
 
  



 
 

 

 هذا الكتاب 

مما  الكريم،  القرآن  مع  متوافق  آالف حديث  ثالثة  من  أكثر  الكتاب  هذا  جيمع 

احلياة   تقوم  التي  األساسية  اجلوانب  من  باعتبارها  االجتامعية،  بالعالقات  يتعلق 

 عليها.

هذا   عن  احلديث  من  له  املوافقة  والسنة  الكريم  القرآن  يف  ما ورد  أن  رأينا  وقد 

 تقسيمه إىل ثالثة أقسام: اجلانب يمكن 

: حديثه عن آداب وأحكام العالقات العامة بني املسلمني فيام بينهم، أو بينهم  أوهلا

وبني غريهم من البرش، وهي أحكام ترتبط يف أكثرها بالنواحي األخالقية، والتي ال  

يمكن أن ختصص بجهة دون جهة، ومنها حتريم األذى بأنواعه املختلفة، والدعوة  

اال إىل إىل  والدعوة  واملالطفة،  التآلف  إىل  والدعوة  والسامحة،  والعفاف  ستغناء 

اإلطعام والضيافة وإقامة الوالئم واالجتامع يف املجالس والدعوة إىل عيادة املرىض،  

 والدعوة إىل اإلصالح واإلغاثة، والدعوة إىل أداء احلقوق.

وآداهبا  :اه ثاني  اخلاصة  العالقات  أحكام  عن  األحاديث   وتناولت  ،حديثه  فيه 

واألصدقاء،   واإلخوان  واألقارب،  واألوالد،  الوالدين،  حقوق  حول  الواردة 

 ه باحلديث عن حقوق املوتى.تواجلريان، واملستضعفني، وعامة املسلمني.. وختم

باعتبار األرسة هي اللبنة األساسية   ـ أحكام عالقة الزوجية وآداهبا: وذلك اه ثالث 

التي يتكون منها املجتمع، وقد ذكرنا ما ورد حول تنظيم هذه العالقة من أحاديث 

 تتناول أحكام الزواج، وأحكام حل عصمة الزوجية. 
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 فهرس املحتويات 

 

 11 املقدمة 

 14 أحكام العالقات العامة وآداهبا 

 14 حول حتريم األذى بأنواعه املختلفة: أوال ـ ما ورد 

 15 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 15 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 25 املصادر الشيعية: ب ـ ما ورد يف 

 45 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 45 ما روي عن اإلمام عيل: 

 55 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 56 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 60 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 80 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 82 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 84 حول االستغناء والعفاف والسامحة: ثانيا ـ ما ورد 

 86 األحاديث النبوية: ـ ما ورد يف1

 86 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 91 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 100 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2
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 100 ما روي عن اإلمام عيل: 

 113 ما روي عن اإلمام احلسن: 

 113 ما روي عن اإلمام احلسني: 

 114 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 115 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 118 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 124 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 125 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 125 ما روي عن اإلمام العسكري: 

 126 حول التآلف واملالطفة: ثالثا ـ ما ورد 

 128 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 128 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 140 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 153 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 153 ما روي عن اإلمام عيل: 

 157 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 161 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 171 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 171 ما روي عن سائر األئمة: 

 172 حول اإلطعام والضيافة واملجالس: رابعا ـ ما ورد  
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 173 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 173 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 178 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 187 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 187 ما روي عن اإلمام عيل: 

 191 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 192 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 194 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 200 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 201 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 201 ما روي عن سائر األئمة: 

 202 حول عيادة املريض: خامسا ـ ما ورد 

 202 ألحاديث النبوية:ـ ما ورد يف ا1

 202 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 205 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 206 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 206 ما روي عن اإلمام عيل: 

 207 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 208 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 210 حول اإلصالح واإلغاثة: سادسا ـ ما ورد 
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 212 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 212 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 220 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 224 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 224 ما روي عن اإلمام عيل: 

 231 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 232 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 233 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 238 ما روي عن سائر األئمة: 

 238 حول أداء احلقوق:سابعا ـ ما ورد 

 239 األحاديث النبوية: ـ ما ورد يف1

 239 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 240 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 255 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 255 ما روي عن اإلمام عيل: 

 266 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 269 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 271 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 284 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 285 ما روي عن سائر األئمة: 
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 287 أحكام العالقات اخلاصة وآداهبا 

 288 حول حقوق الوالدين: أوال ـ ما ورد 

 290 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 290 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 293 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 297 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 297 ما روي عن اإلمام عيل: 

 297 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 298 الباقر:  ما روي عن اإلمام

 299 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 304 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 304 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 304 حول حقوق األوالد: ثانيا ـ ما ورد 

 307 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 307 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 312 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 318 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 318 روي عن اإلمام عيل:  ما 

 319 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 320 ما روي عن اإلمام الباقر: 



6 

 

 322 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 331 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 331 حول حقوق األقارب: ثالثا ـ ما ورد 

 332 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 333 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 334 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 340 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 340 ما روي عن اإلمام عيل: 

 349 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 350 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 352 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 358 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 359 ما روي عن اإلمام اجلواد: 

 359 حول حقوق اإلخوان واألصدقاء: رابعا ـ ما ورد  

 360 ية:ـ ما ورد يف األحاديث النبو1

 360 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 363 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 374 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 375 ما روي عن اإلمام عيل: 

 389 روي عن اإلمام احلسن: ما 
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 389 ما روي عن اإلمام احلسني: 

 390 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 392 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 396 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 409 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 410 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 411 ما روي عن سائر األئمة: 

 411 حول حقوق اجلريان: خامسا ـ ما ورد 

 411 حاديث النبوية:ـ ما ورد يف األ 1

 412 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 413 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 417 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 417 ما روي عن اإلمام عيل: 

 418 ما روي عن اإلمام احلسن: 

 418 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 419 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 421 ما روي عن سائر األئمة: 

 422 حول حقوق املستضعفني: سادسا ـ ما ورد 

 423 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 424 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 



8 

 

 428 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 431 أئمة اهلدى:  ـ ما ورد عن 2

 431 ما روي عن اإلمام عيل: 

 432 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 433 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 434 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 435 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 436 حول حقوق عامة املسلمني: سابعا ـ ما ورد 

 436 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 436 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 436 يف املصادر الشيعية:ب ـ ما ورد 

 438 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 438 ما روي عن اإلمام عيل: 

 441 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 443 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 447 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 447 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 448 حول حقوق املوتى:ثامنا ـ ما ورد 

 448 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 448 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 
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 465 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 475 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 475 ما روي عن اإلمام عيل: 

 477 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 482 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 495 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 496 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 498 أحكام عالقة الزوجية وآداهبا 

 498 حول أحكام الزواج:أوال ـ ما ورد 

 500 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 500 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 505 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 512 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 512 ما روي عن اإلمام عيل: 

 514 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 515 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 516 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 523 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 524 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 524 حول حل عصمة الزوجية: ثانيا ـ ما ورد 
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 526 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 526 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 529 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 531 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 532 ما روي عن اإلمام عيل: 

 534 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 545 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 568 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 571 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 575 هذا الكتاب 
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 املقدمة 

جيمع هذا الكتاب أكثر من ثالثة آالف من األحاديث التي نراها متوافقة مع القرآن  

الكريم، إما بتأكيد معانيه والدعوة إليها باألساليب املختلفة، أو بتفصيلها وبيان جمملها، أو  

تنفيذها، وذلك يف احلياة املرتبطة باجلانب االجتامعي، وهو من اجلوانب األساسية  كيفية  

 التي تقوم احلياة عليها. 

وقد رأينا أن ما ورد يف القرآن الكريم والسنة املوافقة له من احلديث عن هذا اجلانب  

 يمكن تقسيمه إىل ثالثة أقسام: 

املسلمني فيام بينهم، أو بينهم    بنيالعالقات العامة  : حديثه عن آداب وأحكام  أوهلا 

وبني غريهم من البرش، وهي أحكام ترتبط يف أكثرها بالنواحي األخالقية، والتي ال يمكن  

 أن ختصص بجهة دون جهة. 

 وقد رأينا أن القرآن الكريم دعا يف هذا اجلانب إىل مراعاة النواحي التالية: 

كل ما حيصل يف املجتمع من    ذلك أنه السبب يف   :األذى بأنواعه املختلفة . حتريم  1

والرضب   القتل  واملعنوي؛ حيث حرم  احليس  العنف  حتريم  ورد  وهلذا  وشقاق..  تصدع 

 والغيبة والنميمة والسخرية واالستهزاء وغريها. 

حتى ال يكون الفرد كال عىل املجتمع،    : االستغناء والعفاف والسامحة الدعوة إىل    . 2

صل له من مشاكل قد تؤثر يف العالقة بني أفراده،  وحتى يستطيع املجتمع أن يتجاوز ما حي

وهلذا ورد األمر بالعفو واحللم والسامحة واللني، ويف نفس الوقت أمر باالستغناء والعفاف  

 وعدم حتميل الفرد حاجاته عىل املجتمع إال يف حدود الرضورة القصوى. 
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إىل    . 3 واملالطفة الدعوة  والسالالتآلف  بالتحية  األمر  ورد  وهلذا  واالستئذان  :  م 

أفراد  سالعاط  وتشميت  بني  املودة  إحالل  تساهم يف  التي  الكثرية  اآلداب  .. وغريها من 

 املجتمع. 

: وكل ذلك  املجالس إقامة الوالئم واالجتامع يف اإلطعام والضيافة و الدعوة إىل  . 4

الود   املزيد من  التكافل االجتامعي فقط، وإنام يف إضفاء  والرتاحم  مما يساهم ال يف حتقيق 

 االجتامعي. 

: والذين ورد ختصيصهم بمزيد من العناية حلاجتهم ملن  املرىض عيادة  الدعوة إىل    . 5

 يقف بجنبهم يؤنسهم أو يعينهم.  

: وهي تشمل كل أنواع النصح واحلسبة التي تؤدي  اإلصالح واإلغاثة الدعوة إىل    . 6

تؤدي إىل كفايته الذاتية وعدم حصول  إىل صالح املجتمع، ومثلها كل أنواع التكافل التي  

 فوارق بني الطبقات. 

إىل    . 7 احلقوق الدعوة  يف  أداء  التشديد  ورد  التي  األساسية  اجلوانب  من  وهي   :

 التهاون هبا، ويدخل فيها األمانات والودائع والوفاء بالوعد والعهد، وغريها. 

األحاديث الواردة    وتناولت فيه:  أحكام العالقات اخلاصة وآداهبا حديثه عن  ثانيا. 

فقد يصلح لصنف من الناس ما ال    ؛ التعامل مع أصناف الناس بحسب منازهلمكيفية  حول  

 يصلح مع غريه، بل قد يكون نفس الترصف حسنة مع قوم سيئة مع غريهم. 

قوله   الناس  مع  التعامل  يف  االختالف  هذا  إىل  نبه  ﴿ وقد  اءج    تعاىل:  ُدعج ُلوا  عج ْ َتج ال 

ْينجكُ  ُسوِل بج  بجْعِضُكْم بجْعضًا الرَّ
ِ
اء ُدعج  [63]النور:﴾ْم كج

،  األوالد ، وحقوق الوالدين وقد ذكرنا يف هذا الفصل ما ورد من األحاديث حول  

املسلمني ، واملستضعفني ، واجلريان، واإلخوان واألصدقاء، واألقاربو .. وختمناه  عامة 
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 املوتى. باحلديث عن حقوق 

ذلك باعتبار األرسة هي اللبنة األساسية التي  و:  ثالثا ـ أحكام عالقة الزوجية وآداهبا 

 : يتكون منها املجتمع، وقد ذكرنا ما ورد حول تنظيم هذه العالقة من أحاديث تتناول

: ابتداء من االختيار واخلطبة والعقد ورشوطه.. وانتهاء بالعرشة  أحكام الزواج  . 1

 الزوجية وحقوقها. 

الزوجية أحكام    . 2 بام  :  حل عصمة  اهتممنا فيه خصوصا  بأنواعها املختلفة، وقد 

وفق  إال  الطالق  بوقوع  اإلفتاء  وعدم  األرسة،  عىل  احلفاظ  من  الكريم  القرآن  يف  ورد 

 الضوابط القرآنية، وأوردنا الروايات الكثرية التي تؤكد ذلك.



14 

 

 العامة وآداهبا العالقات  أحكام  

  رآن الكريم من األحاديث الواردة حول هذا الفصل ما نراه متوافقا مع الق   يف مجعنا  

 ، والتي يمكن تصنيفها إىل املجاالت التالية: أحكام العالقات العامة وآداهبا 

 ـ كف األذى عن أفراد املجتمع بمختلف أنواعه حسيا كان أو معنويا.    أوهلا 

 ـ البعد عن كل النواحي السلبية التي َتعل الفرد كال عىل املجتمع.   ا ي ثان 

 ام بكل ما يطلبه املجتمع من حاجات مادية ومعنوية بحسب الطاقة. : القيا ث ثال 

 : إضفاء جو من املودة والتآلف بني أفراد املجتمع. رابعا 

وبام أن بعض هذه املجاالت ـ ألمهيته ـ ورد فيه من النصوص املقدسة ما مل يرد يف  

 أنواع تشمل ما ييل: غريه؛ فقد رأينا تقسيم األحاديث الواردة يف هذا الباب إىل سبعة 

 . ما ورد حول حتريم األذى بأنواعه املختلفة  . 1

 . ما ورد حول االستغناء والعفاف والسامحة  . 2

 . ما ورد حول التآلف واملالطفة . 3

 . ما ورد حول اإلطعام والضيافة واملجالس . 4

 .ما ورد حول عيادة املريض  . 5

 . ما ورد حول اإلصالح واإلغاثة . 6

 . ورد حول أداء احلقوقما  . 7

 : األذى بأنواعه املختلفة حتريم  حول  أوال ـ ما ورد  

هو الركن األول من أركان العالقات االجتامعية التي ال يمكن أن تطيب أو تصلح  و

من دوهنا، وهلذا ورد فيه الكثري من اآليات القرآنية التي حتذر من أبسط ما يمكن أن يؤدي  



15 

 

 ي تتناسب مع ذلك األذى. إىل ذلك، مع بيان العقوبات الت 

األذى:   أنواع  لكل  اجلامعة  اآلية  يف  تعاىل  قوله  املُْْؤِمننِيج  ومنها  ُيْؤُذونج  الَِّذينج  وج  ﴿

إِْثاًم ُمبِينًا ﴾  تجاًنا وج ُلوا هُبْ ِد اْحتجمج قج ُبوا فج ا اْكتجسج رْيِ مج املُْْؤِمنجاِت بِغج  [58]األحزاب: وج

ِذينج  ومنها اآليات التي تنص عىل بعض مفردات األذى، كقوله   جا الَّ ا أجُّيه يج تعاىل: ﴿ 

ى أجْن يجُكنَّ   سج  عج
ٍ
اء اٌء ِمْن نِسج الج نِسج ا ِمنُْهْم وج رْيً ى أجْن يجُكوُنوا خج سج ْوٍم عج ْوٌم ِمْن قج ْر قج ُنوا الج يجْسخج آمج

ُكْم وج  ْلِمُزوا أجْنُفسج الج تج ا ِمنُْهنَّ وج رْيً ْن  خج مج ِن وج يامج اِب بِْئسج ااِلْسُم اْلُفُسوُق بجْعدج اإْلِ ُزوا بِاأْلجْلقج نجابج الج تج

ثرًِيا ِمنج الظَّنِّ إِنَّ بجْعضج الظَّ  ُنوا اْجتجنُِبوا كج ِذينج آمج جا الَّ ا أجُّيه ئِكج ُهُم الظَّاملُِونج يج ُتْب فجُأولج يج  ْ نِّ إِْثٌم  ملج

ْغتجْب بج  الج يج ُسوا وج جسَّ الج َتج  [ 12 - 11]احلجرات: ْعُضُكْم بجْعًضا ﴾ وج

  
ِ
اء ْحشج ِن اْلفج ى عج نْهج يج  ِذي اْلُقْربجى وج

ِ
إِيتجاء اِن وج ْحسج اإْلِ ْدِل وج ْأُمُر بِاْلعج وقال تعاىل: ﴿ إِنَّ اَّللَّج يج

ُرونج ﴾  كَّ لَُّكْم تجذج عج ِعُظُكْم لج اْلبجْغِي يج ِر وج املُْنْكج  [90]النحل: وج

قْ وقال تعاىل: ﴿ ْن يج مج ْيِه  وج لج ِضبج اَّللَُّ عج غج ا وج يهج
الًِدا فِ نَُّم خج هج اُؤُه جج زج ًدا فججج مِّ ُتْل ُمْؤِمنًا ُمتجعج

تجبجيَُّنوا  بِيِل اَّللَِّ فج ْبُتْم يِف سج ج ا َضج ُنوا إِذج ِذينج آمج جا الَّ ا أجُّيه ياًم يج
ظِ اًبا عج ذج ُه عج دَّ لج أجعج نجُه وج عج لج ُقوُلوا ملِجْن    وج الج تج وج

يْ  ى إِلج ةٌ أجْلقج ريج
ثِ انُِم كج غج ِعنْدج اَّللَِّ مج ْنيجا فج ضج احْلجيجاِة الده رج ْبتجُغونج عج مج لجْستج ُمْؤِمنًا تج الج لِكج ُكنُْتْم    ُكُم السَّ ذج كج

تجبجيَُّنوا ْيُكْم فج لج نَّ اَّللَُّ عج ْبُل فجمج برًِيا  ِمْن قج ُلونج خج انج باِمج تجْعمج  [ 94-93]النساء:   ﴾إِنَّ اَّللَّج كج

ن اآليات الكريمة التي ورد يف السنة املطهرة تفاصيل أحكامها أو تأكيدها،  وغريها م

عن   النظر  بغض  املجتمع  أفراد  بجميع  بل  فقط،  باملسلمني  خاصة  ليست  أهنا  العلم  مع 

 أدياهنم أو أعراقهم. 

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  
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يا معرش من  )فقال:    ،املنرب، فنادى بصوت رفيع     اَّلل صعد رسول    [ 1]احلديث:  

تتبعوا   وال  تعريوهم،  وال  املسلمني،  تؤذوا  ال  قلبه،  إىل  اإليامن  يفض  ومل  بلسانه،  أسلم 

عورته يفضحه ولو   اَّللعورته، ومن يتبع  اَّلل عوراهتم، فإنه من يتبع عورة أخيه املسلم يتبع 

 (1)(جوف رحله  يف

: )إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، وال    اَّللقال رسول    [ 2]احلديث:  

، وال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا وكونوا عباد  وال حتسسواسسوا،  َت

،  هاهنا إخوانا، كام أمركم، املسلم أخو املسلم، وال يظلمه، وال خيذله، وال حيقره، التقوى    اَّلل

التقوى  هاهنا التقوى   صدرهاهنا ،  إىل  ويشري  أخاه  ،  حيقر  أن  الرش  من  امرئ  بحسب  ه، 

ال ينظر إىل أجسادكم، وال   اَّللإن  املسلم، كل املسلم عىل املسلم حراٌم، دمه وعرضه وماله، 

 (2)(إىل صوركم وأعاملكم، ولكن ينظر إىل قلوبكم 

تباغضوا، وال    اَّللقال رسول    [ 3]احلديث:   تدابروا، وال  تقاطعوا، وال  )ال   :

 ( 3) إخوانا، وال حيل ملسلم أن ُّيجر أخاه فوق ثالث(  اَّللاد حتاسدوا، وكونوا عب

ليال،    اَّلل قال رسول    [ 4]احلديث:   : )ال حيل ملؤمن أن ُّيجر أخاه فوق ثالث 

 (4)يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخريمها الذي بدأ بالسالم(

إن  : )ال حيل ملؤمن أن ُّيجر مؤمنا فوق ثالث، ف  اَّللقال رسول    [ 5]احلديث:  

األجر، وإن مل يرد عليه فقد   يفمرت به ثالث، فليقه وليسلم عليه، فإن رد عليه فقد اشرتكا  

 (5)باء باإلثم(

 ( 6): )من هجر أخاه سنة، فهو كسفك دمه(  اَّللقال رسول   [ 6]احلديث:  

 
 (  2032( الرتمذي )1)

   (2563ومسلم ) ، (5143( البخاري )2)

   (2559ومسلم ) ، (6065( البخاري )3)

   (2560ومسلم ) ، (6077( البخاري )4)

   (4912( أبو داود )5)

   (4915( أبو داود )6)
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  يف   اَّلل: )تعرض األعامل كل مخيس واثنني، فيغفر    اَّلل قال رسول    [ 7]احلديث:  

ب امرئ ال يرشك  اليوم لكل  فيقول    اَّللذلك  أخيه شحناء،  بينه وبني  امرأ كانت  إال  شيئا، 

 ( 1) اتركوا هذين حتى يصطلحا(

: )إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدهتم، أوكدت    اَّللقال رسول    [ 8]احلديث:  

 (2)أن تفسدهم(

: )ليس املؤمن بطعان، وال لعان، وال فاحش، وال    اَّللرسول قال   [ 9]احلديث:  

 (3) بذئ(

: )إن اللعانني ال يكونون شهداء، وال شفعاء يوم    اَّلل قال رسول    [ 10]احلديث:  

 ( 4) القيامة(

رسول    [ 11]احلديث:   بلعنة    اَّللقال  تالعنوا  )ال  بغضب  اَّلل :  وال  وال  اَّلل،   ،

 (5) بالنار(

إنام    اَّلل: ادع    اَّللرسول  ل قيل  [  12]احلديث:   عىل املرشكني والعنهم فقال: إين 

 . (6)بعثت رمحة ومل أبعث لعانا 

 ( 7) : )سباب املؤمن فسوق، وقتاله كفٌر(  اَّلل قال رسول   [ 13]احلديث:  

رسول    [ 14]احلديث:   إال    اَّللقال  الكفر  أو  بالفسق  رجال  رجل  يرمي  )ال   :

