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٥

الكتابمقدمة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم

واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على 
.آله الطاهرينأشرف خلقه حممد وعلى

:أما بعد

لقد تناولنا يف اجلزء األول مـن هـذه السلـسلة           

حقيقة البالء وحتمتية ودور الدنيا يف بالء اإلنـسان       
سـنتناول أهـم عنـصرين مـن مـواد         ويف هذا اجلـزء     

ــالء    ــشيطان ودورمهــا يف ب ــنفس وال ــبالء ومهــا ال ال
اإلنسان كما بني لنا أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم يف      

ت خطبتــه ومواقفــة حيــث كــشف لنــا بعــض فقــرا
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٦

النقاب عن كثري من حقائق النفس والشيطان وبـني    
الضوابط احملكمة اليت تعاجل كيفية التعامل مع هاتني 

.املادتني

فنسأل من اهللا رب العباد، التوفيـق والـسداد،         
.وان جيعل هذا العمل ذخراً لنا ليوم املعاد

أهم عنصرين َّـ مواد البالء

أن الـدنيا هـي األصـل يف الـبالء       كما قلنا آنفاً  
اد بالنـسبة لإلنـسان واهـم عنـصرين يف تركيبـة مــو     

وهذا املعـىن واضـح   ، النفس والشيطان: بالئها مها 
.يف كثري من كلمات أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه

:قال عليه السالم وقد مر بقتلى اخلوارج
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٧

)١( 

ــه اهللا يف   ــستري رمحـ ــة التـ ــال العالمـ ــج قـ ـ

دعــاء : قولــه عليــه الــسالم(الــصباغة
،عليهم الستحقاقهم ذلك بفعلهم  

ــتناد فعـــل املـــسبب إىل فعـــل  حـــسب اسـ

...هلـم فالـضار هلـم يف احلقيقـة هـو الغـار      ،  بالسب
ــارةوأ، الــــشيطان: أي ،نفــــسهم األمــ
  ـي     مجع األقـال تعـاىل    ،منيـة مبعـىن التمن

:)٢(حكاية عن املؤمنني للمنافقني يوم القيامة

}   تُمـــصبتَرو كُمــس ــنكُم فَتَنـــتُم أَنْفُـ ولَكِـ

اء أَمـر اللَّــهِ        تَّـى جـح انِي اْلأَمـ ْتكُمغَـرو ـتُمتَبارو

.)٣(}هِ الْغَروروغَركُم بِاللَّ

وسعت هلم: أي.

.٣٢٣احلكمة : ج البالغة) ١(
املـؤمنني يف خطـام للمنـافقني يـوم          على لسان أمري  : أي) ٢(

.القيامة
.١٤: سورة احلديد، اآلية) ٣(
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٨

    والصواب،  )١()املصرية(هكذا يف :
بــن أيب شــرح ــج البالغــة الكمــا يف ) يف املعاصــي(

.اخلطيةوالنسخة احلراين وابن ميثم املعتزيل احلديد 

 هو نظري حكايته تعاىل عن
وإِذْ زَيـن  {: يطان مع كفّار بدر يف قولـه تعـاىل   الش

   ــن ــالَ لَــا غَالِــب لَكُــم الْيــوم مِ ــالَهم وقَ مأَع طَانيالــش ــم لَه

        تِ الْفِئََتــانِ َنكَــصاءــا َتــرفََلم َلكُــم ــارإِنِّــي جـاِس و النـ

.}علَى عقِبيهِ

ــ: أي ــارأدخلت ، هم الن

.)٢()الدخول يف مهلك ويف أمر شديد:واالقتحام

اخلـوئي يف معـىن هـذه       الشيخ حبيب اهللا    وقال  

دعا عليه السالم على القتلى ونبه علـى        (:احلكمة
غترارهم مبـن دعـاهم إىل مـا        ااستحقاقهم لذلك بـ   

وأجــاب عــن الــسؤال مبــن ، فيــه ضــرهم ونكــاهلم

.أي يف الطبعة املصرية) ١(
.٤٦٨، ص٥ج: ج الصباغة يف شرح ج البالغة) ٢(
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٩

يغرر النـاس  غرهم؟ بأنه هو الشيطان املضلّ الذي    
، ويغريهم بالباطل مع مساعدة الـنفس األمـارة لـه         

كـون نفوسـهم    فاملقصود أنّ الشيطان غرهم حـال     
ــاين   ــرم باألم ــارة غ ــوو، األم ــس ــق عت هل م طري
.)١()ألقتهم يف النارو، املعاصي ووعدم بالغلبة

مقتــضى طباعهــا يف النفس األمــارة بالــسوء فــ

فهـي كـالفرس   ، لدنيويـة لّـذات ا املالنظر إىل  شاحبة
وهـو   -اجلموح إذا أعلنت العصيان على حاكمها       

مست ا األهواء -العقل نتيجة التراخي يف تأديبها 
:كما قال أمري املؤمنني عليه السالم، ةة املضراملضلّ





)٢( 

، ٢١ج: منـهاج الرباعـة يف شـرح ـج البالغـة للخـوئي      )١(

.٣٣٦ص

.٥٦الكتاب : ج البالغة) ٢(
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١٠

ــا      ــسد رغبا ــسعى إال ل ــنفس ال ت ــا أن ال ومب
يزرع الشيطان فيها خبائثه صارت أرضا خصبة بأنّ

.من الزيغ والتزيني وما شاكل ذلك

ــنفس والــشيطان مهــا أهــم   فلــذلك قلنــا أن ال
.يف تركيبة مواد االبتالء على اإلنسانعنصرين

ولذا جند أن أمري املؤمنني عليه السالم كثريا ما         
ليجعـل  -كما سـيمر علينـا       -يبني أحوال النفس  

فإذا كان عارفا بنفسه عرف      ،اإلنسان عارفا بنفسه  

:له وسلمآربه كما جاء عن النيب صلي اهللا عليه و

)١( 

ن لنـا أحـوال عـدو اإلنـسان وهـو         يوكذلك بـ  

-الذي ال يريد بنا إال السوء-) لعنه اهللا(الشيطان  
وبعــد هــذا البيــان . لنحــذره يف كــل زمــان ومكــان

عليـه  علـي  الوجيز نستعرض بعض كلمات اإلمام  

.السالم ونستلهم من دقيق إشاراته إمجاال

)١ (٣٢، ص٢ج: لسيحبار األنوار للعالمة ا.
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١١

دور النفس َّـ بالء اإلنسان:األوُّـاِّـسألة 

على نفسك الدنيا الغرورفُخ: أوًال

يف وصية أمري املؤمنني عليه السالم لشريح بـن   
:هاينء قال


)١( 

إن روح هذه الكلمات النورانية ينطـق بقـضية         

ــى      ــوى عل ــة التق ــن حاكمي ــد م ــي الب ــى وه عظم
يف بـار ألنـه يف ميـدان االخت     ،  اإلنسان يف كل زمان   

.كل حركة وسكنة ما دام خمتارا

إن من أوضح البيانات يف مفهوم التقـوى هـو      

.٥٦الكتاب : ج البالغة) ١(
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١٢

ما روي عن اإلمام الصادق عليه السالم ملـا سـئل           
:قالف، عن معىن التقوى


)١( 

يف كل  «: وأما كالم أمري املؤمنني عليه السالم     

كلـها، فالوقـت     وقاتاألعن  كناية   »صباح ومساء 
.صباحا أو مساءاال خيرج من أن يكون 

على نفـسك  فوخ«: أما كالمه عليه السالم 

.»الدنيا الغرور

فإن احلديث حول النفس واخلـوض يف ميـدان       

ــب   ــال يطل ــسط يف املق ــها حــديث ذو ب ــن معرفت م
ولكـن ال  ، أصـحاب الفـن واالختـصاص تفـصيال    

فخـر الـشيخ ذكـره بأس يف هذا املقام أن ننقـل مـا    
بيانا يف  ،  البحرينجممعيفاهللارمحهالطرحييالدين

:معــىن الـــنفس ومراتبـــها وأحواهلــا حيـــث قـــال  

.٢٨٦، ص٦٧ج: حبار األنوار للعالمة السي) ١(
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١٣

