ   عون وصوّدمه ، والعموى الّضالل يف وارتاكسهم

 . 1د«التّيه يف وجعهحم

 : نتائج البحث

  اهلل اخاار أننيياءه مبن بب  خلقبه بعبد      - 1

أ  اخاربام   مجيء العب اي ف جبدام طبائع     

 .االح اب م حديفن اهلل حق ه حيده    ت

فكبب      صببفاههم هاميببز عببن  رياببم   -2

 صفة مجيلة جتداا   اذه الصف ة الطباارة منهبا  

 واخللبق   والعلم واحللم ذىاأل  حتمل على الصرب

 احلسن والسخاء واأل   فهم ترام اخللق .

 قاب هعاى:

َكيياَن ِإنَّييُه ِإْبييَراذِيَم اْلكَِ يياِ  ِفييي َواْذُكييْر 
 . 2دنَِبي ا صِدِّي ًا

                                                            

 .287، ص180، خ، 2عا الغ ، جنهج  (1)

 .41: م يم (2)
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 وق له هعاى:

َكييياَن ِإنَّيييُه ُموَسيييى اْلكَِ ييياِ  ِفيييي َواْذُكيييْر 

 . 1دنَِبي ا رَُسولًا َوكَاَن ُمْخَلصًا

 وق له هعاى:

َكياَن  ِإنَّيهُ  إِْسيَماعِي َ  اْلكَِ يا ِ  ِفيي  َواْذُكْر 

ََِق  .  2دنَِبي ا رَُسولًا َوكَاَن اْلوَعِْد صَا

 باهلل . واليق  االميا  ق ة-3

نهم معصب م   عبن املعاصبي صب رياا      -4

 وتنيرياا .

عاداب   ت  ًبيء حابى   ال  بب    اال-5

  هلل عبببز وجببب   قببباب اهللفبببإنهم ال يف  بببني    ال

 :هعاى

     َواْلكَاِظِمنَي الْفَيَْظ َوالَْعياِفنَي َعيِن النَّياِو َواللَّيُه
                                                            

 .51: م يم (1)
 .54م يم:  (2)
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 . 1دُيِحبُّ اْلُمْحسِِننَي

 :وآله عليه اهلل صلى النف وقاب 

 قلبه هللا مأل إنفاذه عَل يقدر وهو غيظا   من كظم»

 . 2د«وإمياان   أمنا  

  

                                                            

 .135ل عم عخ : آ (1)
 .240، ص1صول عاك في، جأش ح  (2)



 
 

62 
 

 املصادر واملراجع

 القرا  الكريفم. -

 حممد السيد: هء الطربسي  هح و االحاجاج  الشيخ .1

 النجبف  والنشبر   للطنياعبة  النعمبا   اخلرسا   ار باقر

 م.1966 - 1386 األًرم 

 مكبارم  ناصر الشيخ املنزب اهلل تاان هفسري   األمث  .2

 .الشريااي

 عنيببد الشببيخ: هببح اجمللسببي  األنبب ار  العالمببة حبببار .3

 بريوم  الرضا للطنياعة والنشر   ار العل ي الزاراء

 م.1983 - اب1403لنينا  

 فبببرو  ببببن احلسبببن ببببن البببدرجام  حممبببد بصبببائر .4

 حسببن مببرياا احلبباج: وهبق  وهببء وهببص الصبفار  هببح 

 منش رام طهرا   األمحدي  با ي   مطنيعة هچت 

 ش.1362 - اب1404األعلمي  طهرا  

 الشبببيخ: الكاًببباني هبببح الفبببي  الصبببا : الافسبببري .5

اهلببا ي  قببم   مؤسسببة  األعلمببي  رم ببا   حسبب 

  2املقدسبببة  مكانيبببة الصبببدر للنشبببر  طهبببرا   ط    

 ش.1374 - اب1416

: العياًببي  هببح مسببع   بببن حممببد العياًببي  هفسببري .6



 
 

63 
 

 العلمية املكانية احملالهي  الرس لي ااًم السيد احلاج

 طهرا . – اإلسالمية

هبح وهبص   : القمبي   ببراايم  ببن  القمي  علبي  هفسري .7

  ار األزائبري  مؤسسبة   امل سب ي  طيب السيد: وهء

 منشبب رام ايفببرا   قببم  والنشببر  للطنياعببة الكاببان

 اب.1404  3اهلدى  ط مكانية

هفسببري نبب ر الببثقل   الشببيخ احلبب يفزي  هببح: السببيد    .8

احملالهبببي  مؤسسبببة  مساعيليبببا   ااًبببم الرسببب لي  

-ابببب 1412للطنياعبببة والنشبببر والا ايفبببء  قبببم     

 ش.1370

 أترب علي هء: هح وهص الصدوب  اخلصاب  الشيخ .9

 ألماعبة  الاابعبة  اإلسبالمي  النشبر  مؤسسبة  ال فاري 

 1403 احلبرام  القعدة ذي 18املشرفة   بقم املدرس 

 ش. 1362 -

املاانبدراني    صاحل حممد م لي الكا   أص ب ًرل .10

: وهصبحيح  الشعراني  ضبنيط  احلسن أب  املرياا: هح

 العرببببي البببرتاث  حيببباء  ار عاًببب ر  علبببي السبببيد

  1لنينببا   ط والا ايفببء  بببريوم   والنشببر للطنياعببة

 م.2000 - اب1421
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الصببحال  األبب ااري  هببح:  أمحببد عنيببد ال فبب ر       .11

  4العطار   ار العلم للماليفب   ببريوم  لنينبا   ط   

 م.1987اب 1407

 أتبرب  علبي : وهبء  وهص هح الكليب  الشيخ الكا   .12

  3طهببرا   ط – اإلسببالمية الكاببب ال فبباري   ار

1367. 

 احلب اة  حمبرم   أ ان نشبر  منظ ر  ابن العرن  لسا  .13

 اب.1405

احملاسن  امحد بن حممد ببن خالبد الربقبي  هبح وهبء       .14

وهببص: السببيد جببالب الببديفن احلسببيب   ار الكاببب   

 ش.1330 -اب 1370اإلسالمية  طهرا   

نفحببام ال اليفببة  الشببيخ ناصببر مكببارم الشببريااي     .15

 ًرل نهل النيال ة ًرل عصري   ار ج ا  األئمة.

 الابباريفخ عنيببدة  مؤسسببة هببح: حممببد النيال ببة  نهببل .16

 .العربي  بريوم  لنينا 
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