 ( 8)كذلك(ارتدت عليه إن مل يكن صاحبه  

: )إذا لعن العبد شيئا صعدت اللعنة إىل السامء،    اَّلل قال رسول    [ 15]احلديث:  

 
 .  36(  2565( مسلم )1)

 ( 4888( أبو داود )2)

 (  1977( الرتمذي )3)

   (2598(مسلم )4)

 ( 4906وأبو داود ) ، (1976( الرتمذي )5)

   (2599( مسلم )6)

   (64ومسلم ) ، (6044( البخاري )7)

   (61ومسلم ) ، (6045( البخاري )8)
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، فتغلق أبواهبا دوهنا، فتأخذ يمينا وشامال  األرضفتغلق أبواب السامء دوهنا، ثم هتبط إىل  

 ( 1)فإذا مل َتد مساغا رجعت إىل الذي لعن، فإن كان لذلك أهال وإال رجعت إىل قائلها(

رسول    [ 16]احلديث:   حتى    اَّللقال  منهام،  البادي  فعىل  قاال،  ما  )املستبان   :

 ( 2) يعتدي املظلوم(

، فجعل املسبوب يقول: عليك    اَّلل رسول  سب رجل رجال عند    [ 17]احلديث:  

: )أما إن ملكا بينكام يذب عنك كلام شتمك هذا، قال له: بل    اَّلل رسول    السالم، فقال 

 ( 3) قلت له: عليك السالم، قال: ال، بل أنت وأنت أحق به( أنت وأنت أحق به، وإذا 

رسول    [ 18]احلديث:   ما    اَّللقال  إىل  أفضوا  قد  فإهنم  األموات  تسبوا  )ال   :

 (4)قدموا(

 ( 5): )ال تسبوا األموات فتؤذوا األحياء(  اَّلل قال رسول   [ 19]احلديث:  

رسول    [ 20]احلديث:   حماسن    اَّلل قال  )اذكروا  عن  :  وكفوا  موتاكم، 

 ( 6) مساوُّيم(

من لعن    اَّلل ، لعن  اَّللمن ذبح لغري    اَّلل : )لعن    اَّللقال رسول    [ 21]احلديث:  

 ( 7)(األرض من غري منار  اَّللحمدثا، لعن  آوىمن  اَّلل والديه، لعن 

: )ستة لعنتهم، وكل نبي جماٌب، املحرف لكتاب    اَّلل قال رسول   [ 22]احلديث:  

، ويذل  اَّلل، واملتسلط باجلربوت، ليعز من أذل  اَّلل ، واملستحل حلرم  اَّلل، واملكذب بقدر  اَّلل

 (8) من عرتيت. والتارك لسنتي(  اَّلل، واملستحل ما حرم  اَّللمن أعز 

 
 ( 4905( أبو داود )1)

 ( 2587( مسلم )2)

 . 5/445( أمحد 3)

   (1393البخاري )( 4)

 (  1982( الرتمذي )5)

 (  4900وأبو داود ) ، (1019(الرتمذي )6)

   (1978(مسلم )7)

 ( 2154(الرتمذي )8)
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إذا علموعن    [ 23]احلديث:   الربا وموكله وكاتبه،  آكل  قال:  ا ذلك،  ابن مسعود 

والواشمة واملستوشمة للحسن، ومانع الصدقة، واملرتد أعرابيا بعد اهلجرة، ملعونون عىل  

 . (1) يوم القيامة  لسان حممد 

: )إياكم واحلسد، فإن احلسد يأكل احلسنات كام    اَّلل قال رسول    [ 24]احلديث: 

 (2)تأكل النار احلطب(

مم قبلكم، احلسد، والبغضاء  : )دب إليكم داء األ   اَّلل قال رسول    [ 25]احلديث:  

وهي احلالقة، أما إين ال أقول حتلق الشعر، ولكن حتلق الدين، والذي نفيس بيده ال تدخلون  

السالم   أفشوا  به؟  حتابون  ما  عىل  أدلكم  أال  حتابوا،  حتى  تؤمنوا  وال  تؤمنوا،  حتى  اجلنة 

 (3)بينكم(

رسول    [ 26]احلديث:   أحيا    اَّللقال  كمن  كان  فسرتها،  عورة  رأى  )من   :

 ( 4) موؤدة(

يوم    اَّلل الدنيا، إال سرته    يف : )ال يسرت عبٌد عبدا    اَّلل قال رسول    [ 27]احلديث:  

 (6)(يوم القيامة   اَّللالدنيا، إال سرته  يفعىل عبد  اَّللويف رواية: )إنه ال يسرت ، (5) (القيامة

رسول    [ 28]احلديث:   ا  اَّلل قال  تظهر  )ال  فيعافيه  :  بأخيك،    اَّلل لشامتة 

 ( 7) (ويبتليك

إذا بلغه عن الرجل مل يقل: ما    اَّللرسول كان  عن عائشة قالت:[  29]احلديث:  

 ( 8)بال فالن؟ ولكن يقول: )ما بال أقوام يقولون: كذا وكذا(

 
 .8/147( النسائي 1)

 (  4903( أبو داود )2)

 (  2510( الرتمذي )3)

 (  4891( أبو داود )4)

   (2590( مسلم )5)

   (2590( مسلم )6)

 (  2506( الرتمذي )7)

 (  4788( أبو داود )8)
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جملس أو سوق، وبيده نبل،    يف: )إذا مر أحدكم    اَّلل قال رسول    [ 30]احلديث: 

 ( 1)فليأخذ بنصاهلا، ثم ليأخذ بنصاهلا(

 .(2)هنى أن يتعاطى السيف مسلوال  اَّلل رسول جابر: أن  عن   [ 13]احلديث:  

 (3): )تعافوا تسقط الضغائن بينكم(  اَّلل قال رسول   [ 32]احلديث:  

نخامته، ال تصيب  : )إذا تنخم أحدكم فليغيب    اَّلل قال رسول    [ 33]احلديث:  

 ( 4) جلد مؤمن أو ثوبه(

تعاىل يوم القيامة    اَّلل: )َتدون من رش الناس عند    اَّلل قال رسول    [ 34]احلديث:  

 (5)ذا الوجهني، الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه(

الدنيا، كان له يوم القيامة    يف: )من كان له وجهان    اَّللقال رسول    [ 35]احلديث:  

 ( 6)لسانان من نار(

(،  اَّللأنت سيدنا فقال: )السيد    فقال:     اَّللرسول  جاء رجٌل إىل    [ 36]احلديث:  

وال  ا ق قولكم،  بعض  أو  بقولكم،  )قولوا  فقال:  طوال،  وأعظمنا  فضال،  وأفضلنا  ل: 

 ( 7) يستجرينكم الشيطان(

فقال: )ويلك، قطعت عنق      اَّللرسول  أثنى رجل عىل رجل عند    [ 37]احلديث:  

حمالة  ال  أخاه  مادحا  منكم  كان  )من  قال:  ثم  ثالثا،  عنق صاحبك(،  قطعت    ؛ صاحبك، 

أحدا أحسب كذا وكذا إن كان يعلم    اَّلل حسيبه، وال يزكي عىل    اَّلل فليقل: أحسب فالنا، و

 ( 8) ذلك منه(

 
  (2615ومسلم ) ، (452( البخاري )1)

 ( 2163الرتمذي ) ، (2588( أبو داود )2)

 ( 2058) )كشف األستار((البزار 3)

 ( 2078) )كشف األستار(( البزار 4)

   (2526ومسلم ) ، (6058( البخاري )5)

 (  2764والدارمي ) ، (4873( أبو داود )6)

 ( 4806اود )( أبو د7)

   (3000ومسلم ) ، (2662( البخاري )8)



21 

 

رسول    [ 38]احلديث:   إنام    اَّللقال  بالرصعة،  الشديد  )ليس  الذي  :  الشديد 

 ( 1) يملك نفسه عند الغضب(

  اَّلل: )من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، دعاه    اَّلل قال رسول    [ 39]احلديث:  

 (2)احلور شاء( أييوم القيامة عىل رءوس اخلالئق، حتى خيريه من  

)أال إنه ينصب لكل غادر لواٌء يوم القيامة بقدر    :  اَّللقال رسول    [ 40]احلديث:  

 ( 3) غدرة أعظم من غدرة إمامة عامة( غدرته، وال

آدم خلقوا عىل طبقات شتى، فمنهم    بنيأال إن  )  :  اَّللقال رسول    [ 41]احلديث:  

من يولد مؤمنا وحييا مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا وحييا كافرا ويموت كافرا،  

ويموت   كافرا  وحييا  كافرا  يولد  من  ومنهم  كافرا،  ويموت  مؤمنا  وحييا  يولد  من  ومنهم 

ب رسيع، الفيء  مؤمنا، أال وإن منهم البطيء الغضب، رسيع الفيء، ومنهم الرسيع الغض

فتلك بتلك، أال وإن منهم رسيع الغضب بطيء الفيء، أال وخريهم بطيء الغضب رسيع  

الفيء، ورشهم رسيع الغضب بطيء الفيء، أال وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب،  

ومنهم سيئ القضاء وحسن اطلب، ومنهم حسن القضاء سيئ الطلب، فتلك بتلك، أال  

ئ الطلب، ومنهم سيئ القضاء وحسن الطلب، ومنهم حسن  وإن منهم السيئ القضاء السي

القضاء سيئ الطلب، فتلك بتلك، أال وإن منهم السيئ القضاء السيئ الطلب، أال وخريهم  

احلسن القضاء احلسن الطلب، ورشهم سيئ القضاء سيئ الطلب، أال وإن الغضب مجرٌة  

أوداج  يف وانتفاخ  عينيه،  إىل محرة  رأيتم  أما  آدم،  ابن  ذلك  قلب  من  أحس بيشء  فمن  ه، 

  (4) (فليلصق باألرض

 
   (2609ومسلم ) ، (6114( البخاري )1)

 ( 4777وأبو داود ) ، (2021( الرتمذي )2)

 ( 2191( الرتمذي )3)

 ( 2191( الرتمذي )4)
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ل: الذي ال يولد  ي(، ق: )ما تعدون الرقوب فيكم؟  اَّللقال رسول    [ 42]احلديث:  

له، قال: )ليس ذلك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي مل يقدم من ولده شيئا(، قال: )فام تعدون  

ولكنه الذي يملك نفسه    : الذي ال يرصعه الرجال، قال: )ليس بذاك،(، قيلالرصعة فيكم؟

: من ال مال له، قال: )ليس بذاك،  (، قيل : )فام تعدون املفلس فيكم؟قال،  عند الغضب(

ولكنه الذي يأيت يوم القيامة بحسنات، ويأيت قد ظلم هذا وشتم هذا، وأخذ مال هذا وليس  

 (1)فتطرح عليه(هناك ديناٌر، وال درهم، فيعطون من حسناته وال تفي، فيؤخذ من سيئاهتم  

تعرسوا، وإذا غضب    اَّللقال رسول    [ 43]احلديث:   )علموا، ويرسوا، وال   :

 ( 2) أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت(

: )باب النار ال يدخله أحٌد إال من يشفى غيظه    اَّلل قال رسول    [ 44]احلديث:  

 (3)(اَّلل بسخط 

ورسوله أعلم،    اَّللوا:  (، قال: )أتدرون ما الغيبة؟   اَّللقال رسول    [ 45]احلديث:  

أخي ما أقول؟ قال: )إن    يف قال: )ذكر أحدكم أخاه بام يكره(، فقال رجٌل: أرأيت إن كان  

 (4) كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته( 

رصها،  حسبك من صفية ق  اَّللقلت: يا رسول  قالت:  عائشة  عن    [ 46]احلديث:  

قال: لقد قلت كلمة لو مزج هبا البحر ملزجته، وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أين حكيت  

 . (5) إنسانا وأن يل كذا وكذا

يطعمه مثلها    اَّلل: )من أكل برجل مسلم أكلة فإن    اَّللقال رسول    [ 47]احلديث:  

يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام    اَّلل من جهنم، ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن  

 
   (2581(مسلم )1)

 . 1/283( أمحد 2)

 . البزاررواه  :10/395( قال اهليثمي 3)

   (2589( مسلم )4)

 ( 2502والرتمذي ) ، (4875داود )( أبو 5)
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 ( 1) يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة(  اَّللسمعة ورياء فإن 

عرض املسلم    يف : )إن من أربى الربا االستطالة    اَّلل قال رسول    [ 48]احلديث:  

 ( 2) بغري حق(

ملكا حيمى    اَّلل : )من محى مؤمنا من منافق، بعث    اَّلل   قال رسول  [ 49]احلديث:  

حلمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلام بيشء يريد شينه به، جلس يوم القيامة عىل  

 ( 3)جرس من جسور جهنم حتى خيرج مما قال(

 ( 4) : )ال يدخل اجلنة قتات(  اَّلل قال رسول   [ 50]احلديث:  

)ال يبلغني أحٌد عن أحد من أصحايب شيئا، فإين    :  اَّلل قال رسول    [ 51]احلديث:  

 (5)أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر(

، فقال:  منتنة فارتفعت رحيٌة      اَّلل رسول  : كنا مع  قال   جابرعن    [ 52]احلديث:  

 ( 6) )أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون املؤمنني(

فقام رجٌل فوقع فيه      اَّلل رسول  : كنا عند  قال   ابن مسعودعن    [ 53]احلديث:  

، أأكلت حلام؟ قال: )إنك  اَّلل : )ختلل(، فقال ومما أختلل يا رسول  رجل من بعده، فقال له  

 ( 7) أكلت حلم أخيك(

: )أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت    اَّلل قال رسول    [ 54]احلديث:  

يدعها،   حتى  النفاق  من  فيه خصلة  كانت  منهن  خصلٌة  وإذا حدث  فيه  خان،  ائتمن  إذا 

 ( ويف رواية: )وإذا وعد أخلف، (8) كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر(

 
 (  4881( أبو داود )1)

   (4876( أبو داود )2)

 (  4883( أبو داود )3)

  (105ومسلم ) ، (6056( البخاري )4)

 ( 3897والرتمذي ) ، (4860(أبو داود )5)

 . 3/351( أمحد 6)

 ( 10092) 10/102( الطرباين 7)

  (58ومسلم ) ، (34( البخاري )8)
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: )مثل املنافق كالشاة العائر بني الغنمني، تعري إىل    اَّللقال رسول    [ 55]احلديث:  

 ( 1)هذه مرة، وإىل هذه مرة(

: إنا لندخل إىل سلطاننا وأمرائنا، فنقول هلم، بخالف ما  حلذيفة قيل    [ 56]احلديث:  

، فأما اليوم    اَّلل رسول  نتكلم إذا خرجنا من عندهم، فقال: كنا نعد هذا نفاقا عىل عهد  

 .(2)فإنام هو الكفر بعد اإليامن

،    اَّللرسول  : إن املنافقني اليوم رٌش منهم عىل عهد  حذيفة  قال  [ 57]احلديث:  

 .(3)ال: كانوا يومئذ يرسون، واليوم جيهرونقيل: وكيف ذلك؟ ق

رسول    [ 58]احلديث:   حتيتهم    اَّللقال  هبا،  يعرفون  للمنافقني عالمات  )إن   :

لعنة، وطعامهم هنبة، وغنيمتهم غلول، ال يقربون املساجد إال هجرا وال يأتون الصالة إال  

 ( 4)بالنهار(دبرا مستكربين، ال يألفون وال يؤلفون، خشب بالليل صخب 

أهنم كانوا يسريون    : حدثنا أصحاب حممد  قال  ابن أيب ليىل عن    [ 59]احلديث: 

:    اَّلل رسول    قال معه، فقام رجل منهم، فانطلق بعضهم إىل حبل معه، فأخذه، ففزع، ف

 ( 5))ال حيل ملسلم أن يروع مسلام(

ربض    يفله بيت    بني: )من ترك املراء وهو مبطل،    اَّللقال رسول    [ 60]احلديث:  

 ( 6) أعالها( يف له   بنيوسطها، ومن حسن خلقه  يفله  بني اجلنة، ومن تركه وهو حمق، 

 (7)األلد اخلصم( اَّلل : )إن أبغض الرجال إىل   اَّلل قال رسول   [ 61]احلديث:  

ع املزاح  : )ال يبلغ العبد رصيح اإليامن حتى يد  اَّلل قال رسول    [ 62]احلديث:  

 
   (2784)(مسلم 1)

   (7178( البخاري )2)

   (7113( البخاري )3)

 (  85والبزار يف )كشف األستار( ) ، 293/ 2(أمحد 4)

 (  5004( أبو داود )5)

 ( 4800( أبو داود)6)

   (2668ومسلم ) ، (2457( البخاري )7)
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 (1)والكذب، ويدع املراء وإن كان حمقا(

: )ما اختلفت أمة بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها   اَّلل قال رسول    [ 63]احلديث: 

 ( 2) (عىل أهل حقها 

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

،  اَّللرسول برّش الناس؟ قالوا: بىل يا  أنبئكم: أال   اَّللرسول قال   [ 64]احلديث:  

 ( 3) قال: )من أبغض الناس وأبغضه الناس(

: العفو  اآلخرة بخري خالئق الدنيا و  أخربكم : )أال    اَّلل رسول  قال    [ 65]احلديث:  

 ( 4) عّمن ظلمكم، واإلحسان إىل من أساء إليكم، وإعطاء من حرمكم(

إّن    اَّللرسول  قال    [ 66]احلديث:   )أال  أعني حالقة    يف:  احلالقة، ال  الّتباغض 

 ( 5) الشعر ولكن حالقة الدين(

قال: )ال تسّبوا الناس  فأوصني،    فقال:  جاء رجٌل إىل رسول اَّلل    [ 67]احلديث:  

 (6)فتكتسبوا العداوة بينهم(

: )اقطع لسانك عن إخوانك، وعن محلة القرآن،    اَّللرسول  قال    [ 68]احلديث:  

ولتكن ذنوبك عليك وال حتملها عىل إخوانك، وال تزّك نفسك بتذميم إخوانك، وال ترائي  

جملسك لكي حيذروك بسوء    يف ، وال تفحش  اآلخرة  يفبعملك، وال تدخل كذا من الدنيا  

عنك خريات الدنيا،  خلقك، وال تناج مع رجل وعندك آخر وال تتعّظم عىل الناس فينقطع  

قال   النار  كالب  فيمّرقك  الناس  متزق  نجْشًطا ﴿:  تعاىل  اَّللوال  النَّاِشطجاِت    [2]النازعات:    ﴾وج

واللحم العظم  تنشط  النار،  أهل  كالب  الناشطات؟  ما  هذه  ،  (أتدري  يطيق  من  قيل: 

 
 وقال: رواه أبو يعىل.   92/ 1( ذكره اهليثمي 1)

 (  7754) الطرباين يف األوسط( 2)

 .  196معاين األخبار ص  (3)

 .  15كتاب الزهد ص  (4)

 .  346ص  2ج  الكايف: اصول  (5)

 .  360ص  2( اصول الكايف: ج  6)
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 ( 1) عليه( اَّللاخلصال؟ قال: )أما إّنه يسري عىل من يرّس 

: )من أشار إىل أخيه املسلم بسالحه لعنته املالئكة    اَّلل رسول  قال    [ 69]احلديث:  

 (2)حّتى ينّحيه عنه(

بّدد    اَّللرسول  قال    [ 70]احلديث:   وجهه  أو  مسلم  خّد  لطم  ومن  )أال    اَّلل : 

 ( 3) عظامه يوم القيامة وحرش مغلوال حّتى يدخل جهنّم إاّل أن يتوب(

من قتل، غري قاتله أو َضب    اَّلل : )أعتا اخللق عىل    اَّلل رسول  قال    [ 71]احلديث:  

 (4)غري ضاربه، أو توىّل غري مواليه، أو اّدعى إىل غري أبيه(

وجّل: القاتل غري    عزّ   اَّلل : )إّن أعتا الناس عىل    اَّللرسول  قال    [ 72]احلديث:  

عىل حمّمد، ومن    اَّللقاتله، والضارب غري ضاربه، ومن اّدعى لغري أبيه فهو كافر بام أنزل  

 ( 5) عّز وجّل منه يوم القيامة رصفا وال عدال( اَّللحمدثا مل يقبل  آوى أحدث حدثا أو 

له  اَّلل: )لعن    اَّللرسول  قال    [ 73]احلديث:   ومن يوايل غري    ، املحّلل واملحّلل 

مواليه، ومن اّدعى نسبا ال يعرف. واملتشّبهني من الرجال بالنساء، واملتشّبهات من النساء  

حمدثا، ومن قتل غري قاتله أو َضب غري    آوىاإلسالم أو    يفبالرجال. ومن أحدث حدثا  

نعم،  )لعن أبويه؟ فقال: أ يوجد رجل ي اَّلل رسول ، فقال رجل: يا ( ضاربه، ومن لعن أبويه

 ( 6)يلعن آباء الرجال واّمهاهتم فيلعنون أبويه(

 ( 7): )من شهر سيفه فدمه هدر(  اَّلل رسول قال   [ 74]احلديث:  

: )من أشار عىل أخيه املسلم لعنته املالئكة حّتى    اَّلل رسول  قال    [ 75]احلديث:  

 
 .  124فالح السائل ص  (1)

 .  83األشعثيّات ص  (2)

 .  422أمايل الّصدوق ص  (3)

 . 402ص  2دعائم اإلسالم ج  (4)

 .  274ص   7ج الكايف:  (5)

 . 100ص  1ج الكايف: روضة  (6)

 .  83األشعثيّات ص  (7)
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 ( 1) يشمه عنه(

مخسة ال تطفأ نرياهنم، وال متوت أبداهنم رجل  )   :  اَّللرسول  قال    [ 76]احلديث:  