: تعاىلقال، الروحاأريدإنأنثىوالنفس(

.)١(}خلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدٍة{

أنفــس ومجعهــا، فمــذكرالــشخصأريــدوإن

مـشتقة وهـي ،  وفلوسوأفلسفلسمثلونفوس
وهلـا ،البـدن يفالـنفخ بطريـق حلصوهلاالتنفسمن

الــذكريفاملــذكورةصــفااباعتبــارمراتــبمخـس 
:احلكيم

بالسوءاألمارة:األوُّـ

.هلواهاتابعة،وجههاعلىمتشياليتوهي

وامةالّل:الثانية

:بقولهإليهاأشريوقد

.)٢(}ولَا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامةِ{

اجتهـدت وإننفـسها تلـوم تزالالاليتوهي

.٦: سورة الزمر، اآلية) ١(
.٢: سورة القيامة، اآلية) ٢(
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١٤

يفالتعـدي يفتقـصريها علـى وتلوم،  اإلحسانيف
.واآلخرةالدنيا

اِّـطمئنة:الثالثة

والخوفهايستفزالاليتاآلمنةالنفسوهي
العلـم روحسكنهااليتاحلقإىلاملطمئنةأو،  حزن

.شكخياجلهافال، اليقنيوثلج

الراضية:الرابعة

.أوتيتامبرضيتاليتوهي

ةاِّـرضّي:الخامسة

هلــايــذكروبعــضهم،عنــهارضــيالــيتوهــي
ــة ــةوهــي: أخــرىمرتب ــاءبكــسرامللهم ــىاهل عل

قولـه مـن مأخوذةلكوافتحهاوالظاهر،  املشهور
: تعاىل

.)١(}فَأَْلهمها فُجورها وتَْقواها{

.٨: سورة الشمس، اآلية) ١(
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١٥

.امللكأواهللاوامللهم

ــردويف ــنفسجتـ ــةالـ ــاوكيفيـ ــدتعلقهـ نبالبـ

يفمقـررة مـذكورة مـشهورة أحبـاث فيـه وتصرفها
.حماهلا

:عليه السالم عليقولويف
)٢()مثلمـا (أنـه -منـها : أقوال،  )١(

ميكـــنالالـــنفسمعرفـــةإىلالتوصـــلميكـــنال
.الربمعرفةإىلالتوصل

موالنـا سـألت قالزيادبنكميلحديثويف
تعـرفين أنأريـد : قلـت سالمعليه الـ  املؤمننيأمري

:عليه السالمقال: قالنفسي؟

 

، واحـدة نفـس إالهـي هـل موالييا: قلت

:عليه السالمفقال

.٦٠٣، ص٢ج: سفينة البحار للشيخ النمازي) ١(
).كما(يف األصل ) ٢(
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١٦
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١٧



 





 


 

.)١(}...فَنفَخْنا فِيهِ مِن روحِنا...{

 

ــُة   { ئِنطْمالْم ْفســا الــن ُتهــا أَي ِجِعــي إِلَــى  ) ٢٧(يار

ةً ماضِيكِ ربةًرِضي٢(}ر(.



.١٢: سورة التحرمي، اآلية) ١(
.٢٨-٢٧: سورة الفجر، اآليتان) ٢(
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١٨


)١( 

:الشريفاحلديثويف


)٢( 
أهل بعضقهحقّماعلى-اإلنسانيةالنفسف
،العاقلةوالقوةالشهوانيةالقوةبنيواقعة-العلم

البدنيــة اللــذات تنــاول علــى صحيــر فبــاألوىل

اللـذات وسـائر والتغالبوالسفادكالغذاءالبهيمية
تنــاولعلــىحيــرصوبــاألخرى، الفانيــةالعاجلــة
إىلاملؤديـــةاحلميـــدةواخلـــصالاحلقيقيـــةالعلـــوم
القـوتني هـاتني وإىل،  اآلبـدين أبـد الباقيـة السعادة

:بقولهتعاىلأشار

.)٣(}وهديناه النجدينِ{

.٦٠٣، ص٢ج: سفينة البحار للنمازي) ١(

.٩، ص٥ج: الكايف للكليين) ٢(
.١٠: سورة البلد، اآلية) ٣(
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١٩

:تعاىلوقوله

ــا   { ــا شـــــاكِرا وِإمـــ ــديناه الـــــسِبيلَ ِإمـــ إِنَّـــــا هـــ

.)١(}كَفُورا

للعقلمنقادةالشهوةاإلنسانأيهاجعلتفإن

، مـستقيما صراطاواهتديتعظيمافوزافزتفقد
هلـا منقاداوجعلتهالعقلعلىالشهوةسلطتوإن

هلكتامراداإىلاملؤديةاحليلاستنباطيفساعيا
.مبيناخسراناوخسرتيقينا

الــشهويةالقــوةتابعــتإذاالــنفسأنواعلــم
، سـبعية مسيـت الغـضبية تابعتوإذا،  يميةمسيت

ــتوإن مسيــتملكــةهلــااألخــالقرذائــلجعل

الترتيــليفاجلملــةهــذهتعــاىلاهللاومســىشــيطانية
ملوإن،  ثابتـة رذائلـها كانـت إنبالسوءأمارةنفسا
اخلـري وإىلتـارة الشرإىلمائلةتكونبلثابتةتكن

، امـة لواهـا مسعليهوتلومالشرعلىوتندمأخرى

.٣: سورة اإلنسان، اآلية) ١(
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٢٠

، مطمئنـة اهـا مسالعملـي للعقـل منقادةكانتوإن
البدنيـة العالئـق قطـع املتابعـات هـذه علىواملعني

:بعضهمقالكما
عن مـدركاتها   ثمخمسالحسمنعالئـق عنفمتتحياأنشئتإذا

فتلك حياة النفس بعد مماتها   بعــين الــنفس مــرآة عقلهــا   وقابــل
)١(

نزع الشهوة وقمع الهوى: ثانيًا

:قال عليه السالم








)٢( 

هــذا املقطــع مــن كــالم االمــام عليــه الــسالم  

.١١٤، ص٤ج: جممع البحرين) ١(
.١٧٦اخلطبة : ج البالغة) ٢(
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٢١

نـه  إف ،لـذي سـبقه   مبثابة املفسر واملكمـل للمقطـع ا      
يصور لنا احلالة االختبارية لإلنسان يف إقبالـه علـى        

.الطاعة وكذلك إقباله على املعصية

ويف ، ففي األول اختبار مبا ينبغي أن يعمل بـه        
-ن أن النفس  ويبي،  الثاين اختبار مبا ينبغي أن يترك     

، ال تأيت الطاعات إال عن كره-أي األمارة بالسوء
فـإذا دعيـت   ، مغريات الـدنيا  ن نظرها شابح إىل     أل

ــسرعة   ــت م ــان ذهب ــا العن ، إىل شــهواا وأطلــق هل
لذلك يترحم أمري املؤمنني عليـه الـسالم علـى مـن        

وقمــع -عنــها قلــع وكــفأنــزع عــن شــهوته أي 
كمـا قـال عليـه الـسالم يف     ،  هوى نفـسه أي قهـره     

:كالم له

)١( 

علم أنّ هذا الكالم  إ: (يب اهللا اخلوئي  قال حب 

على غاية وجازتـه جـامع جلميـع صـفات العـارف         

.٢٢٠: اخلطبة: ج البالغة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢

إنـه ال  يملآل أمره ولعمر ولكيفية سلوكه و  الكامل
يوجــد كــالم أوجــز مــن هــذا الكــالم يف أداء هــذا 

وهو يف احلقيقة قطب دائرة العرفـان وعليـه         ،  املعين
الّذي هو فن نفيس مـن علـم     اإلجيازويف  ،  مدارها

:تعاىلمثل قوله، البالغة تايل كالم امللك الرمحن
ا     لِكَي ال { ا فـَ لَى مـا عوالتَأْسو ا   تَكُم وا بِمـ حـتَفْر

 اكُم :كلّـه وقولـه    للزهـد اجلامع  .)١(}...آَتـَ
)٢( 

شرحه حيتـاج   و،  اجلامع ملكارم األخالق مجيعا   
ــأقول  إىل بــسط يف ا ــرب املتعــال ف ملقــال بتوفيــق ال

:قوله عليه السالم  مستعينا باللّه و بوليه   
  ــل ــه العق ــراد بعقل النظــريامل

والعملــي وبنفــسه الــنفس األمــارة بالــسوء واملــراد  
حبياة األول كونه منشئا لآلثار املترتبة عليه مقتـدرا          

