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:السالم عليه المؤمنين أمير قال

سَِليمٍ قَْلبٍ لِِذي فَُطوبَى..)

 ُيرْدِيهِ َمنْ وَتَجَنَّبَ َيْهدِيهِ َمنْ َأطَاعَ

َبصَّرَهُ َمنْ ِببََصرِ اَلسَّالَمَةِ َسِبيلَ َوَأَصابَ

 (.أََمرَهُ. َهادٍ وََطاعَةِ

(214ةغ:  الطبب:)نهج البال





مقدم: المؤسس:

بسم هللا الرحمن الرحيم



 السيد نبيل الحسني

رئيس مؤسس: علوم نهج البالةغ:



 

 

 مقدم: الكتاب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

د هلل على ما أنعم، وله الشكر على ما أهلمم، والناما    )احلم

ا دممدم، مممن عمممام نعممم اببممدالا، ودمماا      أدممدالا،  بمم

وإحسان ممان وا لما،  مم عمن ا حعما  عمدنلا، ونم          

،  1)عمممن ااممماداا أممممدلا، واالممماوأ عمممن ا ن ا  أبمممدلا   

والعمم ا والسمم م علممى المما  ادعمملالى لمممد وعلممى  لممه  

 .اللياني اللالرين

 وبعد ..

                                                            
،االحتجاج

النسييا  بالةغييا الببرسييي للشييي 
بيفور البن



 

 

 َمالٌ َيْنَفُع َلا يَْوَم}
{َسِليٍم ِبَقْلٍب اللََّه َأَتى َمْن ِإلَّا * َبُنوَن اوََل

                                                            



 

 



 

 

 تمهيد

                                                            



 

 

 َيْنَفوُع  َلوا  يَوْومَ }
{َسِليٍم ِبَقلٍْب اللََّه َأَتى َمْن إِلَّا، َبنُوَن وََلا َمالٌ

                                                            
 



 

 

 )يف معنى َفُطوَبى(: املسألة األوىل

 َوَعِمُلووووووا َآَمُنووووووا الَّوووووِذيَن}
                                                            



 

 

{َمَآٍب َوُحْسُن َلُهْم ُطوَبى الصَّالَِحاِت

                                                            

 



 

 

                                                            



 

 

                                                            
 



 

 

 القلب يف اللغة: املسألة الثانية

 

                                                            



 

 

                                                            



 

 

 القلب يف القرآن:: املسألة الثالثة

 ِإْذ َبْعوووَد ُقُلوَبَنوووا ُتووو ِْ  َلوووا رَبََّنوووا}
{َهدَْيَتَنا

 ُقُلووُبُهْم  َوتَْطَمِئنُّ َآَمنُوا الَِّذيَن}
                                                            



 

 

 تَْطَمووووووووِئنُّ اللَّووووووووِه ِبووووووووِذْ ِر اأََلوووووووو اللَّووووووووِه ِبووووووووِذْ ِر
{اْلُقُلوُب

 اْلووووَأرِْ  ِفووو   َيِسوووُاوا  أََفَلووومْ }
 َآذَانٌ َأْو ِبَهوووووا َيْعِقُلووووووَن ُقُلووووووبٌ َلُهوووووْم َفتَُكووووووَن
 وَلَِكوووْن الْأَْبَصووواُر َتْعَموووى َلوووا فَِإنََّهوووا ِبَهوووا َيْسوووَمعُوَن

{الصُُّدوِر ِف  الَِّت  اْلُقُلوُب َتْعَمى

 ِبَهووا َيْفَقُهوووَن َلووا ُقُلوووبٌ َلُهووْم}
 َلووووا َآذَانٌ وََلُهووووْم ِبَهووووا ُيْبِصووووُروَن َلووووا َأْعووووُينٌ وََلُهووووْم

 َأَضووولُّ ُهوووْم َبوووْل َ الَْأْنَعووواِم ُأوَلِئوووَ  ِبَهوووا َيْسوووَمعُوَن
{اْلغَاِفلُوَن ُهُم ُأوَلئَِ 

 اللَّوووُه َصووورََ  اْنَصووورَفُوا ُثووومَّ}

                                                            

 



 

 