، ورجل عّق والديه، ورجل سعى بأخيه إىل سلطان فقتله، ورجل قتل نفسا بغري  اَّللّأرشك ب

 (2)(عّز وجّل  اَّللنفس، ورجل أذنب ومحل ذنبه عىل 

عّز وجّل الباغي    اَّللجبل عىل جبل جلعل    ىبغ: )لو    اَّلل رسول  قال    [ 77]احلديث:  

 (3)منهام دّكا(

  اَّلل: )ما رفع الناس أبصارهم إىل يشء إاّل وضعه   اَّللرسول قال  [ 78]احلديث:  

 (4) تعاىل الباغي منهام دّكا( اَّلل جبل عىل جبل جلعل  ىبغتعاىل، ولو 

اإلمام  [ 79]احلديث:   خطبنا  عيلّ   قال  املوتة      اَّلل رسول  :  الناس،  )أُّّيا  فقال: 

املوتة، الوحّية الوحّية ال رّدة، سعادة أو شقاوة، جاء املوت بام فيه: بالروح والراحة، ألهل  

واحلرسة   بالويل  فيه:  بام  املوت  جاء  رغبتهم،  وفيها  سعيهم،  هلا  كان  اّلذين  احليوان،  دار 

ها رغبتهم.. بئس العبد عبد عتا  والكّرة اخلارسة ألهل دار الغرور اّلذين كان هلا سعيهم وفي

 ( 5) وبغى ونيس اجلّبار األعىل(

كّل يوم من    يفيتعّوذ      اَّللرسول  قال: )كان    اإلمام الصادقعن    [ 80]احلديث: 

 ( 6) سّت: من الشّك، والرشك، واحلمّية، والغضب، والبغي، واحلسد(

والطرية، والبغي، وسوء  : )اجتنب مخسا: احلسد،    اَّلل رسول  قال    [ 81]احلديث:  

 ( 7) الظّن، والنميمة(

 
 .  78مصادقة اإلخوان ص  (1)

 .  47ص   2كنز الكراجكي ج  (2)

 .  324عقاب األعامل ص   (3)

 . 147ص : األشعثيات  (4)

 .  22نوادر الراوندي ص  (5)

 .  329ص  1اخلصال ج   (6)

 . 289ص  1عوايل اللئايل ج  (7)
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: )إّن أرسع اخلري ثوابا الرّب، وإّن أرسع الرّش عقابا   اَّلل رسول  قال    [ 82]احلديث:  

البغي، وكفى باملرء عيبا أن ينظر من الناس إىل ما يعمى عنه من نفسه، أو يعرّي الناس بام ال  

 (1)يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بام ال يعنيه(

 ( 2): )إّن أعجل الرّش عقوبة البغّي(  اَّلل رسول قال   [ 83]احلديث:  

: )أعجل اخلري ثوابا صلة الرحم، وأرسع الرّش    اَّلل رسول  قال    [ 84]احلديث:  

 ( 3)عقابا البغي(

يعّجل    اَّللرسول  قال    [ 85]احلديث:   أن  أجدر  ذنب  من  )ما  لصاحبه    اَّلل: 

 (4)من البغي وقطيعة الرحم(  رةاآلخ يفالدنيا مع ما ادّخر له  يفالعقوبة 

: )ثالثة من الذنوب تعّجل عقوبتها، وال تؤّخر    اَّلل رسول  قال    [ 86]احلديث:  

 (5) : عقوق الوالدين، والبغي عىل الناس، وكفر اإلحسان(اآلخرةإىل 

: )أرسع يشء عقوبة: رجل أحسنت إليه فكافأك   اَّللرسول  قال    [ 87]احلديث:  

إليه   ورجل باإلحسان  عليك،  يبغي  وهو  عليه  تبغي  ال  ورجل  أمر    إساءة،  عىل  عاهدته 

 ( 6) بك( فوفيت له وغدر

  أذناهمؤمن ما رأت عيناه وسمعت   يف: )من قال   اَّللرسول قال   [ 88]احلديث:  

اّلذين قال  مروءته ممّن يشينه وُّيدم   تجِشيعج  ﴿  :تعاىل فيهم   اَّلل، فهو من  أجْن  بهونج 
حُيِ ِذينج  الَّ إِنَّ 

ةِ ا اآْلِخرج وج ْنيجا  الده يِف  أجلِيٌم  اٌب  ذج عج ُْم  هلج نُوا  آمج ِذينج  الَّ يِف  ُة  اِحشج الويل    [ 19]النور:    ﴾ْلفج األليم 

 ( 7) الطويل(

 
 .  324عقاب األعامل ص   (1)

 .  327ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

 .  107جامع األخبار ص  (3)

 .  388ص  2روضة الواعظني ج   (4)

   .13ص  1أمايل الطويس ج  (5)

 .  230ص  1اخلصال ج   (6)

 .  147جامع األخبار ص  (7)
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اجلنّة من لبنتني لبنة من ذهب ولبنة    اَّلل: )خلق    اَّلل رسول  قال    [ 89]احلديث:  

الزعفران   وتراهبا  اللؤلؤ  الزبرجد وحصاءها  وسقفها  الياقوت  فّضة وجعل حيطاهنا  من 

احلي القّيوم قد سعد من يدخلني،    اَّللواملسك األذفر، ثّم قال هلا: تكّلمي، فقالت: ال إله إاّل  

ر وال ناّمم وال دّيوث وال رشطي  جّل جالله: )وعّزيت وجاليل ال يدخلها مدمن مخ  اَّللفقال 

 ( 1) وال خمنث وال نّباش وال عّشار وال قاطع رحم وال قدري(

: )ال تقوم الساعة حّتى يذهب احلياء من الصبيان    اَّللرسول  قال    [ 90]احلديث:  

 ( 2) والنساء وحّتى تؤكل املعاهد كام تؤكل اخلرضة(

عّز    اَّلل : )صاحب النميمة ال يسرتيح من عذاب    اَّلل رسول  قال   [ 91]احلديث:  

 ( 3) (اآلخرة يف وجّل 

 (4): )ال يدخل اجلنّة قتات، وال ناّمم(  اَّلل رسول قال   [ 92]احلديث:  

: )رأيت عىل باب اجلنّة مكتوبا: أنت حمّرمة عىل    اَّلل رسول  قال    [ 93]احلديث:  

 ( 5) كّل بخيل ومراء وعاّق وناّمم(

واحدة    يف: )سّت خصال ما من مسلم يموت    اَّللرسول  قال    [ 94]احلديث:  

أن يدخله اجلنّة: رجل نّيته أن ال يغتاب مسلام فإن مات عىل    اَّللمنهّن إاّل كان ضامنا عىل  

 (6)(اَّلل ذلك كان ضامنا عىل 

والغيبة    اَّللرسول  قال    [ 95]احلديث:   النميمة  من  القرب  عذاب  )إّن   :

 ( 7) والكذب(

 
 .  254ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (1)

 .  17نوادر الراوندي ص  (2)

 . 151ص  2أمايل الشيخ الطويس ج   (3)

 . 266ص  1عوايل الّلئايل ج  (4)

 . 84جامع األخبار ص  (5)

 .  280دعوات الراوندي ص  (6)

 .  147جامع األخبار ص  (7)



30 

 

  يفعليه    اَّلل نميمة بني اثنني سّلط    يف : )ومن مشى    اَّلل رسول  قال    [ 96]احلديث:  

القيامة، وإذا خرج من قربه سّلط   تنّينا أسود ينهش حلمه    اَّلل قربه نارا حترقه إىل يوم  عليه 

 ( 1) حّتى يدخل النار(

يويص بعض أصحابه: )احذر الغيبة والنّميمة،      اَّلل رسول  قال    [ 97]احلديث:  

 ( 2) ر والنّميمة توجب عذاب القرب(فإّن الغيبة تفط 

ويبغضه    اَّللرسول  قال    [ 98]احلديث:   املؤمنني  يبغض  من  الناس  )أرشار   :

  أولئك قلوهبم، وسحقا وبعدا للمّشائني بالنميمة املفّرقني بني األحّبة الباغني للناس العيب،  

ينظر   القيامة   اَّللال  يوم  يزّكيهم  ثّم تال(إليهم وال  ِه    ﴿   : ،  بِنجرْصِ كج  أجيَّدج الَِّذي  بِاملُْْؤِمننِيج ُهوج    وج

نْيج ُقُلوهِبِمْ  أجلَّفج بج ْينجُهمْ   وج لجكِنَّ اَّللَّج أجلَّفج بج نْيج ُقُلوهِبِْم وج ا أجلَّْفتج بج ِيًعا مج ا يِف اأْلجْرِض مجج ْقتج مج ْو أجْنفج   لج

ِزيٌز   كِيٌم﴾إِنَُّه عج  (3) [ 63-62]األنفال:  حج

من    اَّللرسول  قال    [ 99]احلديث:   الّلحم  يقطع  قوما  االرسى  ليلة  )رأيت   :

من   يا جربيل  فقلت:  أخيكم،  من حلم  تأكلون  كنتم  ما  كلوا  ويقال:  يلقمونه  ثّم  جنوهبم 

 (4)الّلامزون( أّمتك هؤالء؟ فقال: هؤالء اهلاّمزون من 

يزيد عذاهبم عىل عذاب أهل النار..    أربعة: )  اَّللرسول  قال    [ 100]احلديث:  

 ( 5)النار حلمه( يف ورجل اغتاب الناس ومشى بالنميمة فهو يأكل 

: )من أشار عىل مسلم بكلمة ليشينه هبا بغري    اَّللرسول  قال    [ 101]احلديث:  

 ( 6) النار يوم القيامة( يف تعاىل   اَّللحّق شانه 

)أّيام رجل أشاع عىل   اَّللرسول  قال    [ 102]احلديث:    رجل كلمة وهو منها  : 

 
 .  335عقاب األعامل ص   (1)

 .  12حتف العقول ص  (2)

 .  77ص  2أمايل الشيخ الطويس ج   (3)

 . 264ص  1ج   عوايل اللئايل (4)

 .  لّب اللباب  111ص  2مستدرك الوسائل ج  (5)

 .  42كشف الريبة ص  (6)
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 ( 1) النار( يف عّز وجّل أن يدينه هبا يوم القيامة  اَّلل الّدنيا كان حّقا عىل  يفليشينه هبا  يءبر

يؤذون أهل النار عىل ما هبم من األذى،    أربعة: )  اَّللرسول  قال    [ 103]احلديث:  

يسقون من احلميم واجلحيم، ينادون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما  

تابوت من مجر، ورجل    يفبال هؤالء األربعة قد آذونا عىل ما بنا من األذى؟ فرجل معّلق  

لصاحب التابوت: ما  جيّر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل حلمه، فقيل  

بال األبعد قد آذانا عىل ما بنا من األذى؟ فيقول: إّن األبعد قد مات ويف عنقه أموال الناس  

نفسه أداء وال وفاء، ثّم يقال لّلذي جيّر أمعاءه: ما بال األبعد قد آذانا عىل ما بنا    يف مل جيد هلا  

من جسده، ثّم يقال للذي يسيل    من األذى؟ فيقول: إّن األبعد كان ال يبايل أين أصاب البول 

حياكى،    فوه قيحا ودما: ما بال األبعد قد آذانا عىل ما بنا من األذى؟ فيقول: إّن األبعد كان

فينظر إىل كّل كلمة خبيثة فيسندها وحياكى هبا، ثّم يقال لّلذي يأكل حلمه: ما بال األبعد قد  

ي كان  األبعد  إّن  فيقول:  األذى؟  من  بنا  ما  عىل  ويميش  آذانا  بالغيبة  الناس  حلوم  أكل 

 ( 2)بالنميمة(

من    [ 104]احلديث:   قريبا  جالسا  جبل  بن  معاذ  كان  قال:  عازب  بن  الرباء  عن 

تعاىل:    اَّللأ رأيت قول    اَّللرسول  منزل أيب أّيوب األنصارّي فقال معاذ: يا    يف    اَّللرسول  

ُفتِحج ﴿ اًجا وج تجْأُتونج أجْفوج وِر فج ُخ يِف الصه ْومج ُينْفج انجْت  يج بجاُل فجكج ِت اجْلِ ج ُسريِّ اًبا وج انجْت أجْبوج ُء فجكج امج ِت السَّ

وج  ْرًدا  بج ا  يهج
فِ يجُذوُقونج  الج  اًبا  أجْحقج ا  يهج

فِ بِثِنيج  الج آًبا  مج لِلطَّاِغنيج  اًدا  ِمْرصج انجْت  كج نَّمج  هج جج إِنَّ  اًبا  ج الج  رسج

 ُ هنَّ
إِ اًقا  اًء ِوفج زج اًقا جج سَّ غج ِياًم وج اًبا إِالَّ محج ج ُكلَّ رشج اًبا وج نجا كِذَّ

اتِ ُبوا بِآيج ذَّ كج اًبا وج يجْرُجونج ِحسج اُنوا الج  ْم كج

اًبا  ذج ُكْم إِالَّ عج نجِزيدج لجْن  فج ْينجاُه كِتجاًبا فجُذوُقوا  أجْحصج  
ٍ
ء ْ فقال: )يا معاذ سألت    ؟[ 30-18]النبأ:    ﴾يشج

أشتاتا قد مّيزهم   أمتي عن عظيم من األمر ثّم أرسل عينيه ثّم قال: حترش عرشة أصناف من 

 
 .  581أمايل الصدوق ص  (2) .  42كشف الريبة ص  (1)
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تعاىل من املسلمني وبّدل صورهم، فبعضهم عىل صورة القردة، وبعضهم عىل صورة    اَّلل

عليها،   يسحبون  ثم  من حتت  فوق ووجوههم  أرجلهم من  منّكسون  وبعضهم  اخلنازير، 

يسيل    وبعضهم ألسنتهم  يمضغون  وبعضهم  يعقلون،  ال  بكم  وبعضهم  يرتّددون،  عمي 

القيح من أفواههم لعابا يتقّذرهم أهل اجلمع، وبعضهم مقّطعة أيدُّيم وأرجلهم، وبعضهم  

مصّلبون عىل جذوع من نار، وبعضهم أشّد نتنا من اجليف، وبعضهم يلبسون جبابا سابغة 

ين عىل صورة القردة فالقّتات من الناس، وأّما اّلذين  من قطران الزقة بجلودهم؛ فأّما اّلذ

والعمي:   الربا،  فآكلة  رؤوسهم  عىل  املنّكسون  وأّما  السحت،  فأهل  اخلنازير  عىل صورة 

احلكم، والصّم البكم: املعجبون بأعامهلم، واّلذين يمضغون بألسنتهم فالعلامء   يف اجلائرون 

قّطعة أيدُّيم وأرجلهم اّلذين يؤذون اجلريان،  والقضاة اّلذين خالفت أعامهلم أقواهلم، وامل

واملصّلبون عىل جذوع من نار فالسعاة بالناس إىل السلطان، واّلذين هم أشّد نتنا من اجليف  

أمواهلم، واّلذين يلبسون اجلباب    يف   اَّلل فاّلذين يتمّتعون بالشهوات والّلّذات ويمنعون حّق  

 ( 1) فأهل التجرّب واخليالء(

يويص بعض أصحابه: )إّياك واهلجران ألخيك      اَّللرسول  قال    [ 105]احلديث:  

 ( 2)املؤمن، فإّن العمل ال يتقّبل مع اهلجران(

يويص بعض أصحابه: )أهناك عن اهلجران فإن     اَّللرسول  قال    [ 106]احلديث:  

كنت ال بّد فاعال فال هتجره ثالثة أّيام كمال، فمن مات فيها مهاجرا ألخيه كانت النار أوىل  

 ( 3)به(

: )مخسة ليس هلم صالة.. ومصارم ال يتكّلم    اَّللرسول  قال    [ 107]احلديث:  

 
 . 89ص  7بحار األنوار ج   (1)

 . 151ص  2أمايل الشيخ الطويس ج   (2)

 . 151ص  2أمايل الشيخ الطويس ج   (3)
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 ( 1) أخاه فوق ثالثة أّيام(

من اجلمعة    اَّلل )تعرض أعامل أهل الدنيا عىل   :   اَّللرسول  قال   [ 108]احلديث:  

اجلمعة   مؤمن    يوم   يفإىل  عبد  لكّل  يغفر  واخلميس،  أخيه    إاّل االثنني  بينه وبني  كان  عبد 

 ( 2) شحناء، فيقال: اتركوا عمل هذين حّتى يصطلحا(

 (3) : )ال هجرة فوق ثالث(  اَّللرسول قال   [ 109]احلديث:  

 (4))ال حيّل للمؤمن أن ُّيجر أخاه فوق ثالث(:    اَّللرسول  قال    [ 110]احلديث:  

ُّيجر أخاه فوق ثالثة أّيام،    : )ال حيّل ملسلم أن   اَّللرسول  قال    [ 111]احلديث: 

 ( 5) والسابق يسبق إىل اجلنّة(

: )أّيام مسلمني هتاجرا فمكثا ثالثا ال يصطلحان    اَّللرسول  قال    [ 112]احلديث:  

بينهام والية، فأُّّيام سبق إىل كالم أخيه كان السابق  إاّل كانا خارجني من اإلسالم ومل يكن  

 ( 6)إىل اجلنّة يوم احلساب(

الّلعنة    اَّللرسول  قال    [ 113]احلديث:   : )من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت 

 (7)عليه(

عّز وجّل ال حيّب    اَّللفإّن    ؛: )إّياكم والفحش   اَّللرسول  قال    [ 114]احلديث:  

الظلم عند   فإّن  املتفّحش، وإّياكم والظلم،  القيامة، وإّياكم    اَّلل الفاحش  يوم  الظلامت  هو 

اّلذين من قبلكم حتّى سفكوا دماءهم، ودعاهم حّتى قطعوا أرحامهم،   والشّح فإّنه دعا 

 (8)ودعاهم حتّى انتهكوا واستحّلوا حمارمهم(

 
 . 267ص  1عوايل اللئايل ج  (1)

 . 151ص  2أمايل الشيخ الطويس ج   (2)

 .  209املشكاة ص  (3)

 .  272ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (4)

 .  5ص  2أمايل الشيخ الطويس ج   (5)

 .  345ص  2ج  الكايف: اصول  (6)

 . 173ص  1عوايل اللئايل ج  (7)

 .  176اخلصال ص  (8)
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فقال:  الن    اَّللرسول  خطب    [ 115]احلديث:   ..  برشاركم؟  أخربكم أال  )اس 

اّلذي  ..  بمن هو رّش من ذلك؟  أخربكمأال  ..  اّلذي يمنع رفده ويرضب عبده ويتزّود وحده

بمن   أخربكم مل خيلق خلقا هو رّش من هذا.. أال   اَّللال يرجى خريه وال يؤمن رّشه فظنّوا أّن 

ذلك؟ من  رّش  امل..  هو  عنده  ذكر  إذا  اّلذي  الّلّعان  ذكروه  املتفّحش  وإذا  لعنهم  ؤمنون 

 ( 1) لعنوه(

الفاحش  ..  بأبعدكم مني شبها؟  أخربكم : أال    اَّللرسول  قال    [ 116]احلديث:  

البخيل املختال احلقود احلسود القايس القلب البعيد من كّل خري يرجى،    البذيءاملتفّحش  

 ( 2)غري املأمون من كّل رّش يتقى(

يشء،    يف: )الفحش والتفّحش ليسا من اإلسالم    اَّللرسول  قال    [ 117]احلديث:  

 ( 3) وإّن أحسن الناس إسالما أحسنهم أخالقا(

الناس، من تركه الناس، اتقاء  : )إن من رشار    اَّللرسول  قال    [ 118]احلديث:  

 (4)فحشه(

: )من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من    اَّللرسول  قال    [ 119]احلديث:  

  يف كتابه    يف عليه النار وآمنه من الفزع األكرب وأنجز له ما وعده    اَّلل  حرم   عّز وجّل   اَّللخمافة  

ِه  ﴿ : قوله بِّ امج رج قج افج مج جْن خج
ملِ نَّتجاِن﴾وج  (5)([ 46]الرمحن:  جج

حّرم اجلنّة عىل كّل فّحاش بذي وقليل    اَّلل : )إّن    اَّللرسول  قال    [ 120]احلديث:  

إاّل لغية أو رشك شيطان( يبايل ما قال وما قيل له فإنك إن فتشته مل َتده  فقال  ،  احلياء ال 

اِرْكُهْم يِف  ﴿:  اَّلل الناس رشك شيطان؟ فقال: )أما تقرأ قول    يف أو    اَّلل رسول  رجل: يا   شج وج

 
 .  291ص  2ج  الكايف: اصول  (1)

 .  291ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

 .  110تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ص  (3)

 . 101ص  1عوايل الّلئايل ج  (4)

 . 429مكارم األخالق ص  (5)
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دِ  اأْلجْوالج اِل وج ل: ويف الناس من ال يبايل ما قال وما قيل له؟ فقال: نعم  فقي  [ 64]اإلرساء:    ﴾   اأْلجْموج

هنم ال يرتكونه فذلك اّلذي ال يبايل ما قال وما قيل  أ من تعرض الناس فقال فيهم وهو يعلم  

 ( 1) له(

عّز وجّل   اَّللّ: )مخس إذا أدركتموهّن فتعّوذوا ب اَّللرسول قال   [ 121]احلديث:  

مل    التي قوم قّط حّتى يعلنوها إاّل ظهر فيهم الطاعون واألوجاع   يفمنهّن: مل تظهر الفاحشة  

أسالفهم اّلذين مضوا، ومل ينقصوا املكيال وامليزان إاّل اخذوا بالسنني وشّدة املؤونة    يفتكن  

طروا، ومل  وجور السلطان، ومل يمنعوا الّزكاة إاّل منعوا القطر من السامء، ولو ال البهائم مل يم

  يف عليهم عدّوهم فأخذوا بعض ما    اَّلل عّز وجّل وعهد رسوله إاّل سّلط    اَّلل ينقضوا عهد  