حلقّـة ومكـارم   على حتـصيل الكمـاالت واملعـارف ا    

.٢٣: يد، اآليةسورة احلد) ١(
.١٩٩: سورة االعراف، اآلية) ٢(
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٢٣

ــه تعــاىلىاألخــالق احملــصلة للقــرب والزلفــ  ، لدي
 فاته وآثاره املبعدة عنه عزومبوت الثّاين بطالن تصر

عن أخرىنّ احلياة واملوت عبارة إف، وجلّ حبذافريه
.الوجود والعدم ال أثر له أصال

األول وإماتتـــه الثـــاين تقويتـــه بإحيائـــهوأراد 

األول مبرتلـة سـلطان     وتغليبه له عليه حبيث يكـون       
والثـاين  ، قادر قاهر يفعل ما يشاء وحيكـم مـا يريـد      

مبرتلة عبد ذليل داخر مقهور ال يريد وال يصدر إالّ       
.موالهبإذن

ــاين إالّ    ــذليل الث ــة األول و ت وال حيــصل تقوي

مبالزمـة الكمــاالت العقالنيــة وااهــدة والرياضــة  
بسيوف وااهدة عبارة عن ذبح النفس      ،  النفسانية

:املخالفة كما قال تعاىل

}  ْفســـى الـــنَنهـــِه وبر قَـــامم ـــافخ ـــنـــا مَأمو

َفــــــــِإن الْجنــــــــَة هِـــــــــي   ) ٤٠(عــــــــنِ الْهــــــــوى   
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٢٤

.)١(}الْمأْوى

سـلّم  صلّى اللّه عليه وآلـه و     وقال رسول اللّه    

:ملا بعث سرية ورجعوا


 

يا رسول اللّه وما اجلهاد األكـرب؟ قـال   : فقيل  

:صلى اهللا عليه وآله وسلم

 

:عن بعض أهل العرفانأيضايل وق





 

يل ذلك على ما قرر يف علم السلوك إنّ وتفص

  الك لطريق احلـقاملريـد للوصـول إىل حظـرية    ،للس

.٤١-٤٠: سورة النازعات، اآليتان) ١(
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٢٥

.ف البد من مالزمتهائالقدس شروطا ووظا

اإلرادةأما الشروط الّـيت البـد مـن تقـدميها يف       

 نّ إفـ ، فهي رفع املوانع واحلجب الّيت بينه وبني احلق
ووقوع حرمان اخللق من احلق سببه تراكم احلجب         

:السد على الطريق قال اللّه تعاىل

}      ِمــــنا وــد ــينِ َأيــــِديِهم ســ ــا مِــــن بــ وجعلْنــ

ــم ال خلِْفهِـــــــــــــم ســـــــــــــ  دا فََأغْـــــــــــــشيناهم َفهـــــــــــ

ونصِرب٢())١(}ي(.

إكرام النفس: ثالثًا

:وقال أمري املؤمنني عليه السالم

)٣( 

جـوهر آداب الـنفس     ةرييف هذه الكلمـة القـص     

الـشيء  . وهو ترفع اإلنسان عن كـل دنيـة والدنيـة       

.٩: سورة يس، اآلية) ١(

.١٩٣، ص١٤ج: منهاج الرباعة) ٢(
.٣١كتاب : ج البالغة) ٣(
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٢٦

علـى مـا   رمبا إشارة إىل الدنيا بنـاًء     أواحلقري املبتذل   
فال بد لإلنسان   .. قيل أن الدنيا مسيت دنيا لدنائتها     

ــإذا ،أن جيعــل مقاصــده وغايتــه رفيعــة املــستوى  ف
، خـرة ترفع عن الـدنيا نـال الكرامـة يف الـدنيا واآل           

، خيفى أن املقاصـد والغايـات نتـاج املعتقـدات          وال
.وهذا ضرب من ضروب االختبارات النفسية

:وقال عليه السالم. ٤







)١( 

الرغبــة (:قـال اخلـوئي يف معــىن هـذه احلكمـة    

     فقـد  ،  اإلنـسان علـى    األمـراء واالشتياق من أشـد
ــهي ــى    تنت ــب عل ــه فتغل ــشق والول ــة إىل الع الرغب

.٣٥٩احلكمة : ج البالغة) ١(
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٢٧

حتــى تفكــه عــن ضــروريات حياتــه مــن  اإلنــسان
األكل والنوم واالسـتراحة فيـصري جمنونـا كـانون          

ولــذا عبــر عليــه الــسالم عــن ، العــامري املعــروف
والعبيـد الّـذين ال ميلكـون        باألسـرى املأمورين هلـا    

وهــذا عتــاب لــساع   ، ألنفــسهم ضــرا وال نفعــا  
ال إىل املي: عشاق الدنيا عن غيهم فقال     )١(صرفل

ــاب      ــد صــريف ن ــه إالّ بع ــن غي ــه ع ــدنيا ال ينتب ال
.احلدثان اللّداغة العاضة عليه

اإلنـسان مثّ نبه عليه الـسالم علـى أنّ وظيفـة           
عن مشتهياا فال مؤدب هلا     بإمساكهايب نفسه   تأد

ويلـزم كـبح مجاحهـا وصـرفها عـن عاداـا            ،  غريه

.)٢()بالولوع على الدنيا ومشتهياا

).النصراف(يف األصل ) ١(
.٤٤٢، ص٢١ج: منهاج الرباعة) ٢(
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٢٨

دور الشيطان َّـ بالء اإلنسان: الثانيةاِّـسألة 

ه وخيله وسهامهؤداء الشيطان وندا: أوًال

:قال أمري املؤمنني عليه السالم






)١( 

ــوئي  ــب اهللا اخل ــال حبي ــه   : (ق ــه علي ــم أن اعل

الفـصل الـسابق باالعتبـار حبـال         يفا أمـر    السالم ملّ 

.١٩٢اخلطبة : غةج البال) ١(
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٢٩

ــرد      ــن الط ــه م ــه ب ــل اللّ ــا فع ــيس ومب ــادإبل واإلبع
تبعــه ــذا الفــصل وأمــر فيــه  أ، لعملــهواإلحبــاط

وبين فيه شدة عداوته وحثّ     ،  بالتحذّر عن متابعته  
فاحــذروا (والتــذلّل فقــال علــى مالزمــة التواضــع

أن يعــديكم (إبلــيس ) عــدو اللّــه(مــن ) عبـاد اللّــه 
فتكونــوا ،أن جيعــل داءه مــسريا إلــيكمأي) بدائــه

يـــستخفّكم أي) وأن يـــستفزكم(متكبـــرين مثلـــه 
:قال تعاىل) خبيله ورجله(

}    ِتكوبِــــص مهمِـــن تــــتََطعـــنِ اســـتَْفِززْ ماسو

.)١(}يلِك ورجِلِكوأَجلِب علَيهِم بِخَ

ــي  ــال الطربســ ــتفزاز: قــ ــاج:االســ اإلزعــ

وأصـله القطـع    ،  وإسـراع واالستنهاض على خفّـة     
أي،فمعـىن اسـتفزه اســتزلّه بقطعـه عـن الــصواب    

ــدعائك     ــهم وأضــلّهم ب ــن اســتطعت من اســتزلّ م

، ت فــالن إذا دعــاهمــن قــوهلم صــو، ووسوســتك

.٦٤: سورة اإلسراء، اآلية) ١(
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٣٠

أي، بـصوتك : وهذا ديد يف صورة األمـر وقيـل   
وقيل كلّ صوت يـدعى     ،  واملزامري واملالهي  ءالغناب

.به إىل الفساد فهو من صوت الشيطان

حصــأي(ورجلــك وأجلــب علــيهم خبيلــك 
عليهم بفرسانك وراجليـك فـانّ اخليـل قـد يطلـق            

، :ومنه قولـه  ،  على الفرسان 
أيشـدة الـصوت    ية وهـ  بـ لَالسوق جب  :جالباإل

درت عليه من مكايدك وأتباعـك     أمجع عليهم ما ق   
فالبـاء مزيـدة وكـلّ راكـب أو     ، وذريتك وأعوانـك  

واجلـن فهـو مـن    اإلنـس ماش يف معصية اللّـه مـن      
القـوم  بلَـ هـو مـن أج  : خيل إبليس ورجله وقيل   

ــوا ــك ورجلــك  أيصــاحوا أي، وجلب صــح خبيل
.باإلغواءفاحشرهم عليهم 

، قــال

وضـع فـوق   أي:رمحه اهللادث العالّمة السي  احمل
والظاهر أنـه جعـل فـوق مبعـىن         ،  سهمه على الوتر  
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٣١

ــان اللّغــة أنّ ، أفــوق معــىن وإالّ فقــد عرفــت يف بي
وعلى إبقاء التفويق   ،  فوقت السهم جعلت له فوقا    

ــهيؤ       ــن الت ــة ع ــون كناي ــلي يك ــاه األص ــى معن عل
.واالستعداد

استوىف:أي مد

القوس وبالغ يف نزعها ليكـون مرمـاه أبعـد ووقـع            
سهامه أشد.