{َيْفَقهُوَن َلا قَْومٌ بَِأنَُّهْم ُقُلوَبُهْم

 الشَّوويَْطاُن ُيْلِقوو  َمووا ِليَْجَعووَل}
 ُقُلووووُبُهْم وَاْلَقاِسووويَِة َمووورَ ٌ ُقُلووووِبِهْم ِفووو  ِللَّوووِذيَن ِفْتَنوووةً
{َبِعيٍد ِشَقاٍق َلِف  الظَّاِلِمنَي وَإِنَّ

 َأْم اْلُقووْرآََن َيَتوودَبَُّروَن أََفَلووا}
{أَْقَفاُلَها ُقُلوٍب َعَلى

 ُقُلووِبِهمْ  ِفو   الَّوِذينَ  َحسِوبَ  َأْم}
{َأْضَغاَنُهْم اللَُّه يُْخِرَج َلْن أَْن َمرَ ٌ

 َعونْ  َقْلَبوهُ  َأْغَفْلَنوا  َمْن تُِطْع وََلا}
{ُفُرطًا َأْمُرُه َوَ اَن هَوَاُه َواتََّبَع ِذْ ِرَنا

                                                            



 

 

 هَُلوو َ وواَن ِلَمووْن َلووِذْ َر  ذَِلووَ  ِفوو  إِنَّ}
{...َقلْبٌ

 اْلُقُلووووووووووووُب وََبَلَغوووووووووووِ  الْأَْبَصووووووووووواُر َزاَغوووووووووووِ  وَِإْذ}
{الَْحَناِجَر

 َسوأُْلِق  }
{الرُّعَْب َ َفُروا الَِّذيَن ُقُلوِب ِف 

                                                            
 

 



 

 

 وَلَوْو  َلُهومْ  ِلْنو َ  اللَّوهِ  ِمَن َرْحمٍَة َفِبَما}
 ِموووووووْن َلاْنَفضُّووووووووا اْلَقْلوووووووِب َغِلووووووويَ  فَظًّوووووووا ُ ْنوووووووَ 
{حَوْلَِ 

                                                            



 

 



 

 

 :املسألة الرابعة

 : القلب يف السنة املطهرة

                                                            



 

 

                                                            

 



 

 

                                                            



 

 

                                                            
 

 



 

 

                                                            

 

 



 

 

 َصوْدَره  َيْشوَر ْ  َيْهدَِيوه  أَْن اللَّوه  ُيوِردِ  َفَمونْ }
 َضويققاً  َصوْدَره  يَْجعَولْ  ُيِضولَّه  أَْن ُيوِردْ  وَمونْ  ِلإِلْسوالمِ 

                                                            
 



 

 

{َحَرجاً

                                                            



 

 

                                                            



 

 

                                                            



 

 

 :املسألة اخلامسة

 أقوال العلماء يف القلب :

                                                            
 



 

 



 

 

 َأْموووِر ِموووْن الووورُّوُ  ُقوووِل الووورُّوِ  َعوووِن  َوََيْسوووأَلُوَن}



 

 

{رَبق 

                                                            
 



 

 

 إَِلوى  اْرِجِعو   * اْلمُْطَمِئنَّوةُ  الونَّفْ ُ  أَيَُّتَهوا  َيوا }
{َمْرِضيَّةً َراِضيَةً رَبقِ 

 أُْقِسوووُم وََلوووا}

                                                            
 



 

 

{اللَّوَّاَمووووِة نَّفِْ ِبووووال

                                                            

 



 

 



 

 

                                                            



 

 

                                                            



 

 

 فُجُورََهووووووووا فَأَْلَهَمَهووووووووا * َسوووووووووَّاَها َوَمووووووووا َوَنْفووووووووٍ }
 َأْموووِر ِموووْن الووورُّوُ  ُقوووِل}{َوَتقْوَاَهوووا
{رَبق 

 ُقُلووِبِهُم  ِفو   َ تَوبَ  ُأوَلِئو َ }
{الْإِمَيووواَن

{ِللِْإْسوَلامِ  َصوْدَرهُ  اللَّوهُ  َشَرَ  أََفَمْن}
{َأ رَ َموا  اْلُفَؤاُد َ َذَب َما}

 ُأوُلوووو َيَتوووَذ َُّر ِإنََّموووا}
                                                            

 

 



 

 

{الْأَْلَباِب
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