 (2)إاّل جعل بأسهم بينهم( اَّلل أيدُّيم، ومل حيكموا بغري ما أنزل 

يشء قط إاّل زانه، وال كان    يف: )ما كان احلياء    اَّللرسول  قال    [ 122]احلديث:  

 ( 3)يشء قط إاّل شانه(  يف الفحش 

بينا هو ذات يوم عند عائشة      اَّللرسول    نّ أ  ،اإلمام الصادقعن    [ 123]احلديث:  

فقال   عليه رجل  استأذن  عائشة فدخلت    اَّللرسول  إذا  فقامت  العشرية،  أخو  بئس   :

للرجل، فلام دخل أقبل عليه بوجهه وبرشه إليه حيّدثه حّتى إذا      اَّللرسول  البيت وأذن  

بينا أنت تذكر هذا الرجل بام ذكرته به إذ    اَّللرسول  : يا  فرغ وخرج من عنده قالت عائشة

من تكره جمالسته    اَّللإّن من رّش عباد  ):    اَّللرسول  أقبلت عليه بوجهك وبرشك؟ فقال  

 ( 4) لفحشه(

 ( 5) : )آفة احلسب االفتخار والعجب( اَّللرسول قال   [ 124]احلديث:  

 
 . 7كتاب الزهد ص  (1)

 .  301عقاب األعامل ص   (2)

 .  460ص  2روضة الواعظني ج   (3)

 .  326ص  2ج  الكايف: اصول  (4)

 .  328ص  2ج  الكايف: اصول  (5)
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تبارك وتعاىل قد أذهب باإلسالم نخوة    اَّلل : )إّن    اَّللرسول  قال    [ 125]احلديث:  

عند   وأكرمهم  تراب  من  وآدم  آدم  من  الناس  إّن  أال  بآبائها،  وتفاخرها    اَّلل اجلاهلّية 

 (1)أتقاهم(

تبارك وتعاىل رفع عنكم عّبّية اجلاهلّية    اَّلل: )إّن    اَّللرسول  قال    [ 126]احلديث:  

 ( 2) وفخرها باآلباء فالناس بنو آدم وآدم خلق من تراب(

  اَّللرسول  رجل فقال: يا      اَّللرسول  : أتى  الصادققال اإلمام    [ 127]احلديث:  

 (3)النار( يفأما إّنك عارشهم ):  اَّلل رسول أنا فالن بن فالن حّتى عّد تسعة، فقال له 

الناس من عهد    :قال رسول اَّلل    [ 128]احلديث:   دم إىل يومنا هذا مثل  آ )إّن 

 ( 4) املشط ال فضل للعريب عىل العجمي، وال لألمحر عىل األسود إاّل بالتقوى( أسنان

عّز وجّل إيامن ال شّك    اَّلل : )أفضل األعامل عند    اَّللرسول  قال    [ 129]احلديث:  

فيه، وغزو ال غلول فيه، وحّج مربور، وأّول من يدخل اجلنّة شهيد، وعبد مملوك أحسن  

عف ورجل  لسّيده،  ونصح  رّبه  أمري  عبادة  النار،  يدخل  من  وأّول  عيال،  ذو  متعّفف  يف 

 (5)متسلط مل يعدل، وذو ثروة من املال مل يعط املال حّقه، وفقري فخور(

: )أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة    اَّللرسول  قال    [ 130]احلديث:  

 ( 6) ال خالق هلم(  أولئكفيحفظها عليه يريد أن يفضحه هبا 

: )من نظر إىل عورة أخيه املسلم أو عورة غري    اَّللرسول  قال    [ 131]احلديث:  

تعاىل مع املنافقني الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ومل خيرج    اَّلل أهله متعمدا أدخله  

 
 . 26املواعظ للصدوق ص  (1)

 . 147األشعثيّات ص  (2)

 .  329ص  2ج  الكايف: اصول  (3)

 . 341االختصاص ص  (4)

 .  28ص  2عيون األخبار ج   (5)

 .  94كشف الريبة ص  (6)
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 (1)إاّل أن يتوب( اَّللمن الدنيا حتى يفضحه 

)إّن    اَّللرسول  قال    [ 132]احلديث:   يل ست خصال    اَّلل :  كره  وتعاىل  تبارك 

الصوم،    يف الصالة، والرفث    يف وكرهتهن لألوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث  

 ( 2) الدور، والضحك بني القبور( يفواملن بعد الصدقة، وإتيان املساجد جنبا، والتطّلع 

 ( 3): )ملعون من اّطلع عىل جاره( اَّللرسول قال   [ 133]احلديث:  

حريم قوم قبل رجليه فال    يف: )من أدخل برصه    اَّللرسول  قال    [ 134]احلديث:  

 ( 4)له وهو آثم(  اَّللأتّم 

: )ثالث يطفني نور العبد من قطع وّد أبيه أو    اَّللرسول  قال    [ 135]احلديث:  

 ( 5) احلجرات من غري أن يؤذن له( يفخضب شيبته بسواد أو وضع برصه 

عليه    اَّللمؤمن بشطر كلمة حّرم    يف: )من طعن    اَّللرسول  قال    [ 136]احلديث:  

 (6)مسرية مخسامئة عام( يفريح اجلنّة، وإّن رحيها ليوجد  

فريمحه    اَّلل رسول  قال    [ 137]احلديث:   بأخيك  الشامتة  تظهر  )ال    اَّلل : 

 ( 7) ويبتليك(

اإلمام    [ 138]احلديث:   بينا  الصادققال  بعض    يف    اَّلل رسول  :  مع  حجراته 

لو أعلم أّنك تثبت يل لقمت  ) أزواجه ومعه مغازل له يقلبها إذا برص بعينني تطلعان فقال:  

 (8)حّتى أبخسك(

يويص بعض أصحابه: )من خاف الناس لسانه      اَّللرسول  قال    [ 139]احلديث:  

 
 . 6ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (1)

 .  120ص   1من ال حيرضه الفقيه ج  (2)

 . 164األشعثيات ص  (3)

 . 165األشعثيات ص  (4)

 . 191األشعثيات ص  (5)

 .  138ص   2لّب اللباب كام يف املستدرك ج  (6)

 .  227أمايل الصدوق ص  (7)

 .  292ص   7ج الكايف:  (8)
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 (1)النار( فهو من أهل 

قيل:  ،  رصف وال عدل( : )املشاحن ال يقبل منه    اَّللرسول  قال    [ 140]احلديث:  

 (2) الطاعن عليها(ألمتي قال: )املصادم  ؟وما املشاحن اَّلل رسول يا 

وامسحوا    اَّللرسول  قال    [ 141]احلديث:   صفوفكم  أقيموا  الناس  )أُّّيا   :

يّن أراكم من  إبني قلوبكم أال و  اَّلل بمناكبكم لئاّل يكون فيكم خلل، وال ختالفوا فيخالف  

 ( 3) خلفي(

،  اَّللرسول برشاركم؟ قالوا: بىل يا  أنبئكم: أال  اَّللرسول  قال   [ 142]احلديث:  

  (4)قال: )املّشاؤون بالنميمة، املفّرقون بني األحّبة، الباغون للرباء املعايب(

: )من هبت مؤمنا أو مؤمنة، أو قال فيه ما ليس   اَّللرسول قال   [ 143]احلديث:  

 (5)يوم القيامة عىل تّل من نار حّتى خيرج ممّا قاله فيه(  اَّللفيه، أقامه 

اجلر  اَّللرسول  قال    [ 144]احلديث:   البّهات،  رجالكم  من رشار  )إّن  ،  يء : 

 ( 6) والفّحاش، اآلكل وحده، واملانع رفده، والّضارب عبده، وامللجئ عياله إىل غريه(

: )ليس لك أن تّتهم من قد ائتمنته، وال تأمتن    اَّللرسول  قال    [ 145]احلديث:  

 (7)اخلائن وقد جّربته(

هتمة من هو بريء حتّى   يف: )ال يزال املرسوق    اَّللرسول  قال    [ 146]احلديث:  

 ( 8)يكون أعظم جرما من السارق(

عّز    اَّلل : )من توىل غري مواليه فقد كفر بام أنزل    اَّللرسول  قال    [ 147]احلديث:  

 
 . 93جامع األخبار ص  (1)

 .  18نوادر الراوندي ص  (2)

 . 80املحاسن ص  (3)

 .  369ص  2ج  الكايف: اصول  (4)

   .33ص  2عيون األخبار ج   (5)

 .  292ص  2ج  الكايف: اصول  (6)

 .  41قرب اإلسناد ص  (7)

 .  294ص  2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج   (8)
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 ( 1) وجّل(

من مىض مع ظامل يعينه عىل ظلمه فقد خرج  ) :    اَّللرسول  قال   [ 148]احلديث: 

 (2)(ورسوله  اَّللفقد حاّد  اَّلل من ربقة اإلسالم، ومن حالت شفاعته دون حّد من حدود 

من    اَّلل رسول  قال    [ 149]احلديث:   خرج  فقد  ليعينه  ظامل  مع  مشى  )من   :

 ) (3 )وذّمة رسوله  اَّللاإلسالم، ومن أعان ظاملا ليبطل حّقا فقد برئ من ذّمة 

)من توىّل خصومة ظامل أو أعانه عليها نزل به    :   اَّللرسول  قال   [ 150]احلديث: 

حاجة    يف ملك املوت بالبرشى بلعنه ونار جهنّم وبئس املصري، ومن خّف لسلطان جائر  

النار، ومن دّل سلطانا عىل اجلور قرن مع هامان وكان هو والسلطان من أشّد   يف كان قرينه 

 ( 4)(أهل النار عذابا 

من أعان ظاملا ليبطل حّقا ملسلم فقد برئ  )و:    اَّللرسول  قال    [ 151]احلديث:  

، ومن  اَّللوذّمة رسوله، ومن دعا لظامل بالبقاء فقد أحّب أن يعيص    اَّلل من ذّمة اإلسالم وذّمة  

ومن    اَّللحرضته مؤمن أو اغتيب وكان قادرا عىل نرصه ومل ينرصه فقد باء بغضب من  ظلم ب

إىل داود عليه    أوحى تعاىل    اَّللتعاىل، وإّن    اَّلل رسوله، ومن نرصه فقد استوجب اجلنّة من  

دعوة   عني  لرتد  ولكن  الدنيا،  عىل  الدنيا  لتجمع  أبعثك  مل  إيّن  اجلّبار:  لفالن  قل  الّسالم: 

 (5) (ه، فإيّن آليت عىل نفيس أن أنرصه وأنترص له ممّن ظلم بحرضته ومل ينرصهاملظلوم وتنرص

بني    يف: )إّن عيسى بن مريم عليهام الّسالم قام    اَّللرسول  قال   [ 152]احلديث:  

، ال حتّدثوا باحلكمة اجلّهال فتظلموها، وال متنعوها أهلها  إرسائيليا بني    إرسائيل، فقال:

 (6)(تعينوا الظامل عىل ظلمه فيبطل فضلكم فتظلموهم، وال  

 
 .  254ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (1)

 . 76إرشاد القلوب ص  (2)

 .  233ص  2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج   (3)

   .330عقاب األعامل ص   (4)

 . 76إرشاد القلوب ص  (5)

 .  466ص  2روضة الواعظني ج   (6)
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  اَّلل أرضاه    اَّلل خمافة من    اَّلل : )من ترك معصية    اَّللرسول  قال    [ 153]احلديث:  

 ( 1) (يوم القيامة، ومن مشى مع ظامل ليعينه وهو يعلم أّنه ظامل فقد خرج من اإليامن

: )أال ومن علق سوطا بني يدي سلطان جعل    اَّللسول  رقال    [ 154]احلديث: 

نار جهنّم    يف عليه    اَّلل ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا، يسّلطه    اَّلل

 (2)(وبئس املصري

: )من نكث بيعة، أو رفع لواء ضاللة، أو كتم    اَّللرسول  قال    [ 155ديث: ]احل 

أو  ظلام،  ماال  اعتقل  أو  من    علام،  برئ  فقد  ظامل،  أّنه  يعلم  وهو  ظلمه  عىل  ظاملا  أعان 

 ( 3) (اإلسالم

إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة  ):    اَّللرسول  قال    [ 156]احلديث:  

 (4)(دواة، أو ربط هلم كيسا، أو مّد هلم مّدة قلم؟ فاحرشوهم معهموأعواهنم، ومن الق هلم  

عّز    اَّللإذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل  ):    اَّللسول  رقال    [ 157]احلديث:  

هلم قلام؟ أين من الق هلم دواة؟    ىبرأين أعوان أعوان الظلمة؟ أين من    وجّل: أين الظلمة؟

هبم أن يرضب عليهم بسور من نار،    أين من جلس معهم ساعة؟ فيؤتى هبم مجيعا، فيؤمر

 ( 5)(فهم فيه حّتى يفرغ الناس من احلساب، ثّم يرمى هبم إىل النار 

: )إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة،    اَّللرسول  قال    [ 158]احلديث: 

فيجمعون   هلم قلام، أو الق هلم دواتا؟ قال:  ىبرة، وأشباه الظلمة، حّتى من وأعوان الظلم

 (6)(جهنّم  يفثّم يرمى هبم   ، تابوت من حديد يف

من استذّل عبدي املؤمن    عّز وجّل:   اَّلل قال  ) :    اَّللرسول  قال    [ 159]احلديث:  

 
 .  351ص   1كنز الكراجكي ج  (1)

 .  10ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (2)

 .  17نوادر الراوندي ص  (3)

 .  309عقاب األعامل ص   (4)

 .  69ص  4عوايل اللئايل ج  (5)

 . 186إرشاد القلوب ص  (6)
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باملحاربة، وما ترّددت   بارزين  إيّن    يفأنا فاعله كرتّددي    يشء   يف فقد  املؤمن،    أحب عبدي 

 (1)(األمر فأستجيب له بام هو خري له  يف لقاءه فيكره املوت فأرصفه عنه، وإّنه ليدعوين 

عّز وجّل: قد نابذين من أذّل عبدي    اَّلل قال  ):    اَّللرسول  قال    [ 160]احلديث:  

 ( 2) (املؤمن

: )من أذّل مؤمنا أو حّقره لفقره وقّلة ذات يده،    اَّللرسول  قال    [ 161]احلديث:  

 ( 3) (عىل جرس جهنم يوم القيامة اَّللشّهره 

: )من أهان فقريا مسلام من أجل فقره واستخّف    اَّللرسول  قال    [ 162]احلديث:  

سخطه حّتى يرضيه، ومن أكرم فقريا  و  عّز وجّل   اَّللغضب    يف يزل    ، وملاَّللّبه فقد استخّف ب

لقي   ومن    اَّللمسلام  إليه..  يضحك  وهو  القيامة  أو    ىبغيوم  عليه  تطاول  أو  فقري  عىل 

 (4)(صورة رجل حتّى يدخل النار يفيوم القيامة مثل الّذرة   اَّلل استحقره حّقره حرشه 

من    اَّلل من أكرم الغنّي لغناه، ولعن    اَّلل : )لعن    اَّللرسول  قال    [ 163]احلديث: 

  سمى أهان الفقري لفقره، وال يفعل هذا إاّل منافق، ومن أكرم الغني لغناه وأهان الفقري لفقره  

 ( 5) (وعدّو األنبياء، ال يستجاب له دعوة، وال يقىض له حاجة اَّللالساموات عدّو  يف

اإلمام  [ 164]احلديث:   موالصادق  قال  )جاء رجل  إىل  :  نقّي      اَّللرسول  رس 

فجاء رجل معرس درن الثوب فجلس إىل جنب املورس،      اَّللرسول  الثوب، فجلس إىل  

ثيابه من حتت فخذيه، فقال له   أخفت أن يمّسك من فقره    :  اَّللرسول  فقبض املورس 

قال: ال، قال: فخفت أن يصيبه من غناك  يشء يوّسخ    ؟ يشء؟  أن  قال: فخفت  قال: ال، 

، إّن يل قرينا يزّين يل كّل  اَّلل رسول  فقال: يا    ثيابك؟ قال: ال، قال: فام محلك عىل ما صنعت؟

 
 .  354ص  2ج  الكايف: اصول  (1)

 .  351ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

   .70ص  2عيون األخبار ج   (3)

 .  333عقاب األعامل ص   (4)

 . 194إرشاد القلوب ص  (5)
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للمعرس: أتقبل؟      اَّللرسول  قبيح ويقّبح يل كّل حسن، وقد جعلت له نصف مايل، فقال  

 ( 1)(مل؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلكو قال: ال، فقال له الرجل: 

أال ومن استخّف بفقري مسلم فقد استخّف  ):    اَّللرسول  قال    [ 165]احلديث:  

 ( 2) (يستخّف به يوم القيامة إاّل أن يتوب اَّللّ ، واَّللبحّق 

: )رّب أشعث أغرب ذي طمرين مدقع باألبواب    اَّللرسول  قال    [ 166]احلديث:  

 ( 3) (ألبّره  اَّلللو أقسم عىل 

  يف     اَّللرسول  قال: ملا كان يوم فتح مّكة قام    اإلمام الباقرعن    [ 167]احلديث:  

تبارك    اَّلل أُّّيا الناس ليبلغ الشاهد الغائب إّن  )واثنى عليه ثّم قال:   اَّللالناس خطيبا فحمد  

وتعاىل قد أذهب عنكم نخوة اجلاهلّية والتفاخر بآبائها وعشائرها أُّّيا الناس إّنكم من آدم  

وأكرمكم عليه أتقاكم واطوعكم له أال وإّن العربّية    اَّللوآدم من طني أال وأّن خريكم عند  

أال  حسبه    اَّللليست باب والد ولكنّها لسان ناطق فمن طعن بينكم وعلم أّنه يبلغه رضوان  

 ( 4) اجلاهلية فهي تظّل حتت قدمي إىل يوم القيامة( يف وإن كّل دم مظلمة كانت 

مؤمن حتى حيتوي عىل مائة    إيامن: )ال يكمل    اَّللقال رسول    [ 168]احلديث:  

 ( 5).منها ال لّعان وال ناّمم وال كّذاب وال مغتاب وال سّباب(.وثالث خصال 

 ( 6) ن كاملرشف عىل اهللكة(: )سباب املؤم اَّللقال رسول   [ 169]احلديث:  

رسول    [ 170]احلديث:   يعتد    اَّللقال  مل  ما  البادي  فعىل  قاال  ما  )املتساّبان   :

 ( 7)املظلوم(

 
   .262ص  2ج  الكايف: اصول  (1)

 .  344أمايل الصدوق ص  (2)

   .316أمايل الصدوق ص  (3)

 .  56كتاب الزهد ص  (4)

 . 74( التمحيص ص 5)

 .  359ص  2( اصول الكايف: ج  6)

 . 245ص  1( تفسري أيب الفتوح ج 7)
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: )سباب املؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل حلمه    اَّللقال رسول    [ 171]احلديث:  

 ( 1) معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه(

 ( 2) )املؤمن حرام كّله، عرضه وماله ودمه(:  اَّللقال رسول   [ 172]احلديث:  

  اَّللّأاّل ترشك ب  أوصيكيويص بعض أصحابه: )     اَّللقال رسول    [ 173]احلديث:  

 ( 3) شيئا وال تعص والديك، وال تسّب الناس(

رسول    [ 174]احلديث:   )إّن    اَّللقال  السّباب    اَّلل:  اللعان  عباده  من  يبغض 

 ( 4)وحيّب من عباده احليّي الكريم السخّي(  الطّعان الفاحش املستخّف السائل امللحف،

 ( 5) : )سباب املؤمن كاملرشف عىل اهللكة( اَّللقال رسول   [ 175]احلديث:  

فقال:      اَّلل عن اإلمام الباقر: أّن رجال من بني متيم أتى رسول    [ 176]احلديث:  

 ( 6) أوصني، فكان فيام أوصاه أن قال: )ال تسّبوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم(

الرجل من قومي يسّبني وهو دوين فهل عيّل    اَّللل: يا رسول  يق  [ 177]احلديث:  

 ( 7) بأس أن أنترص منه؟ فقال: )املتساّبان شيطانان يتعاويان ويتهاتران(

البادي حتّى يعتدي  : )املتسا   اَّللقال رسول    [ 178]احلديث:   ما قاال فعىل  ّبان 

 ( 8)املظلوم(

  يفثالثة: رضاه    يف عّز وجّل كتم ثالثة    اَّلل: )إّن    اَّللقال رسول    [ 179]احلديث:  

سخطه   وكتم  ولّيه    يفطاعته،  وكتم  من   يفمعصيته،  شيئا  أحدكم  يستخف  وال  خلقه، 

 
 .  359ص  2( اصول الكايف: ج  1)

 .  72( املؤمن ص 2)

 .  109ص  2( مستدرك الوسائل ج 3)

 .  109ص  2( مستدرك الوسائل ج 4)

 .  359ص  2( اصول الكايف: ج  5)

 .  360ص  2( اصول الكايف: ج  6)

 .  111ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  7)

 .  111ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  8)



44 

 

أحدكم شيئا من املعايص، فإّنه تعاىل، وال يستقلن    اَّلل أُّّيا رضا    يف الطاعات، فإّنه ال يدري  

 ( 1)(اَّلل، وال يزريّن أحدكم بأحد من خلقه، فإّنه ال يدري أُّّيم ويّل  اَّللأُّّيا سخط    يفال يدري  

: )ما كان جربيل عليه الّسالم يأتيني إاّل قال: يا    اَّللرسول  قال    [ 180]احلديث:  

 ( 2) حمّمد اّتق شحناء الرجال وعداوهتم(

: )ما أتاين جربيل عليه الّسالم قّط إاّل وعظني    اَّللرسول  قال    [ 181]احلديث:  