 ه جيـرمـن ابـن   يألن

كمـا ورد يف احلــديث  ،آدم جمـرى الـدم يف العــروق  
النبوي وكنـى عليـه الـسالم بـه عـن أنّ سـهامه ال          

.)١(...)ختطى

ولتتمة البحث البـد لنـا أن جنيـب علـى عـدة             

:مسائل

الظاهر أن نداء الشيطان كنايـة عـن وسوسـته          

وإغوائه وال شك أننا ال نسمع وساوس الـشيطان          

.٢٨٥، ص١١ج: منهاج الرباعة للسيد اخلوئي) ١(
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٣٢

فوسوسته عبارة عـن  ،  من خالل هذه األذن املادية    
خواطر يبثها من خالل األذن القلبية أو فلنعرب عنها  

وهذه اخلواطر تكون أحيانـا مسعيـة       ،  بالقناة النفسية 
وكثـرة  ،وأخرى صورية تظهر على صفحة النفس     

، هـذه الوسـاوس وقلتـها مرهـون بـذكر اهللا تعــاىل     
فعلى قدر خلو القلب مـن ذكـر اهللا سـبحانه يبـث             

.الشيطان مسومه الوسواسية

وخبــصوص هــذه املــادة االمتحانيــة جــاء عــن 

:اإلمام الصادق عليه السالم





)١( 

كيف نميز ما ب الوسوسة واإللهام؟: ثانيًا

ىسمتـــإن اخلـــواطر تـــارة تكـــون شـــيطانية ف

.١، ح٢٦٦، ص٢ج: الكايف للشيخ الكليين) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣

.إهلاماىسمتوسوسة وأخرى تكون رمحانية ف

فاإلهلامات الرمحانية إمنا هـي أوامـر بـاملعروف        

هلامات تـشرح   وعادة اإل ،  واخلري ونواهي عن املنكر   
وهذا ما حيدث عنـد كـثري مـن      ،  يهاالصدر حني تلقّ  
.املؤمنني الثابتني

وأما الوساوس الشيطانية فهي مـدعاة للـسوء        
على عكـس   ،  وأوامر باملنكر ونواهي عن املعروف    

قـال تعـاىل حاكيـا عمـا       ،  ما تأمر به الـشريعة متامـا      

:يأمر به الشيطان

فَحـــــشاءِ وأَن مركُم بِالـــــسوءِ واْلإِنَّمـــــا يـــــأ{

.)١(}تَعلَمونالتَقُولُوا علَى اللَّهِ ما

ومــن األمــور الــيت جيــب أن نلتفــت إليهــا أن  
الشيطان له القابلية بتزييف احلقـائق علـى اإلنـسان      

مبعىن أنـه يوسـوس     ،  فرييه احلق باطال والباطل حقاً    

أي كلمـة حـق   ،  لشيء ظـاهره حـق وباطنـه باطـل        

.١٦٩: سورة البقرة، اآلية) ١(
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٣٤

ريخ شاهد على الكثري من هذه   والتأ،  يراد ا باطل  
ــسنة      ــى أل ــا عل ــيت أطلقه ــشيطانية ال ــصرخات ال ال

.أوليائه

ولكن هذا التزييف ال ينطلي على أهل العلـم   
، واملعرفة ممن متـسك بأهـل البيـت علـيهم الـسالم           

كه بأهل البيت عليهم السالم فاملؤمن كلما كان متس
ألـم  ، أكثر ومنهم أقرب كان الشيطان عنـه أبعـد   

خن العلم ومصابيح الدجى والعروة الوثقى وهذا از
ــارة    ــثقلني ويف الزي املــضمون واضــح يف حــديث ال

ء فأهل البيـت علـيهم الـسالم هـم األدالّ         ،  اجلامعة
قدموا هم الذين و، ومن أراد اهللا بدأ م، على اهللا

ويف املقابل ،  هلداية اإلنسان وما قدموا يف سبيل اهللا      
.انالشيطان يعمل على إضالل اإلنس

ن الذين ابتعـدوا عـن أهـل البيـت      إ: والنتيجة

أصبحوا ألعوبة بيد الشيطان وهكذا     عليهم السالم 
.اطع حجة اهللا عليهتمة مل أكل 
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٣٥

:قال أمري املؤمنني عليه السالم


)١( 

:وقال عليه السالم




)٢( 

صـــبح هـــؤالء يفعلـــون مـــا ميلـــي علـــيهم أف

:قال تعاىل.. الشيطان

}  ـــــائِهِملِيإَِلـــــى أَو ـــــونوحلَي اطِنييالــــش إِنو

 إِنَّكُـــــــــم مـــــــــوهُتمَأطَع إِنو ـــــــــادِلُوُكمجلِي

رِكُونش٣(}لَم(.

:الصادق عليه السالم قالماموعن اإل

.٢اخلطبة : ج البالغة) ١(

.٧اخلطبة : ج البالغة) ٢(
.١٢١: سورة األنعام، اآلية) ٣(
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٣٦


 

}   مِـــن ـــكـــا ُأنْـــزَِل إِلَيــْغ م ــوُل بلِّـ ــا الرسـ يـــا َأيهـ

كب١(}ر(.


 

ــوا    ــرب وحث ــيس األك ــسة إىل إبل فجــاءت األبال
م فقـال هلـم إبلـيس مـالكم؟         التراب على رؤوسـه   

ها فقالوا إن هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة ال حيلّ          
كال إن الذين   : فقال إبليس ،  شيء إىل يوم القيامة   

نزل اهللا  أفـ ،  حوله قد وعدوين فيه عدةً لن خيلفوين      
:رسوله

فَـاتَّبعوه إِلَّـا   وَلقَد صـدَق عَلـيهِم إِبلِـيس ظَنـه       {

.)٣())٢(}مؤمِنِنيفَرِيًقا مِن اْل

.٦٧: دة، اآليةسورة املائ) ١(

.٢٠: آليةاسورة سبأ، ) ٢(
.٢٠١، ص٢ج: تفسري القمي) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٧

: وقال أمري املؤمنني عليه السالم










 

قال الـسيد حبيـب اهللا اخلـوئي يف شـرح هـذه             

(:خلطبـــةا
ــن      أي ــه م ــذركم ب ــه مبــا أن ــذر عن أزال الع

أقام احلجـة علـيكم      أيالعقوبات  
مبــا أوضــحه لكــم مــن األدلّــة واآليــات  


غري واحدة من أراد به حتذير اللّه سبحانه وتعاىل يف

كما  ،آيات كتابه الكرمي من عداوة الشيطان اللّعني      
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٣٨

:قال يف سورة البقرة

}    لَُكـــم طانِ إِنَّـــهيطُـــواتِ الـــشــوا خ وال تَتَّبِعـ

 ـــــبنيم ـــــدو{:ويف ســـــورة يوســـــف  ، }ع إِن

  ـبني مـ وــد ــسانِ ع ويف ســورة .}الــشيطان لِلْإِْن

ا بـــين آدم أَن ال أََلـــم َأعهـــد إَِلـــيكُم يـــ{:يـــس

بنيم ودع لَكُم إِنَّه طانيوا الشدبتَع{.