 ( 3) فآخر قوله يل: إّياك ومشارة الناس فإهّنا تكشف العورة وتذهب بالعّز(

يشء ما    يف : )ما عهد إيّل جربيل عليه الّسالم    اَّللرسول  قال    [ 182]احلديث:  

 (4)معاداة الرجال( يف عهد إيّل 

عن    اَّللرسول  قال    [ 183]احلديث:   ينهاين  الّسالم  عليه  جربيل  يزل  )مل   :

 ( 5)مالحات الرجال كام ينهاين عن رشب اخلمر وعبادة األوثان(

: )من كثر مّهه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عّذب    اَّللرسول  قال    [ 184]احلديث:  

 (6)نفسه، ومن الحى الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته(

رسول  جهينة فقام    يف  قتيل   اَّللرسول  فقيل له: يا      اَّلل رسول  أيت    [ 185]احلديث:  

وتسامع الناس فأتوه فقال: من قتل ذا؟ قالوا: يا  ،  يميش حّتى انتهى إىل مسجدهم     اَّلل

ما ندري، فقال: قتيل بني املسلمني ال يدرى من قتله، واّلذي بعثني باحلّق لو أّن    اَّلل رسول  

السامء واألرض رشكوا   امرئ   يفأهل  به ألكّبهم    دم  مناخرهم    اَّلل مسلم ورضوا    يف عىل 

 ( 7)النار(

 
 . 55ص  1( كنز الفوائد للكراجكي ج 1)

 .  301ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

 .  301ص  2ج  الكايف: اصول  (3)

 .  301ص  2ج  الكايف: اصول  (4)

 .  125ص  2أمايل الطويس ج  (5)

 .  125ص  2أمايل الطويس ج  (6)

 .  272ص   7ج الكايف:  (7)
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: )لو أّن رجال قتل باملرشق وآخر ريض باملغرب    اَّللرسول  قال    [ 186]احلديث:  

 (1) دمه(  يفكان كمن قتله واشرتك 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

 ( 2) قال اإلمام عيل: )ال تباغضوا فإهّنا احلالقة(  [ 187]احلديث:  

ّما، عسى أن يكون بغيضك    قال اإلمام عيل: )أحبب حبيبك هونا   [ 188]احلديث:  

 ( 3)ّما، عسى أن يكون حبيبك يوما ّما( ّما، وأبغض بغيضك هونا   يوما 

 (4)(اإلسالم : )من أعان عىل مؤمن فقد برأ من عيل  قال اإلمام   [ 189]احلديث:  

: )إّن الرجل ليؤتى يوم القيامة معه قدر حمجمة من  عيل   قال اإلمام  [ 190]احلديث:  

دم، فيقال: بىل، ذكرت فالنا فرتّقى ذلك حّتى    يف ما قتلت وال رشكت    اَّللّ دم، فيقول: و

 (5)(قتل، فأصابك هذا من دمه

 (6)قال اإلمام عيل: )أألم البغي عند القدرة(  [ 191]احلديث:  

 ( 7)قال اإلمام عيل: )ما أعظم عقاب الباغي!(  [ 192ديث:  ]احل 

 ( 8) قال اإلمام عيل: )البغي يسلب النعمة(  [ 193]احلديث:  

قال اإلمام عيل: )اّتقوا البغي، فإّنه جيلب النقم، ويسلب النعم،    [ 194]احلديث:  

 ( 9) ويوجب الغري(

 
 .  461ص  2روضة الواعظني ج   (1)

 . 205ص  85هنج البالغة خطبة  (2)

 .  1216ص  260هنج البالغة حكمة  (3)

 .  1518رقم  77غرر احلكم الفصل  (4)

 . 403ص  2دعائم اإلسالم ج  (5)

 .  181غرر احلكم ص  (6)

 .  740غرر احلكم ص  (7)

 .  17غرر احلكم ص  (8)

 .  134غرر احلكم ص  (9)
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ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال: )من ظلم    أي :  اإلمام عيل سئل    [ 195]احلديث:  

 (1)، وجاور النعمة بالتقصري، واستطال بالبغي عىل الفقري(اَّللمن ال نارص له إاّل 

: )إّياك والبغي فإّنه يعّجل الرصعة، وحيّل بالعامل  عيل  قال اإلمام   [ 196]احلديث:  

 ( 2)به العرب(

له النعمة،    اَّلل قال اإلمام عيل: )إّياك والبغي، فإّن الباغي يعّجل    [ 197]احلديث:  

 وحيّل به املثالت( 

 ( 3)قال اإلمام عيل: )من بغي عّجلت هلكته(  [ 198]احلديث:  

أرسع املعايص عقوبة أن تبغي عىل من ال يبغي  قال اإلمام عيل: )  [ 199]احلديث:  

 ( 4)عليك(

اإلمام    [ 200]احلديث:   يرى  عيل قال  يموت صاحبهّن حّتى  )ثالث خصال ال   :

 (5)وباهلّن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمني الكاذبة(

 (6): )من سّل سيف البغي قتل به(عيل قال اإلمام   [ 201]احلديث:  

عاجل البغي، وآجل وخامة الظلم،    يف   اَّلل   اَّلل ):  عيل قال اإلمام    [ 202]احلديث:  

 ( 7)وسوء عاقبة الكرب(

 (8)قال اإلمام عيل: )البغي يرصع الرجال(  [ 203]احلديث:  

 (9): )البغي يوجب الدمار(عيل قال اإلمام   [ 204]احلديث:  

 ( 10) : )البغي يسلب النعمة(عيل قال اإلمام   [ 205]احلديث:  

 
 . 234االختصاص ص  (1)

 .  149غرر احلكم ص  (2)

 .  620غرر احلكم ص  (3)

 .  193غرر احلكم ص  (4)

 . 98أمايل املفيد ص  (5)

 .  1249هنج البالغة ص  (6)

 . 797هنج البالغة ص  (7)

 .  56غرر احلكم ص  (8)

 .  28غرر احلكم ص  (9)

 .  17غرر احلكم ص  (10)
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اإلمام    [ 206]احلديث:   )إّياكمعيل قال  الغدر،    :  وفضحات  البغي،  ورصعات 

 (1)وإثارة كامن الرّش املذّمم(

 ( 2) : )إذا استشاط السلطان تسّلط الشيطان(عيل قال اإلمام   [ 207]احلديث:  

: )حترم اجلنّة عىل ثالثة: الناّمم، والقّتال وعىل مدمن  عيلّ قال اإلمام    [ 208]احلديث:  

 ( 3)اخلمر(

: )عذاب القرب يكون من النميمة، والبول، وعزب  عيلّ قال اإلمام    [ 209]احلديث:  

 ( 4) الرجل عن أهله(

اإلمام    [ 210]احلديث:   بني  عيل قال  املفّرقون  بالنّميمة،  املّشاؤون  )رشاركم   :

 ( 5)، املبتغون للرباء املعايب(األحّبة

 (6): )النميمة شيمة املارق(عيل قال اإلمام   [ 211]احلديث:  

 ( 7) لنميمة ذنب ال ينسى(: )اعيل قال اإلمام   [ 212]احلديث:  

اإلمام    [ 213]احلديث:   سعى  عيل قال  ملن  ظامل  إليه  سعى  ملن  كاذب  )الساعي   :

 (8)عليه(

اإلمام    [ 214]احلديث:   أو  عيل قال  كانت  باطلة  والنميمة  السعاية  )أكذب   :

 (9)صحيحة(

 ( 10) : )أسوأ الّصدق النميمة(عيل قال اإلمام   [ 215]احلديث:  

 
 .  159غرر احلكم ص  (1)

 .  311غرر احلكم ص  (2)

 .  262عقاب األعامل ص   (3)

 .  309علل الرشائع ص  (4)

 .  369ص  2ج  الكايف: اصول  (5)

 .  222ص غرر احلكم  (6)

 .  222ص غرر احلكم  (7)

 .  222ص غرر احلكم  (8)

 .  222ص غرر احلكم  (9)

 .  222ص غرر احلكم  (10)
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 (1): )بئس الشيمة النّميمة(عيل قال اإلمام   [ 216]احلديث:  

  اَّلل : )إّياك والنميمة فإهّنا تزرع الّضغينة وتبّعد عن  عيل قال اإلمام    [ 217]احلديث:  

 (2)والناس(

 (3): )من صّدق الوايش أفسد الصديق(عيل قال اإلمام   [ 218]احلديث:  

اإلمام    [ 219]احلديث:   ومقته  عيل قال  القريب  حاربه  بالنميمة  سعى  )من   :

 (4)البعيد(

اإلمام    [ 220]احلديث:   تشّبه  عيل قال  وان  واش  تصديق  إىل  تعجلّن  )ال   :

 (5)(إليهبالناصحني، فإّن الساعي ظامل ملن سعى به غاّش ملن سعى 

 (6): )ال َتتمع أمانة ونميمة(عيل قال اإلمام   [ 221]احلديث:  

  يفيسعى    : )ال يكربّن عليك ظلم من ظلمك، فإّنامعيل قال اإلمام    [ 222]احلديث:  

مرّضته ونفعك، وليس جزاء من رّسك أن تسوءه، ومن سّل سيف البغي قتل به، ومن حفر  

املعاد   إىل  الزاد  بئس  بيته  اهنتكت عورات  أخيه  ومن هتك حجاب  فيها،  وقع  بئرا ألخيه 

 ( 7) العدوان عىل العباد(

اإلمام    [ 223]احلديث:   الظلم عدل  عيل قال  )اذكر عند  القدرة    اَّلل:  فيك، وعند 

 (8)عليك( اَّللقدرة 

كتب،    [ 224]احلديث:   ادم  بني  وفضل  الكالم  وسقط  )إّياكم  عيّل:  اإلمام  قال 

حكم  نصعّز وجّل قد    اَّللفعليكم بالدعاء ما يعرف، وإّياكم والدعاء بالّلعن واخلزي، فإّن  

 
 .  222ص غرر احلكم  (1)

 .  222ص غرر احلكم  (2)

 .  222ص غرر احلكم  (3)

 .  222ص غرر احلكم  (4)

 .  222ص غرر احلكم  (5)

 .  222ص غرر احلكم  (6)

 .  136ص   1كنز الكراجكي ج  (7)

 .  136ص   1كنز الكراجكي ج  (8)
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بَُّكمْ ﴿كتابه فقال عّز وجّل:    يف ُخْفيجةً اْدُعوا رج ًعا وج ه به     تجرضج
﴾ إِنَُّه الج حُيِ    [ 55]األعراف:    املُْْعتجِدينج

 ( 1) بدعائه بلعن أو خزي فهو من املعتدين( تعدىفمن 

: )ال تتكّلموا بالفحش فإّن الفحش  عيّل يويص أصحابهقال اإلمام    [ 225]احلديث:  

 ( 2) ال يليق بنا وال بشيعتنا وإّن الفاحش ال يكون صديقا(

 ( 3) : )الفحش والتفحش ليسا من اإلسالم(عيل قال اإلمام   [ 226احلديث:  

 ( 4) : )سنّة الّلئام قبح الكالم(عيل قال اإلمام   [ 227]احلديث:  

 ( 5) : )سامع هجر القول رشيك القائل(عيل قال اإلمام   [ 228]احلديث:  

 ( 6) : )سفهك عىل من فوقك جهل مرد(عيل قال اإلمام   [ 229]احلديث:  

 ( 7) : )سفهك عىل من دونك جهل مرز(عيل اإلمام  قال  [ 230]احلديث:  

 ( 8) : )فعل الرّش مسبة(عيل قال اإلمام   [ 231]احلديث:  

 ( 9) : )من قّل عقله ساء خطابه(عيل قال اإلمام   [ 232]احلديث:  

 ( 10): )ما أفحش كريم قّط(عيل قال اإلمام   [ 233]احلديث:  

 (11)الّلفظ، وإن ضاق عليك اجلواب( ء: )ال تيس عيل قال اإلمام   [ 234]احلديث:  

 ( 12): )ال أوقح من بذّي(عيل قال اإلمام   [ 235]احلديث:  

 ( 13) من كّل خناء عرية برّية(  املروءة: )عيل قال اإلمام   [ 236]احلديث:  

 ( 14) (واملروءة: )سوء املنطق يزري بالبهاء  عيل قال اإلمام   [ 237]احلديث:  

 
 . 226األشعثيّات ص  (1)

 . 352ص  2دعائم اإلسالم ج  (2)

 .  223غرر احلكم ص  (3)

 .  223غرر احلكم ص  (4)

 .  223غرر احلكم ص  (5)

 .  223غرر احلكم ص  (6)

 .  223غرر احلكم ص  (7)

 .  223غرر احلكم ص  (8)

 .  223غرر احلكم ص  (9)

 .  223غرر احلكم ص  (10)

 .  223غرر احلكم ص  (11)

 .  223غرر احلكم ص  (12)

 .  223غرر احلكم ص  (13)

 .  223غرر احلكم ص  (14)
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 (1)(األخوة: )سوء املنطق يزري بالقدر ويفسد عيل قال اإلمام   [ 238]احلديث:  

درجتك نقار كنقار الديكني،    يف: )سفهك عىل من  عيل قال اإلمام    [ 239]احلديث:  

وهراش كهراش الكلبني ولن يفرتقا إاّل جمروحني أو مفضوحني، وليس ذلك فعل احلكامء  

 (2)نقص منه وأألم(وال سنّة العقالء، ولعّله أن حيلم عنك فيكون أوزن منك وأكرم، وأنت أ

 (3) : )من أفحش شفى حساده( عيل قال اإلمام   [ 240]احلديث:  

 ( 4): )من ساء لفظه ساء حّظه(عيل قال اإلمام   [ 241]احلديث:  

يوم القيامة    اَّلل : )من صنع شيئا للمفاخرة حرشه  عيل قال اإلمام    [ 242]احلديث:  

 ( 5) أسود(

خره جيفة ال  آقال اإلمام عيل: )ما البن آدم والفخر أّوله نطفة و   [ 243]احلديث:  

 (6)يرزق نفسه وال يدفع حتفه(

كرب احلمّية وفخر اجلاهلّية فإّنه مالقح   يف اَّلل اَّللقال اإلمام عيل: )  [ 244]احلديث:  

 ( 7) املاضية والقرون اخلالية( األمم الشنئان ومنافخ الشيطان الاّليت خدع هبا 

قال اإلمام عيّل: )ثالثة من رشار اخللق: شيخ جهول، وغني ظامل،    [ 245]احلديث:  

 (8)وفقري فخور(

اإلمام    [ 246]احلديث:   بغري  عيل قال  مسلم  امرئ  مال  اقتطاع  اخلطايا  )أعظم   :

 (9)حّق(

 (10)الّدار رهن خلراهبا( يف: )احلجر الغصب عيل قال اإلمام   [ 247]احلديث:  

 
 .  223غرر احلكم ص  (1)

 .  223غرر احلكم ص  (2)

 .  223غرر احلكم ص  (3)

 .  223غرر احلكم ص  (4)

 .  304عقاب األعامل ص   (5)

 .  1294ص  445هنج البالغة حكمة  (6)

 . 785هنج البالغة ص  (7)

 . 239األشعثيّات ص  (8)

 .  322عقاب األعامل ص   (9)

 .  381غرر احلكم ص  (10)
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شهد،    [ 248]احلديث:   إذا  يتمّلق  عالمات:  ثالث  )للحاسد  عيّل:  اإلمام  قال 

 ( 1) ويغتاب إذا غاب، ويشمت باملصيبة(

 ( 2) : )من شمت بزّلة غريه شمت غريه بزّلته(عيل قال اإلمام   [ 249]احلديث:  

 ( 3): )التقريع أشّد من مضض الرضب(عيل قال اإلمام   [ 250]احلديث:  

 (4))التقريع أحد العقوبتني(: عيل قال اإلمام   [ 251]احلديث:  

 ( 5) املالمة يشّب نار اللجاجة( يف : )اإلفراط عيل قال اإلمام   [ 252]احلديث:  

اإلمام    [ 253]احلديث:   ولنفسك  عيل قال  طاعنا،  الناس  عىل  تكون  أن  )إّياك   :

 (6)مداهنا، فتعظم عليك احلوبة وحترم املثوبة(

تكّرر العتب، فإّن ذلك يغري بالذنب : )وإّياك أن عيل قال اإلمام   [ 254]احلديث: 

 (7)وُّيّون العتب(

 (8): )إذا عاتبت فاستبق(عيل قال اإلمام   [ 255]احلديث:  

 ( 9) : )إذا ذممت فاقترص(عيل قال اإلمام   [ 256]احلديث:  

 ( 10) : )طعن اللسان أمّض من طعن السنان(عيل قال اإلمام   [ 257]احلديث:  

أخيه املؤمن رواية يريد هبا هدم    : )من روى عن عيلّ قال اإلمام    [ 258]احلديث:  

بخطيئة حّتى يأيت بمخرج ممّا قال، ولن يأيت باملخرج منه أبدا، ومن    اَّلل مروءته وثلبه، أوبقه  

أهل   البيت رسورا، ومن أدخل عىل  أهل  أدخل عىل  فقد  املؤمن رسورا  أخيه  أدخل عىل 

رسورا      اَّلل   رسول رسورا، ومن أدخل عىل      اَّلل رسول  البيت رسورا فقد أدخل عىل  

 
 . 232اجلعفريات ص  (1)

 .  224غرر احلكم ص  (2)

 .  223غرر احلكم ص  (3)

 .  223غرر احلكم ص  (4)

 .  223غرر احلكم ص  (5)

 .  223غرر احلكم ص  (6)

 .  223غرر احلكم ص  (7)

 .  223غرر احلكم ص  (8)

 .  223غرر احلكم ص  (9)

 .  223غرر احلكم ص  (10)
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 ( 1) أن يدخله اجلنّة( اَّللفحقيق عىل  اَّلل ، ومن رّس اَّللفقد رّس 

اإلمام    [ 259]احلديث:   انتقاص  عيل قال  به  يريد  قوال  ملسلم  قال  )من    مروءته : 

 (2)طينة خبال حّتى يأيت ممّا قال بمخرج( يف عّز وجّل  اَّللحبسه 

قال اإلمام عيل: )املؤمن أخو املؤمن، ال يظلمه وال خيذله وال يغّشه    [ 260]احلديث:  

 ( 3)وال يغتابه وال خيونه وال يكذبه(

عيل قال    [ 261]احلديث:   وشيك  اإلمام  وللرجل  عّضة،  بكّفه  غدا  )للظامل   :

 (4)ولألخاّلء ندامة إاّل املّتقني(

ة فرسخ ألسألك  وقال: جئتك من سبعامئ  اإلمام عيل جاء رجل إىل    [ 262]احلديث:  

يشء أعظم من السامء، وأّي    أيفقال الرجل:  ،  عن سبع كلامت، فقال سل: )عاّم شئت(

، وأّي يشء أضعف من اليتيم، وأّي يشء أحّر من النار، وأّي يشء  األرض يشء أوسع من  

:  اإلمام عيل أبرد من الزمهرير، وأّي يشء أغنى من البحر، وأّي يشء أقسى من احلجر؟ قال  

، نامئم الوشاة أضعف من  األرضأعظم من السامء، واحلّق أوسع من   يءعىل الرب  )البهتان

اليتيم، واحلرص أحّر من النار، وحاجتك إىل البخيل أبرد من الزمهرير، والبدن القانع أغنى  

 ( 5)  من البحر، وقلب الكافر أقسى من احلجر(

حّتى يأتيك ما يغلبك  : )ضع أمر أخيك عىل أحسنه  عيل قال اإلمام    [ 263]احلديث:  

 (6)اخلري حممال( يفهلا    منه، وال تظنّّن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت َتد

)إن رّسك أن تكون معي    : عيل يويص بعض أصحابه  قال اإلمام   [ 264]احلديث:  

 
 . 55األربعون حديثا ص  (1)

 .  632ص  1اخلصال ج   (2)

 . 186مشكاة األنوار ص  (3)

 . 287ص  2تفسري القّمي ج  (4)

 .  1071ح   383جامع األخبار:  (5)

 .  362ص  2ج  الكايف: اصول  (6)
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 ( 1)(يوم القيامة فال تكن للظاملني معينا 

اإلمام  [ 265]احلديث:   الرجال ثالث  عيل   قال  من  )للظامل  من  :  يظلم  عالمات: 

 ( 2) (فوقه باملعصية، ومن دونه بالغلبة، ويظاهر القوم الظلمة

أتيت    [ 266]احلديث:   قال:  البكايل  نوف  عيل  عن  مسجد    يفوهو  اإلمام  رحبة 

وبركاته، فقال: )وعليك الّسالم يا    اَّللالكوفة، فقلت: الّسالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة  

فقلت له: يا أمري املؤمنني عظني، فقال: )يا نوف أحسن حيسن  ،  ( وبركاته  اَّللنوف ورمحة  

املؤمنني، فقال: )يا نوف ارحم ترحم،  (اليك يا أمري  أمري  ،  ( فقلت: زدين  يا  فقلت: زدين 

 املؤمنني، قال: )اجتنب  فقلت: زدين يا أمري،  ()يا نوف قل خريا تذكر بخري  املؤمنني، قال:

 ( 3)(الغيبة.. يا نوف إن رّسك أن تكون معي يوم القيامة فال تكن للظاملني معينا 

اإلمام   [ 267]احلديث:   أصحابه  عيل   قال  بعض  ضعفاء  ) :  يويص  حتّقروا  ال 

 (4)(اجلنّة إاّل أن يتوب  يفعّز وجّل بينهام  اَّللإخوانكم، فإّنه من احتقر مؤمنا مل جيمع 

عيّل: )ال يكون العبد عاملا حّتى ال حيسد من فوقه، وال   قال اإلمام   [ 268]احلديث:  

 (5)(حيّقر من هو دونه 

 (6)(عّظم حّق إخوانه  اَّلل: )من عّظم دين عيل  قال اإلمام   [ 269]احلديث:  

اإلمام   [ 270]احلديث:   احلاجات    قال  ذوي  دون  بابه  أغلق  باب  ذي  )أّيام  عيل: 