ــالنفوذ يف الــصدور   إىل غــري ذلــك وتوصــيفه ب
إشـارة إىل أنـه لـيس مثـل سـاير           اآلذانوالنفث يف   

بـل هـو   ، درك بالعيـان األعـداء يـرى باألبـصار ويـ    
عدو ينفذ يف القلـوب وجيـري مـن ابـن آدم جمـرى              

يف اآلذان زخـرف القـول       يويلقـ ،  لعروقالدم يف ا  
وميكن أن يراد بالعدو األعم من شيطان       ،  وغروره
فيكـون الوصـف بـالنفوذ بـالنظر إىل        اإلنساجلن و 

 فث بالنظر إىل شـيطان  ، شيطان اجلنوالوصف بالن

ــس ــبحانه  اإلن ــال س ــا ق ـواسِ   {:كم سـاْلو ـر شـ ــن مِ

ــِوس يف صــــدورِ  ــاِس مِــــن الْجِنــــةِ  اْلَخنــــاِس الَّــــذى يوســ النــ
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٣٩

مـن شـر ذي الوسـواس      أي:قال املفسر  }والناِس
من اجلنة مثّ فسره بقوله، الذي وسوس يف الصدور   

والناس كما يقال نعوذ باللّه من شر كلّ مـارد مـن     
  ـة         ،  واإلنساجلنوعلى هـذا فيكـون وسـواس اجلن

إغواء من اإلنسووسواس ، هو وسواس الشيطان
فشيطان اجلن يوسوس وشـيطان  ، ن الناسيغويه م 
يأيت عالنية ويرى أنه ينصح وقـصده الـشر          اإلنس

ــ يف مسعـــه زخـــرف القـــول الـــذي  يوميـــوه ويلقـ

.يستحسن ظاهره ويقبح باطنه

أضـلّ بنفـوذه   أي
يف الصدور ووسوسته يف القلوب عن طريق اهلداية      

هالكة اآلخرة املوجبة وأوقع يف أودية اهلالكة أعين     
ــار    إل ــضب اجلبـ ــار ولغـ ــتحقاق النـ ــدهم وسـ وعـ

كما قـال    ،الباطلةباملواعيد الكاذبة ومناهم األماين   
:سبحانه

ــهِ     { ـن دونِ اللَّ ـاً مـِ ليـو طانيـذِ الــش ــن يتَّخـِ مو

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٠

ــيهِم و ) ١١٩(فَقَــد خــسِر خــسراناً مبينــاً   نمي و مهــد يعِ

أولئِــــك ) ١٢٠(لـــشيطان إِالّ غُـــروراً   مـــا يعِـــدهم ا  

.)١(}هم جهنم و ال يجِدون عنها محيصًاامأْو

أي مينــيهم األهــواء الباطلــة ويلقيهــا يف قلــب  
فيمنيه طول البقـاء وأنـه ينـال مـن الـدنيا        ،اإلنسان

على أعدائه ويوقـع يف نفـسه أنّ    مقصوده ويستويل 
   ما تيسنيا دول فربرت لغـريي     رت يل   الدكمـا تيـس ،

ويشوش بذلك فكـره يف اسـتخراج احليـل الدقيقـة           
ــه الــشهوية      والوســائل اللّطيفــة يف حتــصيل مطالب

فيصده عن الطاعة ويوقعـه يف املعـصية        ،  والغضبية
.وتسويف التوبة

ــه      ــة بقول ــن الثّق ــشأ م ــا تن ــاين إنم ــذه األم وه
طر اخلوا بإلقاءووعده تارة يكون    ،  والوثوق بوعده 

الفاســدة واخــرى بألــسنة أوليائــه مــن شــياطني       

د بـاملغفرة مـع الكـبرية كمـا قـال           عِـ فربما ي ،  اإلنس

.١٢١-١١٩: سورة النساء، اآليات) ١(
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٤١

:تعاىل

}   ــون ــأَدنَى ويقُولُــ ــَذا الْــ يأْخــــذُون عــــرض هــ

.)١(}سيْغفَر لَنا

وربما يعد أنه ال قيامة وال حساب وال ثـواب         

ــتيفاء      ــد يف اس ــسان اجته ــول لإلن ــاب ويق وال عق
.ياة الزائلةذات العاجلة و اغتنم احلاللّ


     ن يف نظرح املعاصـي  ئقبـا اإلنـسان  أي زي

ومنـشأ تزيينـه للـسيئات       ،وهون مهلكـات الكبـائر    
كتهوينـه املوبقـات أيـضا مواعيـده الكاذبـة وأمانيــه      

ن يطمـئ مل يثق بقوله وملإلغاء الفاصلة  فما   ،الباطلة

وال مييـل إىل مـا   ، ما هوناإلنسانبوعده ال يهون  
.زين

توضيح ذلك وحتقيقـه أنّ مقـصود الـشيطان         و

هو الترغيـب يف االعتقـاد الباطـل والعمـل الباطـل        

.١٦٩: سورة األعراف، اآلية) ١(
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      وعمل احلـق ومعلـوم أنّ  ، والتنفري عن اعتقاد احلق
ن يقرر عنده أنـه     أالترغيب يف الشيء ال ميكن إالّ ب      

نــه يفيــد املنــافع إومــع ذلــك ف،ال مــضرة يف فعلــه
العظيمة والتنفري عن الشيء ال ميكن إالّ بـأن يقـرر            
     ه ال فائدة يف فعله ومع ذلـك فيفيـد املـضارعنده أن

.العظيمة

إذا ثبت هـذا فنقـول إنّ الـشيطان إذا دعـا إىل         

املعصية فال بد وأن يقرر أوال أنه ال مضرة يف فعله      
إذا قال ال معـاد وال جنـة   وذلك ال ميكن إالّ   ،  البتة

فهـذا الطريـق    ،  وال نار وال حيـاة بعـد هـذه احليـاة          
يقرر عنده أنه ال مضرة البتة يف فعل هذه املعاصـي   

وإذا فرغ من هذا املقام قرر عنده وزين يف نظره أن 
هذا الفعل يفيد أنواعا من اللّذة والسرور وال حياة  

.يتها غنب وحسرةإالّ يف هذه الدنيا فتفولإلنسان

وأما طريق التنفري عن الطاعات فهـو أن يقـرر          

:دة فيها من وجهنيئأوال عنده أنه ال فا
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ــواب وال    :األول ــار وال ث ــة وال ن ــه ال جن أن
.عقاب

أنّ هذه العبادات ال فائدة فيها للعابد :والثاين
وإذا فرغ من هـذا   ،  وال للمعبود فكانت عبثا حمضا    

:املقام قال

        عب واحملنة وذلك أعظم املضارها توجب التإن
فهذه جمامع تلبيس إبليس وتوضيح وعـده وأمانيـه       

.وتزيينه ووينه


أي إذا خدع قرينه وتابعـه بتـزيني الباطـل يف نظـره             
وتنفريه عن احلـق وأوقعـه يف الغلـق بالـذّنوب الـيت             

.غلق يف مقابل املالاكتسبها كالرهن امل


:كما قال سبحانه يف سورة األنفال

ـم الــشيطان أَعمــالَهم وقــالَ ال    { لَهـ ــن إِْذ زَيو

   ِمـــن مــو ــب َلكُـــم الْيـ ــاس وِإنّـــي جـــار  غالِـ النـ
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ــرا  ــا تَـ تِ الْفِئتـــانِ نََكـــص علـــى  ءَلكُـــم َفَلمـ

ريء مِــنكُم إِّنـي أَرى مــا     عقِ قـالَ إِّنــي بـ ـهِ ويب

   ــديد ــه شـــ ــاف اللَّـــــه واللَّـــ ال تَـــــرون إِنّـــــي َأخـــ

.)١(}اْلعِقاِب

ــي  ــال الطربس ــر أي: ق ــشيطان  إاذك ــن ال ذ زي

وذلك ،للمشركني أعماهلم أي أحسنها يف نفوسهم
أنّ إبليس حـسن لقـريش مـسريهم إىل بـدر لقتـال             

ــه   ــنيب صــلّى اللّ ــه وســلم ال ــه وآل ــال، علي ال : وق
يغلبكم أحـد مـن النـاس لكثـرة عـددكم وقـوتكم         

مـع ذلـك جـار لكـم أي ناصـر لكـم ودافـع                يوإن
مـن  األمـان وإنـي عاقـد لكـم عقـد     ، عنكم السوء 

، فلما التقت الفرقتان نكص على عقبيـه      ،  عدوكم
إني بريء : وقال، ما ورائه زأي رجع القهقرى منه   

منت لكـم مـن األمـان    أي رجعت عما ضـ    ،  منكم
أرى من املالئكة الذين جاؤوا لنصر ألينوالسالمة 

.٤٨: سورة األنفال، اآلية) ١(
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وكان إبليس يعرف املالئكـة     ،  املسلمني ما ال ترون   
أي أخـاف  ، إنـي أخـاف اللّـه   ، وهم كانوا يعرفونه  

واللّـه شـديد    ،  مـن أراهـم    أيـدي عذاب اللّه علـى     
:طاق عقابه ويف سورة احلشرال ي، العقاب

ــشيطا { ــِل الــــ ــالَ ِلْلِإنْــــــسانِ  َكمثَــــ ِن إِْذ قــــ

     ـك ء مِنـ ــري قــاَل إِنّــي ب ــر ــا َكَف فََلم ــر اْكُف

   ــان ــالَمني فَكـــ ــه رب الْعـــ إِنّـــــي َأخـــــاف اللَّـــ

      ذلِـك نِ فيهـا ويارِ خالِـد ما يف النـما أَنَّهتَهعاقِب

الظّالِمني زآءج{.

ــأي م ــين    لُثَ ــود أي ب ــراء اليه ــافقني يف إغ املن

، لإلنـسان ال كمثل الشيطان يف إغرائـه       النضري للقت 
منه وقت   أإىل الكفر مثّ يترب    اإلنسانفانه أبدا يدعو    

إنـي  : احلاجة خمافة أن يشاركه يف العـذاب ويقـول         
وال ينفعه ذلـك كمـا قـال   ، أخاف اللّه رب العاملني 

واملـدعو  الداعيأي   }فَكَان عاقِبتَهما {: تعاىل
.هما معذّبان يف النارأن، من الشيطان ومن أغواه
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يف هـذه    باإلنـسان إنّ املـراد    : قال ابن عبـاس   
إنـه كـان يف بـين   : اآلية هو عابد بين إسـرائيل قـال   

عابد امسـه برصيـصا عبـد اللّـه زمانـا مـن             إسرائيل
الدهر حتى كان يؤتى باانني يـداويهم ويعـوذهم         

قـد  )١(وأنه أيت بـامرأة يف شـرف    ،  ون على يده  أفيرب
فأتوه ـا فكانـت عنـده فلـم     إخوةوكان هلا   جنت  

، يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملت
فلمـا فعـل ذلـك      ،  استبان محلها قتلها ودفنـها    فلما

ــشيطان حتــى   ــأخربه  لقــيذهــب ال ــا ف أحــد إخو
.بالذي فعل الراهب وأنه دفنها يف مكان كذا

لـه  مثّ أتى بقية إخوا رجال رجال فذكر ذلـك   

أتـاين فجعل الرجل يلقى أخـاه فيقـول واللّـه لقـد            
فـذكر بعـضهم    ،  آت فذكر يل شيئا يكرب علي ذكره      

لبعض حتى بلغ ذلك ملكهم فصار امللك والنـاس        
فاسترتلوه فأقر هلم بالّذي فعل فـأمر امللـك      ،  )٢(إليه

.أي يف عزا بني أهلها) ١(
).إليه(ال توجد يف األصل ) ٢(
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فلما رفع على خشبته متثّل له الشيطان       ،  به فصلب 
هذا فهـل أنـت مطيعـي    أنا الّذي ألقيتك يف   : فقال

: قال، نعم: مما أنت فيه؟ قالصكأخلّفيما أقول 
كيف أسجد لـك    : فقال،  اسجد يل سجدة واحدة   

، باإلميـاء اكتفي منك : وأنا على هذه احلالة؟ فقال    
فهـو  ، له بالسجود فكفر باللّه وقتل الرجـل       ئفأوم
.اكفرلإلنسانكمثل الشيطان إذ قال : قوله

بـك مـن خـداع إبلـيس ومـن      اللّهم إنـا نعـوذ      

.)١(شرور األنفس ومن سوء اخلامتة

يظهر من اآليات الكرمية ومن كلمـات اإلمـام    

هل البيـت علـيهم   أعليه السالم ومن تتبع روايات     
أن إلبليس وأعوانه من األبالسة منظمات      ،  السالم

ويظهر ان توزيع مهامهم حبسب اخلربات ، وجيوش
ــصري   ــا العــ ــصاصات بتعبرينــ ــ-واالختــ ام نظــ

كلها تعمـل ضـد أوالد آدم بكـل مـا         -املؤسسات

.١٣، ص٦ج: منهاج الرباعة) ١(
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٤٨

ولكنـهم ال سـلطان هلـم علـى       ،  متلك من الطاقات  
، أوالد آدم إال التزيني واإلغـواء ومـا شـاكل ذلـك     

:قال تعاىل
لَْطان إِلَّـا       { سـ هِمَلـيع َلـك سادِي لَيعِب إِن

اْلغَاوِين مِن كعنِ اتَّب١(}م(.

سات واالمكانــات مــا لــديهم مـن املؤســ مـع ف
، لكنهم ال سلطان هلم علينـا إال اإلغـواء والتـزيني    

    ق الـشيطان بـني املـرء    فعلى سبيل املثال عندما يفـر
  غـريه  مكـان بـسحر أ  أسـواء  -ته وزوجه أو أحب-

ن يـصوروا   أمنا يتم ذلك بتركيز عامل الوسوسة بـ       إ

مساوئ كٍُل منـهم إىل اآلخـر ليـشبوا نـار العـداوة             
على -بل يف أغلب األحيان   ،  ينهموالبغضاء فيما ب  

يــأيت الــشيطان لإلنــسان مبقــدمات -النطــاق العــام
نسان من خالهلا نتائج مزيفة ال ومهية فيستخرج اإل

أن هذه النتـائج جـاءت   اإلنسان ويتصور   ،واقع هلا 
وهـي يف احلقيقـة وسوسـة    ، من عند تفكريه احملـض   

.٤٢: حلجر، اآليةسورة ا) ١(
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فـإذا صــدق اإلنـسان ــذه النتــائج   ، مـن الــشيطان 
أي عمـل ـا   -وأخرجها إىل أرض الواقع      املزيفة

-      ــع ــه تِب ــدس ألن ــشارع املق ــد ال ــا عن ــان مالم ك
.خطوات الشيطان

:مري املؤمنني عليه السالمأوذا املضمون قال 


)١( 

بلـيس  إن الكـرمي حيكـي لنـا عـن لـسان            آوالقر

:قال تعاىل، ه يوم القيامةءاوليأمباذا جييب 

ـْلطَاٍن     { سـ ــن ـيكُم مِ ــي علـَ ـان لِ ــا كـَ مو

ــونِي    ــا تَلُوم ــتَجبتُم لِــي فَلَ فَاس تُكُمــو عد إِلَّــا أَن

كُموا أَْنفُسلُوم٢(}و(.

الخالص من الشيطان: ثالثًا

هناك الكثري من السبل الـيت تـدفع هـذا العـدو           

.١٤٤اخلطبة : ج البالغة) ١(
.٢٢: سورة إبراهيم، اآلية) ٢(
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:ى أمههااخلبيث ولكننا سوف نقتصر عل

:قال أمري املؤمنني عليه السالم: لفأ








)١( 

:قال حبيب اهللا اخلوئي: اللغة

ــيم والــص ) املــصاص( ــتني بــضم امل ادين املهمل

ويف احلديث ليس ملـصاص      ،ءاخلالص من كلّ شي   
.القوتيعتنا يف دولة الباطل إالّش

مـن الـدخر وهـو إعـداد         :افتعال) االدخار(و

وادخر يدخر أصله  ،  الشيء واختياره لوقت احلاجة   
ــة  ،ختــرإذ ــاء داال مهمل ــد ، وأدغمــتقلبــت الت وق

.٣اخلطبة : ج البالغة) ١(
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وهــذه األقــلوهــو ، يعكــس فتــصري ذاال معجمــة 
التاء والـذّال يف كلمـة    )١(ختص اجتماع قاعدة كلية   

.واحدة كادكر وحنوه
ــل(و ع أهــوال وهــو مجــع هــول   مجــ:)أهاوي

هالين الشيء يهـول  : يقال،  كأقاويل وأقوال وقول  
.أفزعين:هوال من باب قال

عـزم علـى الـشيء      : العقيدة يقـال  ) العزمية(و
ــه ع ــا وعوعزم ــضم زم ــا بال ــد  ،زم ــة إذا عق وعزمي