 (7)(بابه عن حاجته وخّلته ومسكنته  اَّللواخلّلة واملسكنة أغلق 

اللطمة يسّود أثرها    يف  اإلمام عيل قال: قىض    اإلمام الصادقعن    [ 271]احلديث:  

 
 .  164ص  2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج   (1)

 .  71فصل  584غرر احلكم ص  (2)

 .  174أمايل الصدوق ص  (3)

 .  614ص  2اخلصال ج   (4)

 . 233األشعثيّات ص  (5)

 . 322مشكاة األنوار ص  (6)

 . 375ص  1عوايل اللئايل ج  (7)
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مل يسّود واخرضت فإّن أرشها ثالثة دنانري، وإن أمحرت    الوجه أّن أرشها سّتة دنانري، وإن  يف

ومل خترض فإّن أرشها دينار ونصف، وأّما ما كان من جراحات اجلسد فإّن فيها القصاص أو  

 . (1) يقبل املجروح دية اجلراحة فيعطاها 

إىل الرباز، فأبى    قال اإلمام الصادق: دعا رجل بعض بني هاشم  [ 272]احلديث:  

: ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت أن  اإلمام عيلّ أن يبارزه، فقال له  

له:   فقال  ولو    ىبغإّنه  )يغلبني،  لغلبته،  بارزته  ولو  هللك    ىبغعليك  جبل  عىل  جبل 

 ( 2)الباغي(

اإلمام    [ 273]احلديث:   عند  الصادققال  رجالن  افتخر  عيل :  فقال:    اإلمام 

النار، إن يكن لك عقل فإّن لك خلقا، وإن يكن لك    يفخران بأجساد بالية، وأرواح  أتفت)

 ( 3) تقوى فإّن لك كرما، وإاّل فاحلامر خري منك، ولست بخري من أحد(

اإلمام   [ 274]احلديث:   لعيسى)   :عيل   قال  احلوارّيون  الّسالم   قال  معلم  عليه  يا   :

؟  اَّلل، قالوا: فيام نّتقي غضب  اَّللقال: أشّد األشياء غضب  ف  األشياء أشّد؟  أي علمنا  أاخلري،  

 ( 4) (قال: بأن ال تغضبوا، قالوا: وما بدو الغضب؟ قال: الكرب، والتجرّب، وحمقرة الناس

برشه    [ 275]احلديث:   الفطن،  الكيّس  هو  )املؤمن  عيل:  اإلمام  وجهه،    يفقال 

كّل    يف وحزنه   فان، حاّض عىل  كّل  نفسا، زاجر عن  أوسع يشء صدرا وأذّل يشء  قلبه، 

حسن، ال حقود وال حسود، وال وّثاب، وال سّباب، وال عّياب، وال مغتاب، يكره الرفعة  

ويشنأ السمعة، طويل الغّم، بعيد اهلّم، كثري الصمت وقور، ذكور، صبور، شكور، مغموم  

 
 .  277ص  10ج  التهذيب:  (1)

 .  324ألعامل ص  عقاب ا (2)

 .  393علل الرشائع ص  (3)

 .  379ص  2روضة الواعظني ج   (4)
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، لنّي العريكة، رصني الوفاء، قليل األذى، ال متأّفك  بفكره، مرسور بفقره، سهل اخلليقة

 (1)وال متهّتك(

: )إنام هو الرضا والسخط، وإّنام عقر الناقة رجل  اإلمام عيلّ قال    [ 276]احلديث:  

واحد، فلاّم رضوا أصاهبم العذاب، فإذا ظهر إمام عدل فمن ريض بحكمه وأعانه عىل عدله  

 ( 2) ريض بحكمه وأعانه عىل جوره فهو ولّيه(فهو ولّيه، وإذا ظهر إمام جور فمن 

اإلمام    [ 277]احلديث:   من  عيلّ قال  والفرار  عمدا،  املؤمن  قتل  الكبائر:  )من   :

ورمي   اهلجرة،  بعد  والتعرب  ظلام،  اليتيم  مال  وأكل  البّينة،  بعد  الربا  وأكل  الزحف، 

 ( 3)املحصنات الغافالت املؤمنات(

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

)الذنوب    [ 278]احلديث:   السجاد:  اإلمام  العارف    التيقال  النقم عصيان  تنزل 

 (4)بالبغي، والتطاول عىل الناس، واالستهزاء هبم، والسخرية منهم(

تغرّي النعم: البغي عىل الناس،    التيقال اإلمام السجاد: )الذنوب   [ 279]احلديث:  

العادة   قال    يف والزوال عن  الشكر،  وترك  النعم،  املعروف، وكفران    اَّلل اخلري، واصطناع 

ا بِأجْنُفِسِهمْ  ﴿تعاىل:   وا مج ُ ريِّ تَّى ُيغج ْوٍم حج قج
ا بِ ُ مج ريِّ  (5) ([ 11]الرعد:  ﴾إِنَّ اَّللَّج الج ُيغج

ما    اَّللّ يقول فيك ويقول، فقال له: )و  قيل لإلمام السجاد: إن فالنا   [ 280]احلديث:  

وال حفظت حرمتنا إذا سمعتنا ما مل يكن لنا    ، حفظت حّق أخيك إذا خنته وقد استأمنك

قل ألخيك: إّن املوت يعّمنا،    ..لة النميمة هم كالب النارقج جة بسامعه، أما علمت أّن نج ا ح

 ( 6) حيكم بيننا( اَّللّوالقرب يضّمنا، والقيامة موعدنا، و

 
 .  226ص  2( اصول الكايف: ج  1)

 . 17ص  1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج   (2)

 . 402ص  2دعائم اإلسالم ج  (3)

 .  270( معاين األخبار ص 4)

 .  270معاين األخبار ص  (5)

 . 118إرشاد القلوب ص  (6)
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دعاء مكارم األخالق: )وأجر للناس عىل    يف قال اإلمام السجاد    [ 281]احلديث:  

 (1)يدّي اخلري وال متحقه باملّن وهب يل معايل األخالق واعصمني من الفخر(

قال اإلمام السجاد: )عجبا للمتكرّب الفخور، اّلذي كان باألمس   [ 282]احلديث:  

 ( 2) نطفة ثّم هو غدا جيفة(

مام السّجاد: )حّق املشري عليك: أن ال تتهمه فيام ال يوافقك  قال اإل   [ 283]احلديث:  

 (3)عّز وجّل( اَّلل من رأيه وإن وافقك محدت 

ترّد الدعاء: سوء النّية، وخبث    التي : )الذنوب  السجاد  قال اإلمام  [ 284]احلديث:  

الرسيرة، والنفاق مع اإلخوان، وترك التصديق باإلجابة، وتأخري الصلوات املفروضات  

إىل   التقّرب  وترك  أوقاهتا،  تذهب  البذاء    اَّللحّتى  واستعامل  والصدقة،  بالرّب  وجّل  عّز 

 (4)القول( يف  والفحش

اإلمام  [ 285]احلديث:   وصحبة  السجاد  قال  )إّياكم  ومعونة  :  العاصني، 

 (5)(الظاملني

يظلم اهلواء: السحر والكهانة،    التي: )الذنوب  السجاد  قال اإلمام   [ 286]احلديث:  

والذنوب   الوالدين.  بالقدر، وعقوق  بالنجوم، والتكذيب  الغطاء:    التي واإليامن  تكشف 

واإلرساف   األداء،  نّية  بغري  والولد    يفاالستدانة  األهل  والبخل عىل  الباطل،  عىل  النفقة 

وذوي األرحام، وسوء اخللق، وقّلة الصرب، واستعامل الضجر والكسل، واالستهانة بأهل 

 (6)الّدين(

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 
 .  228الصحيفة السجادّية ص  (1)

 .  328ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

 . 423مكارم األخالق ص  (3)

 .  270معاين األخبار ص  (4)

   .16ص الكايف: روضة  (5)

 .  270معاين األخبار ص  (6)
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القليل منها كثري: النار القليل منها كثري،   أربعة قال اإلمام الباقر: )   [ 287]احلديث:  

 ( 1) والنوم القليل منه كثري، واملرض القليل منه كثري، والعداوة القليل منها كثري(

مرص من األمصار فعقر    يف : )من شهر السالح  الباقر  قال اإلمام   [ 288]احلديث:  

غري األمصار وَضب وعقر وأخذ    يفلسالح  اقتّص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر ا

املال ومل يقتل فهو حمارب، جزاؤه جزاء املحارب وأمره إىل اإلمام إن شاء قتله وصلبه وإن  

ن يقطع يده اليمني بالرسقة  أوأخذ املال فعىل اإلمام    شاء قطع يده ورجله، وإن حارب وقتل 

أ    اَّلل فقال له أبو عبيدة: أصلحك  ،  لونه( أولياء املقتول فيتبعونه باملال ثّم يقت  إىلثّم يدفعه  

: )إن عفوا عنه فعىل اإلمام أن يقتله ألنه  اإلمام الباقررأيت إن عفا عنه أولياء املقتول؟ فقال  

وقتل ورسق(  حارب  الدية  ،  قد  منه  يأخذوا  أن  املقتول  أولياء  أراد  فإن  عبيدة:  أبو  فقال 

 ( 2)ويدعونه أهلم ذلك؟ قال: )ال عليه القتل(

الباقر: )إّن العبد حيرش يوم القيامة وما يدمى دما، فيدفع    قال اإلمام  [ 289]احلديث:  

إليه شبه املحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فالن، فيقول: يا رّب، إّنك 

دما، قال: بىل سمعت من فالن بن فالن كذا وكذا فرويتها   لتعلم أّنك قبضتني وما سفكت

 (3)(ى صار إىل فالن اجلّبار فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه عنه، فنقلت عنه حتّ 

 ( 4): )حمّرمة اجلنة عىل القّتاتني، املّشائني بالنّميمة(الباقرقال اإلمام    [ 290]احلديث:  

صاحبها ترّددت    يف: )إّن الّلعنة إذا خرجت من  الباقرقال اإلمام    [ 291]احلديث:  

 ( 5) ن وجدت مساغا وإاّل رجعت عىل صاحبها(إفيام بينهام، ف

 ( 6) يبغض الفاحش املتفّحش(  اَّلل: )إّن الباقرقال اإلمام   [ 292]احلديث:  

 
 .  238ص  1اخلصال ج   (1)

 .  314ص  1تفسري العيّايش ج   (2)

   .104املحاسن ص  (3)

 .  369ص  2ج  الكايف: اصول  (4)

 .  360ص  2ج  الكايف: اصول  (5)

 .  324ص  2ج  الكايف: اصول  (6)
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ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا ﴿:  تعاىل  قوله  يف   الباقرقال اإلمام    [ 293]احلديث:   ]البقرة:   ﴾وج

يبغض اللّعان السّباب الطّعان    اَّلل : )قولوا للناس أحسن ما حتّبون أن يقال لكم، فإّن  [ 83

 ( 1) عّفف(تعىل املؤمنني املتفّحش، السائل امللحف، وحيّب احليّي احلليم الضعيف امل

تبارك وتعاىل   اَّللناجاه عليه السالم قال اإلمام الباقر: )إّن موسى   [ 294]احلديث:  

ناجاته: يا موسى ضع الكرب ودع الفخر واذكر أّنك ساكن القرب فليمنعك  م  يفوكان فيام قال  

 (2)ذلك من الشهوات(

: )عجبا للمختال الفخور، وإّنام خلق من نطفة  الباقرقال اإلمام    [ 295]احلديث:  

 (3)ثّم يعود جيفة، وهو فيام بني ذلك ال يدري ما يصنع به(

باألنساب،    [ 296]احلديث:   الفخر  اجلاهلّية:  من عمل  )ثالثة  الباقر:  اإلمام  قال 

 ( 4) والطعن باألحساب، واالستسقاء باألنواء(

صل املرء دينه وحسبه خلقه وكرمه تقواه، وإن  أ: ) الباقرقال اإلمام    [ 297]احلديث:  

 ( 5)الناس من آدم رشع سواء(

احلسب الضخم من    يفا  : أنا فالن.. وأنلإلمام الباقرقال بعضهم    [ 298]احلديث: 

رفع باإليامن من كان الناس يسّمونه وضيعا إذا    اَّللقومي، فقال: )ما متّن علينا بحسبك؟ إّن  

كان مؤمنا ووضع بالكفر من كان الناس يسّمونه رشيفا إذا كان كافرا، فليس ألحد فضل  

 (6)عىل أحد إاّل بالّتقوى(

: إّن إىل جانب داري عرصة بني حيطان لست  لإلمام الباقر قيل    [ 299]احلديث:  

بغري حّق أتى به    األرضا اّنه من أخذ شربا من  داري؟ قال: )أمّ   يفأعرفها ألحد، فأدخلها  

 
 . 48ص  1تفسري العيّايش ج   (1)

 .  65ص  1ج الكايف: روضة  (2)

 .  329ص  2ج  الكايف: اصول  (3)

 .  326معاين األخبار ص  (4)

 .  57كتاب الزهد ص  (5)

 .  328ص  2ج  الكايف: اصول  (6)
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 (1)عنقه من سبع أرضني( يفيوم القيامة 

 (2): )عورة املؤمن عىل املؤمن حرام(الباقرقال اإلمام   [ 300]احلديث:  

منزله فعيناه مباحتان    يف: )من اّطلع عىل مؤمن  الباقرقال اإلمام    [ 301]احلديث:  

تلك    يف منزله بغري إذنه فدمه مباح للمؤمن    يف ؤمن  تلك احلال، ومن دمر عىل م  يف للمؤمن  

 (3)احلال(

: )ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح  الباقرقال اإلمام   [ 302]احلديث: 

 (4)تلك احلال(  يفللمؤمن 

إاّل باء به  الباقر قال اإلمام    [ 303]احلديث:   : )ما شهد رجل عىل رجل بكفر قّط 

أحدمها، إن كان شهد به عىل كافر صدق، وإن كان مؤمنا رجع الكفر عليه، فإّياكم والّطعن  

 ( 5) عىل املؤمنني(

عني مؤمن إاّل مات برّش    يف : )ما من إنسان يطعن  الباقرقال اإلمام    [ 304]احلديث:  

 ( 6) ميتة وكان قمنا أن ال يرجع إىل خري(

، وال يضمرّن أحدكم ألخيه  اَّلل : )عليكم بتقوى الباقر قال اإلمام   [ 305]احلديث:  

ذلك سببا    اَّلل جعل    إاّل امرا ال حيّبه لنفسه، فإّنه ليس من عبد يضمر ألخيه أمرا ال حيّبه لنفسه  

 (7)(قلبه  يف للنفاق 

اإلمام   [ 306]احلديث:   بني    قال  كتب  كلمة،  بشطر  مسلم  أعان عىل  )من  الباقر: 

 ( 8) (اَّللآيس من رمحة   عينيه يوم القيامة:

 
 .  130ص  7ج  التهذيب:  (1)

 .  76ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (2)

 .  76ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (3)

 .  76ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (4)

 .  360ص  2ج  الكايف: اصول  (5)

 .  361ص  2ج  الكايف: اصول  (6)

 . 181مشكاة األنوار ص  (7)

   .103املحاسن ص  (8)
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، فقال: )ال وال مّدة قلم  العمل عند الظلمةل اإلمام الباقر عن ئس  [ 307]احلديث:  

 ( 1)(إن أحدهم ال يصيب من دنياهم شيئا إاّل أصابوا من دينه مثله 

ثالثة    يف خّبأ ثالثة أشياء    اَّللالبنه: )يا بنّي، إّن    الباقر   قال اإلمام  [ 308]احلديث:  

الطاعة شيئا فلعّل رضاه فيه، وخّبأ سخطه    يف أشياء: خّبأ رضاه     يف طاعته فال حتّقرّن من 

خلقه فال حتّقرّن أحدا    يف معصيته فال حتّقرّن من املعصية شيئا فلعّل سخطه فيه، وخّبأ أوليائه  

 ( 2)(فلعّله ذلك الويلّ 

مسلم أتى مسلام زائرا    يفلت فداك، ما تقول  الباقر: جع  إلمام لل  ي ق  [ 309]احلديث:  

قال: )أّيام مسلم  فمنزله، فاستأذن عليه فلم يأذن له ومل خيرج إليه؟    يف أو طالب حاجة وهو  

  اَّلل لعنة    يف منزله فاستأذن له ومل خيرج إليه، مل يزل    يفطالب حاجة وهو    أتى مسلام زائرا أو 

 ( 3) حّتى يلتقيا(

نفسه يوم    اَّللقال اإلمام الباقر: )من كّف عن أعراض الناس أقاله    [ 310]احلديث:  

 ( 4) عنه غضبه يوم القيامة( اَّللالقيامة، ومن كّف غضبه عن الناس كّف 

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

اإلمام  [ 311]احلديث:   يعاديالصادق  قال  بالكم  )ما  بلغ    :  إذا  بعضا،  بعضكم 

وإن قال قد فعلت    ،صّدقه   أفعلهأحدكم عن أخيه يشء ال يعجبه فليقله وليسأله، فإن قال مل  

 ( 5)استتابه(

: )إّياك وعداوة الرجال، فإهّنا تورث املعّرة،  الصادق  قال اإلمام   [ 312]احلديث:  

 ( 6) وتبدي العورة(

 
 .  106ص   5ج الكايف:  (1)

 .  216الفصول املهّمة ص  (2)

 .  365ص  2ج  الكايف: اصول  (3)

 . 6( كتاب الزهد ص 4)

 .  82كتاب مصادقة اإلخوان ص   (5)

 . 230االختصاص ص  (6)
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: )من سّب مؤمنا أو مؤمنة بام ليس فيهام بعثه  الصادق  قال اإلمام  [ 313]احلديث:  

 (1)طينة اخلبال حتى يأيت باملخرج ممّا قال( يف اَّلل

 ( 2) يبغض السّباب الطّعان املتفّحش(  اَّللقال اإلمام الصادق: )إّن    [ 314]احلديث:  

حيث    اَّللقال اإلمام الصادق يويص أصحابه: )إّياكم وسّب أعداء    [ 315]احلديث:  

عدوا بغري علم، وقد ينبغي لكم أن تعلموا حّد سّبهم َّللّ كيف هو؟    اَّللوا  يسمعونكم فيسّب 

،  اَّلل ممّن استسّب َّللّ وألولياء    اَّلل، ومن أظلم عند  اَّلل فقد انتهك سّب    اَّلل إّنه من سّب أولياء  

 ( 3) (اَّللّوال حول وال قّوة إاّل ب اَّلل فمهال مهال فاّتبعوا أمر 

: )إّن الرشك أخفى    اَّلل سئل اإلمام الصادق عن قول رسول    [ 316]احلديث:  

سوداء   عىل صفاة  النمل  دبيب  ظلامء  يف من  فقال ليلة  يعبد  (،  ما  يسّبون  املؤمنون  )كان   :

املؤمنني عن سّب    اَّلل ، وكان املرشكون يسّبون ما يعبد املؤمنون، فنهى  اَّللاملرشكون من دون  

من حيث ال يعلمون    اَّللّمنني فيكونوا املؤمنون قد أرشكوا بيسّب الكّفار إله املؤ  لكيالآهلتهم  

رْيِ ِعْلمٍ ﴿فقال:  ْدًوا بِغج يجُسبهوا اَّللَّج عج ْدُعونج ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فج ِذينج يج ُسبهوا الَّ الج تج  ( 4)([ 108]األنعام:  ﴾وج

كّفوا    [ 317]احلديث:   منكم،  به  الناس  رىض  ما  أيرس  )ما  الصادق:  اإلمام  قال 

 ( 5) كم عنهم(ألسنت

  اَّلل : )من أعان عىل مؤمن بشطر كلمة، لقي  الصادق  قال اإلمام   [ 318]احلديث:  

 ( 6) (عّز وجّل يوم القيامة مكتوب بني عينيه: آيس من رمحتي

اإلمام   [ 319]احلديث:   حّتى  الصادق  قال  رجل  إىل  رجل  القيامة  يوم  ء  )جيي   :

، مايل ولك؟ فيقول: أعنت عيّل يوم كذا  اَّللاحلساب، فيقول: يا عبد    يفيلطخه بدم والناس  

 
 . 458ص  2( دعائم اإلسالم ج 1)

 .  42( غرر اخلصائص ص 2)

 .  9ص  1( روضة الكايف: ج 3)

 . 213ص  1( تفسري القمي ج 4)

 . 182ص  2( روضة الكايف: ج 5)

   .368ص  2ج  الكايف: اصول  (6)
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 (1)(وكذا بكلمة كذا فقتلت

: )من رّوع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروها  الصادق  قال اإلمام  [ 320]احلديث:  

مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروها فأصابه فهو مع    النار، ومن رّوع  يففأصابه ومل يصبه فهو  

عّز وجّل يوم القيامة    اَّلل النار، ومن أعان عىل مؤمن بخطر كلمة لقي    يف فرعون وآل فرعون  

 ( 2) (عّز وجّل  اَّللمكتوب بني عينيه: هذا آيس من رمحة 

: )ملعون ملعون عامل يؤّم سلطانا جائرا معينا  الصادق  قال اإلمام   [ 321]احلديث: 

 (3)(ه عىل جوره ل

اإلمام    [ 322]احلديث:   احلسد  الصادققال  بينهم  ألقوا  جلنوده:  إبليس  )يقول   :

 ( 4)الرشك(  اَّللوالبغي، فإهّنام يعدالن عند 

العرس، والنكد،    يف: )سّتة ال تكون  الصادق  قال اإلمام   [ 323]احلديث:   املؤمن: 

 (5)واللجاجة، والكذب، واحلسد، والبغي(

)انظر أن ال تكّلمّن    الصادققال اإلمام    [ 324]احلديث:   يويص بعض أصحابه: 