وحيتمـل أن يكـون مـن العـزم         ،  ضمريه على فعلـه   
ــال،الــذي هــو اجلــد يف األمــر  :عــزم عزميــة: يق

:ة اجتهد وجد يف أمره ومنه قوله تعاىلوعزم

.)٢(}مورِإِن ذلِك لَمِن عزمِ األُ{

، اليت جيب أن جيـد فيهـا      األمورمعزومات   أي
ــواوأولــوا العــزم   ــات  أول ــد والثب ) املرضــاة(واجل

عنــه ضــد رضــيكالرضــا والرضــوان مــصدر مــن 

).يف كلما اجتمعت(يف األصل ) ١(
.٤٣: سورة الشورى اآلية) ٢(
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:سخط قال تعاىل

} اب هري َنفْــــســــشي ــــنــاِس م ــاء ومــــن النــ تِغــ

.)١(}مرضاتِ اللَّهِ

أبعـده  أياسم فاعـل مـن ادحـره       ) املدحرة(و

.)٢()...أبعده عينأيومنه أدحر عني الشيطان 

اعلم أنه عليـه الـسالم قـرن        (:قال اخلوئي مث  

فقال  ،  محد اللّه سبحانه بالشهادة بتوحيده    
   وهـذه الكلمـة

ولـذلك قـال    ،  ف كلمـة نطـق ـا يف التوحيـد         أشر
صلّى اللّه عليه و آلـه وسـلّم يف مـروي أيب سـعيد              

:اخلدري


 

وقد ورد هلذه الكلمة الطيبـة فـضائل كـثرية يف           

.٢٠٧: سورة البقرة، اآلية) ١(
.٢٨٠، ص٢ج: منهاج الرباعة) ٢(
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ــد روى     ــسالم فق ــيهم ال ــصمة عل ــل الع ــار أه أخب
عـن أيب محـزة      دهبإسـنا الصدوق يف كتاب التوحيد     

:مسعت أبا جعفر عليه السالم يقول: قال




 

.وثواب األعمال مثله، ويف الكايف

وعن الـسكوين عـن أيب عبـد اللّـه جعفـر بـن              

:قال، عليهم السالمحممد عن أبيه عن آبائه 


 

:وعن أيب الطفيل عن علي عليه السالم قال
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وعن الشيباين عن الرضا عـن أبيـه عـن آبائـه             

:عن علي عليهم السالم قال














)١( 

ــصلت     و ــاحل أيب ال ــن ص ــسالم ب ــد ال ــن عب ع

علي بن موسى الرضا عليه كنت مع: اهلروي قال 

)١ (
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السالم حني رحل مـن نيـشابور وهـو راكـب بغلـة        
وإذا حممد بن رافع وأمحد بـن حـرب وحيـىي           شهباء

من أهل العلـم  دبن راهويه وعد وإسحاقبن حيىي   
حبــق : قــد تعلّقــوا بلجــام بغلتــه يف املربعــة فقــالوا 

، آبائك الطاهرين حدثنا حبديث قد مسعته من أبيك  
من العماريـة وعليـه مطـرف خـز ذو           فأخرج رأسه 

عبد الصاحل موسى بن الحدثين أيب  : وقال،  وجهني
، أيب الصادق جعفـر بـن حممـد        حدثين: جعفر قال 

أبو جعفر حممد بن علي باقر علم حدثين أيب : قال
حـدثين أيب علـي بـن احلـسني سـيد        : قـال ،  األنبياء

نـة  أيب سيد شباب أهـل اجل     حدثين  :قال،  العابدين
ــال، احلــسني ــن أيب : ق ــي ب ــب حــدثين أيب عل طال

قال مسعت الـنيب صـلّى اللّـه        :قال،  عليهم السالم 
:عليه وآله يقول قال اللّه جلّ جالله
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اإلقـرار مـن شـروطها   رمحـه اهللا قال الصدوق   
             ـه إمـام مـن قبـل اللّـه عـزالم بأنضا عليـه الـسللر

.وجلّ على العباد مفترض الطاعة عليهم

ويف ثواب األعمال عن أيب سعيد اخلدري عن 
:اللّه عليه وآله قالالنيب صلّى







 
.التوحيدكتاب ومثله يف 

:وعن جابر عن أيب جعفر عليه السالم قال
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قال الـنيب  : وعن عبد اللّه بن الوليد رفعه قال   

:صلّى اللّه عليه وآله
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.ويف الكايف مثله

ويف االستقـصاء  ، واألخبار يف هذا الباب كثرية 

.وفيما رويناها كفاية إنشاء اللّه، إطالة

ــا  أي خمتــربا كو

ــصا ــه يف     ، خمل ــرب قلب ــسالم اخت ــه ال ــه علي يعــين أن
عـن شـبهة     ريـاً اإخالص هـذه الـشهادة فوجـده ع       

.الباطل وخالصا عن شوائب الشرك

يعىن أنّ هذه ، خالصهاأي

والقلب مطابق ، الشهادة صادرة عن صميم القلب    
ــذعن خبلوصــها   ــسان وم ــا للّ ــة، فيه ــي وباجلمل فف

توصيف الشهادة ذين الوصفني إشارة إىل كوـا        
ــصة   ــصة خملّ ــال وأنهــا خال ــة الكم ــذه ، يف مرتب وه

وإالّ فالشهادة ، املرتبة هي املطلوبة يف باب التوحيد     
اإلنسانالصادرة عن حمض اللّسان إنما تطهر جلد 
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وال يترتــب عليهــا مثــرة يف اآلخــرة وأمــا الــصادرة  
.هادة يف احلقيقةفهي الشباإلخالص

ولذلك قال رسول اللّه صلّى اللّـه عليـه وآلـه         
:فيما رواه يف التوحيد عنه صلّى اللّه عليه وآله







 

وفيه أيضا عن زيد بن أرقـم عـن الـنيب صـلّى      
:أنه قالاللّه عليه وآله 




 

.ورواه يف ثواب األعمال أيضا مثله

وفيهما عن جابر عن أيب جعفر عليـه الـسالم         
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:قال





 

عبـد  ويف الكايف عن أبـان بـن تغلـب عـن أيب        

:اللّه عليه السالم قال




 

إنه يأتيين من كـلّ صـنف مـن    :قلت له : قال

ــال   ــذا احلــديث؟ ق ــأروي ه ــناف أف ــه -األص علي
:-السالم 
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كما مر يف رواية الرضا عليه السالم من قولـه         
.»بشروطها وأنا من شروطها«: عليه السالم

:قال أمري املؤمنني عليه السالم


   هاهنـس للمـؤمن يف حياتـه ويف مماتـ      أألن

فهي ، حني يبعث كما مر يف رواية ثواب األعمالو
.دهائأعظم ذخرية ألهوال اآلخرة وشدا

: وقد مر يف رواية ثـواب األعمـال والتوحيـد          

لـو أن الـسماوات     «:قوله تعاىل ملوسى بن عمران    
وعامريهن عندي واألرضني السبع يف كفّة وال إلـه    

.»همالت ن ال إله إالّ اللّ،إالّ اللّه يف كفّة

ذخرية تكـون أعظـم منـها مثّ علّـل عليـه             فأي

مور أربعـة أوهلـا مـا       أالسالم التمـسك واالدخـار بـ      
: أشار إليه بقوله عليه السالم

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٢

ا:أيـــ،عقيـــدا ومم
أو أنها معزومة   ،  جيب للمؤمن أن يعقد قلبه عليها     

تهـد  أن جيـد فيهـا وجي  ينبغـي مبعـىن أنهـا ممـا     اإلميان
.إليه يف بيان لغتهاأشريحسبما 

:الثّاين قوله عليه السالم

له اإلحسانابتداء   أيوأو ،
، إىل الكـلّ  اجلزئـي إضـافة وإضافته إليه مـن قبيـل       

فيكـون مـصدرا مبعـىن الفـتح        ،  مثل فاحتـة الكتـاب    

ــة مبعـــىن الكـــذب  ــاملراد  ، كالكاذبـ وعلـــى هـــذا فـ
ويـدلّ   ،الـشريعة  ولوأصـ هـو التوحيـد      باإلحسان

على صحة إطالقه بذلك ما رواه يف التوحيـد عـن           
: بـن موسـى بـن جعفـر قـال      إمساعيـل موسى بـن    

حدثين أيب عن جده جعفر بن حممد عـن أبيـه عـن        
  الم يف قــول اللّــه عــزعلــيهم الــس آبائـه عــن علــي

:وجلّ

.}حسانِ إِالَّ اإلِحسانهلْ جزآء اإلِ{
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عليه الس المقال علي:

ء من أنعمت عليه بالتوحيـد إالّ اجلنـة      اما جز «

وحيتمل أن يكـون الفاحتـة وصـفا مـن الفـتح        ،  هذا
وهــذا هــو األظهــر ، ضــد الغلــق فاالضــافة الميــة

اإلحــسانواملعـىن أنّ الــشهادة باعثــة لفـتح أبــواب   

إذ ــا يــستحق العبــد ، وأنهــا مفتــاح هلــاواإلنعــام
و يـدلّ عليـه   . مديةللفيوضات األبدية والنعم السر  

مضافا إىل األخبار الـسالفة مـا رواه يف االحتجـاج           
:عن أمري املؤمنني عليه السالم
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:هذه اآليةمثّ تال

}         الِحُل الـص مـالْعو ـبالطَّي اْلكَِلـم دعصِه يإِلَي

.)١(}عهيرفَ

إذا كان عمله خالصا ارتفع قوله وكالمه        يعين

و ظهر يل معىن ثالث و هو أن يكون املـصدر  ،  هذا
مبعىن الفاعل ويكون املراد أنها ابتداء كـون الرجـل     

.حمسنا مقابل كونه مسيئا

:الثّالث قوله عليه السالم

  لةها حمصوذلك واضح ألن

ئه ورضوانه ومعـدة للخلـد يف      ملرضاته تعاىل ورضا  
.جنانه

:الرابع قوله عليه السالم

.١٠: سورة فاطر، اآلية) ١(
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        ّوذلـك أيـضا واضـح ألن
، والكفـر واإلغـواء اإلضـالل مقـصود اللّعـني هـو    

زاجــرة لـه وكاسـرة لظهــره   بـاإلخالص والـشهادة  
ولـذلك أنّ اللّعـني بعـد مـا     ، ورافعة لكيده ومكـره  

:قال

.)١(}نهم أَجمعنيعِزتِك ألُْغوِيبفَ{

:عقّبه باالستثناء بقوله

}خْلَصنياْلم مهكَ مِن٢(}إِالّ عِباد(.

: ويف عدة الداعي ألمحد بن فهـد احللّـي قـال          

:أنهصلّى اللّه عليه وآلهالنيبوقد روي عن 





 

)١ (
)٢ (
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صــلى اهللا عليــه وآلــه  ويف حــديث آخــر أنــه  
:قالوسلم 





 

.)١()...ذهب و استتريا: وخنس

نا جليا بعد هذا الشرح املفصل مـن  قد تبني ل  و

صاحب منهاج الرباعـة لكـالم أمـري املـؤمنني عليـه            
احلــصن  ) ال الــه إال اهللا(كيــف تكــون  ، الــسالم

وال شـك أن هـذا الـذكر        ،  احلصني لدحر األبالـسة   

العظــيم ال يكــون طــاردا للــشياطني مبجــرد الــتلفظ  
بل البد أن يكون مانعا عن مجيع مـا حـرم اهللا   ،  به

وال يكون كذلك إال ، حمركا ملا أوجبه عليناتعاىل و
وأول شـــروطه وأمههـــا هـــي ، بـــشرطه وشـــروطه

.٢٨٤، ص٢ج: منهاج الرباعة) ١(
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ة عـن اإلمـام     لكما مـر يف حـديث السلـس        ،الوالية
:وكما جاء يف الزيارة اجلامعة ،الرضا عليه السالم  

.)ومن وحده قبل عنكم، من أراد اهللا بدأ بكم(

فعن طريق غريهـم ال يكـون التوحيـد حقيقيـا        
عـرف اخللـق    ألبيت عليهم الـسالم هـم       ن أهل ا  أل

ــل هــم الــذين ســبحوا هللا    ــاهللا ســبحانه وتعــاىل ب ب
:قال تبارك وتعاىل،فسبحت املالئكة بتسبيحهم

ــوا     { ــِذين آَمنـ ــى الَّـ ــْلطَان علَـ ــه سـ ــيس لَـ ــه لَـ إِنَّـ

كَّلُونتَوي هِمبلَى رع١(}و(.

يـة املباركـة صـرحية بـأن الـذين آمنـوا        فهذه اآل 
ولكـن  ،  كلوا على اهللا ال سبيل للشيطان إليهم      وتو

مريتال) ال اله إال اهللا(التوكل إمنا هو مثرة من مثار   
نفـسها، يـة املباركـة   وهذا ما نستفيده من اآل    ،  بياا

:تعاىلقالف،إذ قدم اإلميان قبل التوكل

}    هِـــــــــــــــمبــى ر الَّـــــــــــــــِذين آَمنـــــــــــــــوا وعلَـــــــــــــ

.٩٩: سورة النحل، اآلية) ١(
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كَّلُونتَو١(}ي(.

:له وسلمآصلى اهللا عليه وقال رسول اهللا




















.٩٩: سورة النحل اآلية) ١(
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:له وسلمآمث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و







 

ــان ــضم   : بيـ ــشاب بالـ ــع النـ ــشاشيب مجـ النـ
.النبل:والتشديد وهو

، نقيص قرا  :سخنة العني (:وقال اجلوهري 
قد سخنت عليه بالكسر فهو سخني العني واسخن   
اهللا عينه أي أبكاه املقلـتني علـى بنـاء املفعـول مـن          

ــاب  ــالب ــل  :أياألفع ــل او التفعي املعرضــني للقت
.)١()..ليهمتأكيدا لكثرة مقتو

ــيف ــدم  تب ــا تق ــة هــذين العنــصرين   أن مم مهي

، ومها الـنفس والـشيطان  ،  وخطورة االبتالء ما  

.٢٧١، ص٦٠ج: حبار األنوار للعالمة السي) ١(
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مجيع ما حيدث من فـساد يف  أنوال نبالغ لو قلنا     
ــسوء     ــارة بال ــنفس األم ــاج ال ــا هــو نت األرض إمن

سلسلة حبث   ابتدأناولذلك   ،وإغواء الشيطان هلا  
ضوء عليهما البالء يف ج البالغة ما وسلطنا ال

بل ما يناسب ، عني استتمام البحث فيهماغري مد
هذا الكتيب املختصر وآخر ما نقوله هو فقـرات          
من دعاء اإلمام زين العابدين علـي بـن احلـسني           

:عليهما السالم
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)١( 

ه الطـاهرين صــلواتك علــيهم  حبـق حممــد وآلــ 
.أمجعني

.الصحيفة السجادية، دعاء يوم الثالثاء) ١(
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فهرس اِّـصادر

.القرآن الكرمي. ١

ــدكتور صــبحي  : ــج البالغــة. ٢ ــق ال تعلي
. بريوت-الطبعة األوىلالصاحل، 

ــدين   . ٣ ــر الـ ــشيخ فخـ ــرين للـ ــع البحـ جممـ
.الطبعة الثانية/ الطرحيي الناشر مرتضوي 

/ لعلي بن إبراهيم القمـي      / تفسري القمي   . ٤

ــاة الو ــنة  / ٣٢٩فـ ــف سـ ــة النجـ –١٣٨٧مطبعـ
.تصحيح وتعليق السيد طيب املوسوي اجلزائري

ـــج الـــصباغة يف شـــرح ـــج البالغـــة . ٥

ــستري      ــي الت ــد تق ــشيخ حمم ــق ال ــة احملق –للعالم
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.الطبعة االوىل–بريوت –مؤسسة التاريخ العريب 

منهاج الرباعة يف شرح ج البالغة السيد       . ٦

/ املطبعــة االســالمية / اخلــوئي حبيــب اهللا اهلــامشي 
الـسيد ابـراهيم    : حتقيـق / الطبعة الرابعـة    / طهران  
.املياجني

مؤسـسة  / حبار األنـوار للعالمـة الـسي      . ٧
.الطبعة الثانية/ بريوت –الوفاء 

املتـويف   –للشيخ الكلـيين     –كتاب الكايف   . ٨

تصحيح وتعليق علي أكرب الغفاري / هـ  ٣٢٩سنة  
.نشر دار الكتب االسالمية–دري مطبعة احلي/ 
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