 ( 6) بكلمة بغي أبدا وإن أعجبتك نفسك وعشريتك(

تغرّي النعم: البغي، والذنوب    التي: )الذنوب  الصادققال اإلمام    [ 325]احلديث:  

لندم: القتل، واّلتي تنزل النقم: الظلم، واّلتي هتتك السرت: رشب اخلمر، واّلتي  تورث ا   التي

اهلواء:   الدعاء وتظلم  ترّد  الرحم، واّلتي  الفناء: قطيعة  الزنا، واّلتي تعّجل  الرزق:  حتبس 

 (7)عقوق الوالدين(

 
 .  326عقاب األعامل ص   (1)

 . 143إرشاد القلوب ص  (2)

 .  150ص   1كنز الكراجكي ج  (3)

 . 19ص  4ج  الكايف: اصول  (4)

 .  325ص  1اخلصال ج   (5)

 .  327ص  2ج  الكايف: اصول  (6)

 .  447ص  2ج  الكايف: اصول  (7)
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: )إّياكم أن يبغي بعضكم عىل  الصادق يويص أصحابهقال اإلمام   [ 326]احلديث:  

بغيه عىل نفسه، وصارت    اَّللصرّي    ىبغإهّنا ليست من خصال الصاحلني، فإّنه من  بعض، ف

 ( 1) (اَّللغلب وأصاب الظفر من  اَّللملن بغي عليه، ومن نرصه  اَّللنرصة 

: )إّن أبغضكم إيّل املرتأّسون املّشاؤون بالنامئم،  الصادققال اإلمام    [ 327]احلديث:  

احلسدة إلخواهنم ليسوا منّي وال أنا منهم، إّنام أوليائي اّلذين سّلموا ألمرنا واّتبعوا آثارنا 

ثّم حسد مؤمنا   اَّللذهبا عىل    األرضء  لو قّدم أحدكم مل   اَّللّو..  أمورنا كّل    يفواقتدوا بنا  

 ( 2)النار( يفه لكان ذلك الذهب ممّا يكوى ب

ال يدخلون اجلنّة: الكاهن، واملنافق،    أربعة : )الصادققال اإلمام    [ 328]احلديث:  

 ( 3) ومدمن اخلمر، والقّتات وهو النامم(

اإلمام    [ 329]احلديث:   يفرق هبا بني  الصادققال  النميمة  السحر  أكرب  )إّن من   :

، وُّيدم هبا الدور، ويكشف  ، ويسفك هبا الدماء املتصافنياملتحاّبني، وجيلب العداوة عىل  

 ( 4) بقدم( األرض هبا الستور، والناّمم أشّد من وطئ 

اإلمام    [ 330]احلديث:   مدمن  الصادققال  وال  للدماء  سّفاك  اجلنّة  يدخل  )ال   :

 (5)اخلمر، وال مشاء بنميم(

قال اإلمام الصادق: )بينا موسى بن عمران عليه الّسالم يناجي    [ 331]احلديث:  

فقال: يا رّب من هذا الذي قد أظّله عرشك؟    ، عرشالى رجال حتت ظّل  أرّبه عّز وجّل إذا ر

 ( 6) فقال: هذا كان باّرا بوالديه ومل يمش بالنميمة(

تزقّن منهم  : )إّياك والسعاة وأهل الناميم فال يلالصادققال اإلمام    [ 332]احلديث:  

 
 .  8ص  1ج الكايف: روضة  (1)

 . 309حتف العقول ص  (2)

 .  404أمايل الصدوق ص  (3)

 . 340االحتجاج ص  (4)

 .  262عقاب األعامل ص   (5)

 .  180أمايل الصدوق ص  (6)



64 

 

عليك    اَّلليوما وليلة وأنت تقبل منهم رصفا وال عدال، فيسخط    اَّللبك أحد، وال يراك  

 (1)وُّيتك سرتك(

من    [ 333]احلديث:   خرجت  إذا  الّلعنة  )إّن  الصادق:  اإلمام  صاحبها    يف قال 

 ( 2) ترّددت، فإن وجدت مساغا وإاّل رجعت عىل صاحبها(

اإلمام    [ 334]احلديث:   تذلقوا  و  يف   الصادققال  ان  )إّياكم  ألصحابه:  صّيته 

  اَّلل ألسنتكم بقول الزور والبهتان واإلثم والعدوان، فإّنكم إن كففتم ألسنتكم عاّم يكرهه  

  اَّلل ن تذلقوا ألسنتكم به، فإّن ذلق اللسان فيام يكره  أممّا هناكم عنه كان ذلك خريا لكم من  

 ( 3)إّياه يوم القيامة(  اَّلل م وعمى يورثه  وصم  اَّلل، ومقت من  اَّللوما هنى عنه رداءة العبد عند  

ّف، خرج من واليته،  أقال اإلمام الصادق: )إذا قال املؤمن ألخيه:    [ 335]احلديث:  

  يف عّز وجّل عمال من أحد يعّجل    اَّللوإذا قال: أنت يل عدّو، كفر أحدمها، ألّنه ال يقبل  

  ، قلبه عىل املؤمن سوء   يف تثريب عىل مؤمن بفضيحته، وال يقبل من مؤمن عمال، وهو يضمر  

وبني املؤمن، وخضعت   عز وجّل  اَّلل ولو كشف الغطاء عن الناس لنظروا إىل ما وصل بني 

هلم   وتسّهلت  رقاهبم،  مردود  أمورهمللمؤمنني  إىل  نظروا  ولو  طاعتهم،  هلم  والنت   ،

 ( 4) من أحد عمال( اَّللالوا: ما يقبل األعامل من السامء، لق

اإلمام    [ 336]احلديث:   الرجل ألخيه:  الصادققال  قال  )لو  ما    أّف :  انقطع  لك 

قلبه،    يف فقد كفر أحدمها، فإن اهّتمه انامث اإليامن    يعدو: )فإذا قال له: أنت  (، قالبينهام

 ( 5) املاء( يف كام ينامث امللح 

ؤمن ال يغّش املؤمن وال يظلمه وال خيونه  : )املالصادققال اإلمام   [ 337]احلديث:  

 
 .  272ص   75بحار األنوار ج   (1)
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ّف، مل تكن بينهام والية  أ ، فإّنه إذا قال له:  أّف وال خيذله وال يكذبه وال يغتابه وال يقول له  

اإليامن   انامث  اهّتمه  امللح    يف فإذا  ينامث  أشبعهام كان    يف قلبه كام  أطعم مؤمنني  املاء، ومن 

 (1)أفضل من رقبة(

اإلمام    [ 338]احلديث:   خلق  الصادققال  أبغض  )إن  الناس    اَّلل:  اّتقى  عبد 

 (2)لسانه(

اإلمام    [ 339]احلديث:   )إنّ الصادققال  ال    :  اّلذي  الشيطان  من عالمات رشك 

 (3)يشّك فيه أن يكون فّحاشا، ال يبايل ما قال وال ما قيل فيه(

اإلمام    [ 340]احلديث:   ينظر  الصادققال  ال  )ثالثة  ا   اَّلل :  يوم  وال  إليهم  لقيامة 

يزّكيهم وهلم عذاب اليم: الدّيوث من الرجال، والفاحش املتفّحش، واّلذي يسأل الناس  

 (4)ويف يده ظهر غنى(

صديق ال    لإلمام الصادقعن عمرو بن نعامن اجلعفي قال: كان    [ 341]احلديث:  

إذا ذهب مكانا فبينام هو يميش معه   يفارقه  ي  يف يكاد  له سندّي  ميش  احلّذائني ومعه غالم 

الرابعة قال: يا ابن   يفخلفهام إذا التفت الرجل يريد غالمه ثالث مّرات فلم يره فلاّم نظر  

يده فصّك هبا جبهة نفسه، ثّم قال: )سبحان    اإلمام الصادقالفاعلة أين كنت؟ قال: فرفع  

ّمه  أ : جعلت فداك إّن (، فقال ّمه؟ قد كنت أرى أّن لك ورعا فإذا ليس لك ورع أ تقذف  اَّلل

: فام رأيته يميش معه  (، قالنكاحا، تنّح عنّي  أمة ّية مرشكة، فقال: )أما علمت أّن لكّل سند

 .(5)حّتى فّرق املوت بينهام

أن يرزقه    اَّللبني إرسائيل رجل فدعا    يف: )كان  الصادققال اإلمام    [ 342]احلديث:  

 
 .  104املشكاة ص  (1)
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ال جييبه قال: يا رّب أبعيد أنا منك فال تسمعني أم قريب   اَّللغالما ثالث سنني فلاّم رأى أّن  

عّز وجّل منذ ثالث سنني بلسان    اَّللمنامه فقال: إّنك تدعو    يففأتاه آت  ،  أنت منّي فال َتيبني 

قلبك ولتحسن    اَّللبذّي وقلب عات غري تقّي ونّية غري صادقة، فاقلع عن بذائك وليّتق  

 (1)فولد له غالم( اَّللنّيتك، ففعل الّرجل ذلك ثّم دعا 

)اّتقوا    [ 343]احلديث:   الصادق يويص بعض أصحابه:    وأحسنوا   اَّلل قال اإلمام 

َتاورونه   من  وجوار  تصاحبونه  من  الناس    األمانات  وأّدواصحبة  تسّموا  وال  أهلها  إىل 

خنازير إن كنتم شيعتنا تقولون ما نقول واعملوا بام نأمركم تكونوا لنا شيعة وال تقولوا فينا  

  يف أنفسنا وال تكونوا لنا شيعة أّن أيب حّدثني أّن الرجل من شيعتنا كان يكون    يفا ال نقول  م

 ( 2) عهم عنده ووصاياهم إليه فكذلك أنتم(ئاحلّي فيكون ودا

فقال يل مبتدئا: )يا    اإلمام الصادقعن سامعة قال: دخلت عىل    [ 344]احلديث:  

(،  اك أن تكون فّحاشا أو صّخابا أو لّعانا سامعة ما هذا اّلذي كان بينك وبني مّجالك؟! إيّ 

لقد كان ذلك، إّنه ظلمني، فقال: )إن كان ظلمك لقد أربيت عليه إّن هذا ليس    اَّللّقلت: وف

 .(3)؛ وال أعوداَّلللت: أستغفر (، قمن فعايل وال آمر به شيعتي، استغفر رّبك وال تعد

 (4)احلسد والعجب والفخر(: )آفة الّدين الصادققال اإلمام   [ 345]احلديث:  

ترى هذا اخللق كّلهم من  أ: ) اإلمام الصادق لبعض أصحابهقال    [ 346]احلديث:  

الناس.. ألق منهم املفتخر يفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعامهلم فهو بمنزلة اخللنج يقرّش  

امِ إِْن ُهْم إِالَّ ﴿عّز وجّل:    اَّللحلاء عن حلاء حّتى يوصل إىل جوهرّيته وهو كام قال   اأْلجْنعج ْل     كج بج

له  بِياًل﴾ُهْم أجضج  ( 5)([ 44]الفرقان:  سج
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القصاص فال دية له..    يف: )أّيام رجل قتله احلّد  الصادققال اإلمام    [ 347]احلديث:  

أو قتله فال يشء عليه.. وأّيام  وأّيام رجل عدا عىل رجل ليرضبه فدفعه عن نفسه فجرحه 

إىل عوراهتم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه فال دية  دارهم لينظر    يفرجل اّطلع عىل قوم  

 (1)له.. ومن بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فال قود له(

عني مؤمن إاّل مات    يف: )ما من إنسان يطعن  الصادققال اإلمام    [ 348]احلديث:  

 ( 2)برّش ميتة، وكان يتمنّى أاّل يرجع إىل خري(

ويصرّيها    اَّلل : )ال تبدي الشامتة ألخيك فريمحه  الصادققال اإلمام    [ 349]احلديث:  

 (3) بك(

: )من شمت بمصيبة نزلت بأخيه مل خيرج من  الصادققال اإلمام   [ 350]احلديث: 

 ( 4) الدنيا حّتى يفتتن(

(،  عن معنى: )عورة املؤمن عىل املؤمن حرام   الصادقإلمام  سئل ا  [ 351]احلديث:  

 ( 5) : )ما هو أن ينكشف فرتى منه شيئا، إّنام هو أن تروي عليه أو تعيبه(فقال

اإلمام    [ 352]احلديث:   يريد هبا الصادققال  )من روى عىل مؤمن رواية  شينه    : 

الشيطان، فال يقبله    من واليته إىل والية   اَّلل وهدم مروءته ليسقط من أعني الناس أخرجه  

 (6)الشيطان(

: )من روى عىل أخيه رواية يريد هبا شينه وهدم  الصادققال اإلمام    [ 353]احلديث:  

 (7)طينة خبال حّتى يبتعد ممّا قال( يف اَّلل مروءته، أوقفه 
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: )من روى عىل مؤمن رواية يريد هبا عيبه،  الصادققال اإلمام    [ 354]احلديث:  

 ( 1) عّز وجّل مقام الذّل يوم القيامة حتّى خيرج ممّا قال( اَّلل، أقامه مروءته وهدم 

خرج من    أّف : )إذا قال الرجل ألخيه املؤمن: الصادققال اإلمام   [ 355]احلديث:  

وهو مضمر عىل    من مؤمن عمال   اَّلل كفر أحدمها، وال يقبل    ي عدوواليته، وإذا قال: أنت  

 (2)أخيه املؤمن سوءا(

اإلمام  [ 356]احلديث:   عىل  الصادق  قال  يقدر  وهو  أخاه  خيذل  مؤمن  من  )ما   :

 ( 3) (اآلخرةالدنيا و يف  اَّللنرصته إاّل خذله 

املؤمن وعينه ودليله ال خيونه  الصادق  قال اإلمام   [ 357]احلديث:   )املؤمن أخو   :

 (4)وال خيذله(

 ( 5): )املؤمن بركة عىل املؤمن(الصادق قال اإلمام   [ 358]احلديث:  

اإلمام    [ 359]احلديث:   )اّتقوا  الصادققال  وقّووه    اَّلل :  بالورع  دينكم  وصونوا 

عّز وجّل إّنه من خضع لصاحب سلطان وملن خيالفه عىل دينه طلبا    اَّللّبالتقّية واالستغناء ب

عّز وجّل ومّقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب عىل يشء من    اَّلل يديه من دنياه أمخله    يفملا  

  يف جّل وعّز اسمه الربكة منه، ومل يأجره عىل يشء ينفقه    اَّللدنياه فصار إليه منه يشء نزع  

 (6)(حّج وال عتق رقبة وال برّ 

التوراة وإىل جنبهّن أربع: من أصبح    يفقال اإلمام الصادق: )أربع    [ 360]احلديث:  

عىل الدنيا حزينا فقد أصبح عىل رّبه ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإّنام يشكو  

رّبه، ومن أتى غنّيا فتضعضع له ليصيب من دنياه ذهب ثلثا دينه، ومن دخل النار ممّن قرأ  
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إىل جنبهّن: كام تدين تدان، ومن    التي هزوا. واألربع    اَّللام هو ممّن كان يّتخذ آيات  القرآن فإنّ 

 ( 1) ملك استأثر، ومن مل يسترش ندم، والفقر هو املوت األكرب(

، فإهّنا  اَّلل غري    يفالدنيا    يف: )أال كّل خّلة كانت  الصادققال اإلمام    [ 361]احلديث:  

 ( 2) تصري عداوة يوم القيامة(

اإلمام    [ 362  ]احلديث:  نشأ  الصادققال  من  إاّل  تعاملوا  وال  ختالطوا  )ال    يف : 

 ( 3) اخلري(

: )إّياكم وخمالطة السفلة وإّن السفلة ال يؤول  الصادققال اإلمام    [ 363]احلديث:  

 ( 4) إىل خري(

أخيك ما هو فيه ممّا قد    يفقال اإلمام الصادق: )الغيبة أن تقول    [ 364]احلديث:  

يئجًة أجْو إِْثاًم ُثمَّ  ﴿:  اَّللعليه، فأّما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول    اَّللسرته  
طِ ْن يجْكِسْب خج مج وج

إِْثاًم  تجاًنا وج لج هُبْ ِد اْحتجمج قج ِريًئا فج ْرِم بِِه بج  (5) ([ 112]النساء:  ُمبِينًا﴾يج

  اَّلل أخيك ما سرته  يف يبة أن تقول : )إّن من الغالصادققال اإلمام   [ 365]احلديث:  

 (6)أخيك ما ليس فيه( يفعليه، وإّن من البهتان أن تقول  

  يويص بعض أصحابه: )إن أردت أن يصفو   اإلمام الصادققال    [ 366]احلديث:  

وال تّطلع صديقك من رسك    لك وّد أخيك فال متازحنّه وال متارينّه وال تباهينّه وال تشاّرنه

 (7)لو اّطلع عليه عدّوك مل يرّضك فإّن الصديق قد يكون عدّوك يوما( إاّل عىل ما 

: )ما من مؤمنني إاّل وبينهام حجاب، فإن قال  الصادق  قال اإلمام   [ 367]احلديث: 
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 (1)املاء( يفقلبه، كام ينامث امللح  يف نامث اإليامن اهّتمه فقد اله: لست يل بويّل فقد كفر، فإن  

دينه فال حرمة بينهام، ومن   يف: )من اهّتم أخاه الصادققال اإلمام   [ 368]احلديث:  

 ( 2) ممّا ينتحل( يء عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو بر

: )ليس لك أن تأمتن من غّشك، وال تّتهم من  الصادق  قال اإلمام  [ 369]احلديث:  

 (3)ائتمنت(

أّن يظّن باملؤمن إاّل خريا وكرس عظم    اَّلل )أبى  :  الصادق  قال اإلمام   [ 370]احلديث:  

 (4)املؤمن مّيتا ككرسه حّيا(

فشكا إليه    اإلمام الصادقعثامن، قال دخل رجل عىل    عن مّحاد بن  [ 371]احلديث:  

له   فقال  املشكّو،  جاء  أن  يلبث  فلم  أصحابه،  من  الصادقرجال  لفالن  اإلمام  )ما   :

فقاليشكوك؟ فجلس    له:   (،  قال:  حّقي،  منه  استقضيت  إيّن  الصادق يشكوين    اإلمام 

  كتابه:   يفعّز وجّل    اَّلل، أرأيت ما حكى  ئ)كأّنك إذا استقضيت حّقك مل تس   مغضبا، ثّم قال: 

جاُفونج ُسوءج  ﴿ خيج ُْم وج هبَّ ْونج رج ْشج خيج َسابِِوج أن جيور عليهم،    اَّلل  أهّنم خافوا   أترى،  [ 21]الرعد:    ﴾اْلِح

عّز وجّل سوء احلساب، فمن استقىض به فقد    اَّلل ما خافوا إاّل االستقضاء فساّمه    اَّللّ ال و

 ( 5)(أساء

: إّن يل عىل بعض احلسنّيني ماال، وقد  لإلمام الصادق  قال بعضهم   [ 372]احلديث:  

ذلك ما أغتّم له،    يفجيري بيني وبينه    بيني وبينه كالم، وال آمن أن  جرى أعياين أخذه، وقد 

له   الصادقفقال  أتيته أطل اجللوس واإلمام  إذا  التقايض، ولكن  )ليس هذا طريق  لزم  ا: 

 .(6)السكوت(، قال الرجل: فام فعلت ذلك إاّل يسريا حّتى أخذت مايل
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اإلمام   [ 373]احلديث:   أخيه  الصادق  قال  إىل  يستوحش  أن  للمؤمن  ينبغي  )ال   :

 (1)(دينه  يفاملؤمن فمن دونه فإّن املؤمن عزيز 

، خرج من  أّف : )إذا قال الرجل ألخيه املؤمن:  الصادق  قال اإلمام  [ 374]احلديث:  

من مؤمن عمال وهو مضمر عىل    اَّلل، كفر أحدمها، وال يقبل  يعدوواليته، وإذا قال: أنت  

 (2)(أخيه املؤمن سوءا

، خرج من واليته،  أّف : )إذا قال املؤمن ألخيه  الصادق  قال اإلمام  [ 375]احلديث:  

  يف عّز وجّل عمال من أحد يعّجل    اَّللقال: أنت يل عدّو، كفر أحدمها؛ ألّنه ال يقبل    وإذا

قلبه عىل املؤمن سوء،    يفيضمر  تثريب عىل مؤمن بفضيحته، وال يقبل من مؤمن عمال وهو  

عّز وجّل وبني املؤمن، وخضعت   اَّلل ولو كشف الغطاء عن الناس لنظروا إىل ما وصل بني 

هلم   وتسّهلت  رقاهبم،  مردود  أللمؤمنني  إىل  نظروا  ولو  طاعتهم،  هلم  والنت  مورهم، 

 ( 3) (من أحد عمال اَّللاألعامل من السامء، لقالوا: ما يقبل 

عليه    اَّلل: )من أعان ظاملا عىل مظلوم، مل يزل  الصادق  قال اإلمام   [ 376]احلديث:  

 (4) ( ساخطا حّتى ينزع عن معونته

: )العامل بالظلم واملعني له والرايض به رشكاء  الصادق  قال اإلمام  [ 377]احلديث:  

 ( 5) (ثالثتهم

وإّياكم أن تعينوا عىل  ) وصّيته ألصحابه:    يف  الصادق  قال اإلمام  [ 378]احلديث:  

إن دعوة    كان يقول:    اَّلل رسول  م مظلوم فيدعو عليكم فيستجاب له فيكم، فإّن أبانا  مسل

كان يقول: إن معونة    اَّللرسول املسلم املظلوم مستجابة وليعن بعضكم بعضا فإّن أبانا 

 
 . 186مشكاة األنوار ص  (1)

 .  361ص  2ج  الكايف: اصول  (2)
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 (1)(املسجد احلرام  يفاملسلم خري وأعظم أجرا من صيام شهر واعتكافه 

: )قال عيسى بن مريم لبني إرسائيل ال تعينوا  الصادق  قال اإلمام  [ 379]احلديث: 

 (2)الظامل عىل ظلمه فيبطل فضلكم(

ة، فقال  ميّ أ عن عيّل بن أيب محزة قال: كان يل صديق من كّتاب بني   [ 380]احلديث:  

، فاستأذنت له عليه، فأذن له، فلاّم أن دخل سّلم وجلس  اإلمام الصادقيل: استأذن يل عن  

قال:  كنت    ثّم  إيّن  فداك،  كثريا    يفجعلت  ماال  دنياهم  من  فأصبت  القوم،  هؤالء  ديوان 

فقال    يف وأغمضت   الصادقمطالبه،  بني  اإلمام  أّن  ال  )لو  هلم،    أمّية :  يكتب  من  وجدوا 

وجيبي هلم الفي ء ويقاتل عنهم، ويشهد مجاعتهم، ملا سلبونا حّقنا، ولو تركهم الناس وما  

جعلت فداك، فهل يل خمرج    فقال الفتى:   ،أيدُّيم(   يفأيدُّيم ما وجدوا شيئا إاّل ما وقع    يف

تفعل؟ )إن قلت لك  قال:  قالمنه؟  له:(،  قال  أفعل،  اكتسا )ف  :  ما    يف بت  خرج من مجيع 

ديواهنم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن مل تعرف تصّدقت به، وأنا أضمن لك  

 عّز وجّل اجلنّة(، فأطرق الفتى رأسه طويال ثّم قال: قد فعلت جعلت فداك. اَّللعىل 

إاّل    األرضقال ابن أيب محزة: فرجع الفتى معنا إىل الكوفة، فام ترك شيئا عىل وجه  

كانت عىل بدنه، فقّسمت له قسمة واشرتينا له ثيابا، وبعثنا إليه    التي خرج منه حّتى ثيابه  

  يف بنفقة، فام أتى عليه إاّل أشهر قالئل حّتى مرض، فكنّا نعوده، فدخلت عليه يوما وهو  

يل: قال  ثّم  عينيه  ففتح  عيّل،    السوق،  و  وىفيا  أمره،    اَّللّ يل  فتوّلينا  مات،  ثّم  صاحبك، 

لصاحبك(،    اَّللّ، فلاّم نظر إيّل قال: )يا عيّل وفينا وام الصادقاإلم فخرجت حّتى دخلت عىل  

  .(3) قال يل عند موته اَّللّصدقت جعلت فداك، هكذا و فقلت:

 
 . 8ص الكايف: روضة  (1)
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: )أما تغشى سلطان  اإلمام الصادقعن جهم بن محيد قال: قال يل    [ 381]احلديث:  

؟(،  هؤالء؟ مج
لت:  (، قعىل ذلك؟ لت: فرارا بديني، قال: )قد عزمت  (، ققلت: ال، قال: )فلِ

 ( 1)(نعم، فقال: )اآلن سلم لك دينك

: إيّن وّليت عمال، فهل يل من  لإلمام الصادق عن محيد قال: قلت  [ 382]احلديث: 

قال:    قلت: فام ترى؟،  (ذلك خمرج؟ فقال: )ما أكثر من طلب املخرج من ذلك فعرس عليه!

 ( 2) (عّز وجّل وال تعود اَّلل )أرى أن تّتقي 

من يقول هبذا    لإلمام الصادقوصفت    عن يونس بن عاّمر قال:  [ 383]احلديث:  

  يف األمر ممّن يعمل عمل السلطان، فقال: )إذا وّلوكم يدخلون عليكم املرفق، وينفعونكم  

لت: منهم من يفعل، ومنهم من ال يفعل، قال: )فمن مل يفعل ذلك منهم  (، قحوائجكم؟

 ( 3) (منه اَّلل فابرأوا منه، برئ 

الصادققال    [ 384ديث:  ]احل  أصحابه  اإلمام  بعض  بناء  يويص  تعنهم عىل  )ال   :

 ( 4) (مسجد

، إذ دخل عليه  اإلمام الصادقكنت عند    عن ابن أيب يعفور قال:   [ 385]احلديث:  

إّنه ربام أصاب الرجل منّا الضيق أو الشّدة فيدعى    اَّللرجل من أصحابنا، فقال له: أصلحك  

:  اإلمام الصادقذلك؟ فقال    يف إىل البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو املسنّاة يصلحها، فام تقول  

)ما أحب أين عقدت هلم عقدة أو وكيت هلم وكاء وإن يل ما بني البتيها، ال وال مّدة بقلم إن  

 ( 5)(بني العباد  اَّلل ادق من نار حّتى حيكم رس  يفأعوان الظلمة يوم القيامة 

يل    [ 386]احلديث:   قال  قال:  أبيه  عن  عذافر،  بن  حمّمد  الصادقعن  )يا  اإلمام   :
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إذا نودي بك   أّيوب والربيع، فام حالك  أبا  تعامل  أّنك  نّبئت  الظلمة؟  يف عذافر  (،  أعوان 

عذافر إّنام خّوفتك بام خّوفني    أيملّا رأى ما أصابه: )  اإلمام الصادق: فوجم أيب، فقال له  قال

 .(1)حمّمد: فقدم أيب فلم يزل مغموما مكروبا حّتى مات (، قالعّز وجّل به اَّلل

عّز    اَّلل : )ما من جّبار إاّل ومعه مؤمن يدفع  الصادق  قال اإلمام   [ 387]احلديث:  

 ( 2) (اآلخرة يفوجّل به عن املؤمنني، وهو أقّلهم حّظا 

: )إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه وال يعن عىل  الصادق  قال اإلمام  [ 388]احلديث:  

 ( 3) (نفسه

: )من حقر مؤمنا، مسكينا وغري مسكني، مل  الصادق  قال اإلمام  [ 389]احلديث:  

 ( 4) (ته إّياهعّز وجّل حاقرا له ماقتا، حّتى يرجع عن حمقر  اَّلليزل 

عّز    اَّلل: )ال تستخّف بأخيك املؤمن، فريمحه  الصادق  قال اإلمام   [ 390]احلديث:  

 (5) (وجّل عند استخفافك، ويغرّي ما بك

هارون،    [ 391]احلديث:   أيب  الصادقأن  عن  لكم    اإلمام  )ما  عنده:  لنفر  قال 

من    يشء أن نستخّف بك أو ب  اَّللقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ  (، فتستخّفون بنا؟

أن استخّف بك، فقال له:    اَّللأمرك، فقال: )بىل، إّنك أحد من استخّف يب(، فقال: معاذ  

و فقد  ميل  قدر  امحلني  لك:  يقول  وهو  اجلحفة  بقرب  ونحن  فالنا  تسمع  أمل    اَّللّ )وحيك 

و اس  اَّللّعييت،  لقد  رأسا  به  رفعت  استخّف،  ما  فبنا  بمؤمن  استخّف  ومن  به،  تخففت 

 ( 6) (عّز وجّل  اَّللوضّيع حرمة 

)من أصبح مهموما    :يويص بعض أصحابه  الصادق  قال اإلمام  [ 392]احلديث:  
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الوتح احلقري، ومن غّش أخاه    يف رغب من رّبه  و  لسوى فكاك رقبته فقد هّون عليه اجلليل 

قلبه كام ينامث امللح    يف  اإليامنمؤمنا انامث    النار مأواه، ومن حسد  اَّلل وحّقره وناواه جعل  

 ( 1) (املاء يف

ليأذنني بحرب من    تبارك وتعاىل:  اَّلل: )قال  الصادق  قال اإلمام   [ 393]احلديث:  

 ( 2) (أذّل عبدي املؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي املؤمن

: )من قىض حاجة املؤمن من غري استخفاف  الصادق  قال اإلمام  [ 394]احلديث:  

 ( 3)(سكن الفردوس أمنه  

له حاقرا    اَّلل: )من حقر مؤمنا مسكينا مل يزل  الصادق  قال اإلمام  [ 395]احلديث:  

 ( 4)(ماقتا حّتى يرجع عن حمقرته إّياه

: )ال حتّقروا مؤمنا فقريا، فإّنه من حّقر مؤمنا  الصادق  قال اإلمام  [ 396]احلديث:  

 (5)تعاىل، ومل يزل ماقتا له حّتى يرجع عن حمقرته أو يتوب( اَّلل فقريا واستخّف به حّقره 

اإلمام   [ 397]احلديث:   يده  )و:  الصادق  قال  ذات  لقّله  مؤمنا وحّقره  استذّل  من 

 (6)(يوم القيامة عىل رؤوس اخلالئق  اَّللشّهره  ولفقره

الصادقل  يق   [ 398حلديث:  ]ا  قال: لإلمام  املؤمن رمحة؟  أتاه    :  وأّيام مؤمن  )نعم، 

إليه، وسّببها له، فإن قضاها كان قد قبل الرمحة    اَّلل حاجة فإّنام ذلك رمحة ساقها    يف أخوه  

إليه وسّببها    اَّللساقها    التيبقبوهلا، وإن رّده وهو يقدر عىل قضائها فإّنام رّد عن نفسه الرمحة  

حاجة أخيه ومل يناصحه بكّل جهده    يف له، واّدخرت الرمحة للمردود عن حاجته، ومن مشى  

  يف رجل من شيعتنا أتاه رجل من إخوانه واستعان به  ورسوله واملؤمنني، وأّيام اَّلل فقد خان 
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ابتاله   يقدر،  ليعّذبه هبا، ومن حّقر    اَّللحاجته فلم يعنه وهو  تعاىل بقضاء حوائج أعدائنا 

يوم القيامة عىل رؤوس   اَّللمؤمنا فقريا أو استخّف به واحتقره لقّلة ذات يده وفقره، شّهره 

  اَّلل من اغتيب عنده أخوه املؤمن فنرصه وأعانه نرصه  اخلالئق، وحّقره، وال يزال ماقتا له، و 

و  يف خذله  اآلخرةالدنيا  يقدر  وهو  عنه  يدفع  ومل  ينرصه  مل  ومن  الدنيا    يفوحّقره    اَّلل، 

  (1) (اآلخرةو

، فلم يزل  اَّلل: )من حّقر مؤمنا لقّلة ماله حّقره  الصادق  قال اإلمام  [ 399]احلديث:  

 ( 2)حمقورا حّتى يتوب ممّا صنع( اَّللعند 

غن الغنّي لكرامة به عيّل، ومل  أ: إيّن مل  اَّلل: )قال  الصادق  قال اإلمام  [ 400]احلديث:  

ابتليت به األغنياء بالفقراء، ولوال الفقراء مل يستوجب  أ فقر الفقري هلوان به عيّل، وهو ممّا 

 ( 3) (األغنياء اجلنّة

اإلمام  [ 401]احلديث:   مؤمن حجاب،  الصادق  قال  بينه وبني  كان  )أّيام مؤمن   :

بينه وبني اجلنّة سبعني ألف سور، ما بني السور إىل السور مسرية ألف    عّز وجّل   اَّلل َضب  

 ( 4)(عام

، فنظر إيّل  اإلمام الصادقعن إسحاق بن عاّمر قال: دخلت عىل    [ 402]احلديث:  

بوجه قاطب فقلت: ما اّلذي غرّيك يل؟ قال: )اّلذي غرّيك إلخوانك، بلغني يا إسحاق أّنك 

الشهرة؟   إيّن خفت  فداك  فقلت: جعلت  الشيعة(،  فقراء  عنك  يرّد  بّوابا،  ببابك  أقعدت 

أنزل   التقيا فتصافحا  إذا  املؤمنني  أّن  ما علمت  أو  البلّية،    عّز وجّل   اَّللفقال: )أفال خفت 

الرمحة،   الرمحة عليهام، فكانت تسعة وتسعون ألشّدمها حّبا لصاحبه، فإذا توافقا غمرهتام 

 
 . 190عّدة الداعي ص  (1)
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سرت   وقد  رّسا  هلام  فلعّل  بنا  اعتزلوا  لبعض:  بعضها  احلفظة  قال  يتحّدثان  قعدا    اَّلل فإذا 

ِقيٌب ﴿عّز وجّل يقول:    اَّللعليهام(، فقلت: أليس   ْيِه رج دج ْوٍل إاِلَّ لج ْلِفُظ ِمْن قج ا يج ؟ [ 18]ق:    ﴾َعِتيدِ   مج

 (1)(فقال: )يا إسحاق، إن كانت احلفظة ال تسمع فإّن عامل الرّس يسمع ويرى 

: إيّن رجل مشهور،  لإلمام الصادقعن إسحاق بن عاّمر قال: قلت    [ 403]احلديث:  

وإّن اناسا من أصحابنا يأتوين ويغشوين وقد اشتهرت هبم، أفأمنعهم أن يأتوين وأخاف؟  

يل   جيعل  أن  به  فجهدت  يسعك(،  لن  ذلك  فإّن  خلطتك،  متنعهم  ال  إسحاق،  )يا  فقال: 

 .(2)خلطتهم فأبى عيلّ  يف رخصة 

حاجته أو مسلام    يف: )من صار إىل أخيه املؤمن  الصادق  قال اإلمام  [ 404]احلديث:  

 (3)(إىل أن حرضته الوفاة اَّلل لعنة  يف فحجبه، مل يزل 

: )إّياكم وما يعتذر منه، فإّن املؤمن ال ييسء  الصادق  قال اإلمام  [ 405]احلديث:  

 (4)(وال يعتذر، واملنافق ييسء كّل يوم ويعتذر منه 

عّمن أخذ أرضا بغري حّقها وبنى فيها قال:    اإلمام الصادقسئل    [ 406]احلديث:  

: من أخذ   اَّللرسول قال ..  )يرفع بناؤه وتسلم الرتبة إىل صاحبها، ليس لعرق ظامل حّق 

 ( 5) أرضا بغري حّقها كّلف أن حيمل تراهبا إىل املحرش(

اإلمام   [ 407]احلديث:   بالناس    قال  املستهزئ  يطمعّن  )ال  صدق    يف الصادق: 

 (6)املوّدة(

 (7): )من زرع العداوة حصد ما بذر(اإلمام الصادققال   [ 408ديث:  ]احل 
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الّسالم  اإلمام الصادققال    [ 409]احلديث:   :    اَّلل رسول  ل : )قال جربيل عليه 

 (1)إّياك ومالحاة الرجال(

اإلمام    [ 410]احلديث:   وتظهر  الصادققال  املعّرة  تورث  فإهّنا  واملشاّرة  )إّياكم   :

 (2)املعورة(

اإلمام    [ 411]احلديث:   القلب  الصادق قال  تشغل  فإهّنا  واخلصومة،  )إّياكم   :

 ( 3)وتورث النفاق وتكسب الضغائن(

ْبيِل  ﴿ :  اَّللقول    يف   الصادققال اإلمام    [ 412]احلديث:   قج ِمْن  ُرُسٌل  ُكْم  اءج ْد جج ُقْل قج

تجْلُتُموُهْم إِْن ُكنُْتْم   مج قج
لِ بِالَِّذي ُقْلُتْم فج ﴾ بِاْلبجيِّنجاِت وج اِدِقنيج : )قد علم أّن هؤالء  [ 183]آل عمران:    صج

قاتلني ملتابعة هواهم ورضاهم    اَّلل مل يقتلوا، ولكن فقد كان هواهم مع الذين قتلوا، فساّمهم  

 ( 4) لذلك الفعل(

  اَّلل احلرورّية، لعن    اَّللالقدرّية، لعن    اَّلل: )لعن  الصادققال اإلمام    [ 413]احلديث:  

له: جعلت فداك كيف لع(، قاملرجئة   اَّللاملرجئة، لعن   مّرة ولعنت هؤالء  يل  نت هؤالء، 

اّلذين قتلونا مؤمنني، فثياهبم ملّطخة بدمائنا إىل يوم   أّن  مّرتني؟ فقال: )إّن هؤالء زعموا 

لقول   تسمع  أما  يجنجا  ﴿  اَّلل القيامة، 
ْأتِ يج تَّى  حج ُسوٍل  لِرج ُنْؤِمنج  أجالَّ  ْينجا  إِلج ِهدج  عج اَّللَّج  إِنَّ  اُلوا  قج ِذينج  الَّ

ْأكُ  اٍن تج تجْلُتُموُهْم إِْن ُكنُْتْم    ُلُه النَّارُ بُِقْربج مج قج
لِ بِالَِّذي ُقْلُتْم فج ْبيِل بِاْلبجيِّنجاِت وج ُكْم ُرُسٌل ِمْن قج اءج ْد جج ُقْل قج

﴾ اِدِقنيج فكان بني الذين خوطبوا هبذا القول وبني القاتلني مخس مائة  ..  [ 183]آل عمران:    صج

 ( 5) (أولئكقاتلني برضاهم بام صنع   اَّلل عام، فساّمهم 

)العامل بالظلم واملعني له والرايض به رشكاء  :  الصادققال اإلمام    [ 414]احلديث:  

 
 .  301ص  2ج  الكايف: اصول  (1)

 .  301ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

 .  301ص  2ج  الكايف: اصول  (3)

 .  208ص  1تفسري العيّايش ج   (4)

 .  208ص  1تفسري العيّايش ج   (5)
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 ( 1) ثالثتهم(

اإلمام    [ 415]احلديث:   سّلط  الصادققال  بظلمه  ظاملا  عذر  )من  من    اَّلل :  عليه 

 ( 2) عىل ظالمته( اَّلل يظلمه، فإن دعا مل يستجب له، ومل يأجره 

ُكْم ُرُسٌل  ﴿: )ملّا نزلت هذه اآلية  الصادققال اإلمام    [ 416]احلديث:   اءج ْد جج ُقْل قج

تجْلُتُموُهْم إِْن ُكنُْتْم   مج قج
لِ بِالَِّذي ُقْلُتْم فج ْبيِل بِاْلبجيِّنجاِت وج ﴾ِمْن قج اِدِقنيج وقد علم    [ 183]آل عمران:    صج

 ( 3) من قتلتهم فأبوا(ا  وما قتلنا وال شهدنا، قال: وإنام قيل هلم ابرؤ اَّللّ أن قالوا: و

يل    [ 417]احلديث:   قال  قال:  االرقط،  بن  حمّمد  الصادقعن  )تنزل  اإلمام   :

لت: جعلت فداك  (، قلت: نعم قال: )فرتون قتلة اإلمام احلسني بني أظهركم؟(، قالكوفة؟

ما رأيت منهم أحدا قال: )فإذا أنت ال ترى القاتل إاّل من قتل أو من ويل القتل، أمل تسمع  

تجْلُتُموُهْم إِْن ُكنُْتْم  ﴿  اَّلل إىل قول   قج مج 
لِ بِالَِّذي ُقْلُتْم فج ْبيِل بِاْلبجيِّنجاِت وج ُكْم ُرُسٌل ِمْن قج اءج ْد جج ُقْل قج

﴾ اِدِقنيج بني أظهرهم، ومل يكن بينه    فأّي رسول قبل الذي كان حمّمد    [ 183]آل عمران:    صج

 (4)فسّموا قاتلني( أولئك وبني عيسى رسول، إنام رضوا قتل 

ِذينج  ﴿كتابه حيكي قول اليهود    يف  اَّلل: )قال  الصادققال اإلمام    [ 418]احلديث:   الَّ

تَّ  ُسوٍل حج ْينجا أجالَّ ُنْؤِمنج لِرج ِهدج إِلج اُلوا إِنَّ اَّللَّج عج ْأُكُلُه النَّارُ قج اٍن تج ْأتِيجنجا بُِقْربج ُكْم ُرُسٌل    ى يج اءج ْد جج ُقْل قج

ُكنُْتْم   إِْن  تجْلُتُموُهْم  قج مج 
لِ فج ُقْلُتْم  بِالَِّذي  وج بِاْلبجيِّنجاِت  ْبيِل  قج ﴾ ِمْن  اِدِقنيج و [ 183]آل عمران:    صج قال:  ، 

الُ ﴿ قج لج اَّللَُّ  أجْنزج باِمج  آِمُنوا  ُْم  ِقيلج هلج ا  إِذج احْلجقه  وج ُهوج  ُه وج اءج رج باِمج وج ْكُفُرونج  يج ْينجا وج لج ُأْنِزلج عج باِمج  ُنْؤِمُن  وا 

ُهمْ  عج جا مج
ًقا ملِ دِّ ْبُل إِْن ُكنُْتْم    ُمصج ْقُتُلونج أجْنبِيجاءج اَّللَِّ ِمْن قج مج تج

لِ ﴾ُقْل فج وإنام نزل هذا    [ 91]البقرة:    ُمْؤِمننِيج

يقتلوا األنبياء بأيدُّيم، وال كانوا    قوم اليهود، وكانوا عىل عهد حمّمد    يف زماهنم،    يف مل 

 
 .  333ص  2ج  الكايف: اصول  (1)

 .  334ص  2ج  الكايف: اصول  (2)
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هبم   فنزلوا  قبلهم،  من  كانوا  الذين  أوائلهم  قتل  فجعلهم    أولئك وإنام  منهم،    اَّلل القتلة، 

 ( 1) وأضاف إليهم فعل أوائلهم بام تبعوهم وتوّلوهم(

لعون من رمى مؤمنا بكفر من رمى  : )ملعون مالصادققال اإلمام    [ 419]احلديث:  

 (2)مؤمنا بكفر، فهو كقتله(

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

ومدمن    [ 420]احلديث:   الناّمم،  ثالثة:  عىل  اجلنّة  )حرمت  الكاظم:  اإلمام  قال 

 (3) اخلمر، والدّيوث وهو الفاجر( 

قال اإلمام الكاظم: )بئس العبد عبد يكون ذا وجهني وذا لسانني،    [ 421]احلديث:  

 (4)يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه، إن أعطي حسده وإن ابتيل خذله(

بعد املعرفة    اَّللقال اإلمام الكاظم: )أفضل ما يتقّرب به العبد إىل   [ 422]احلديث:  

 ( 5) فخر(به الصالة وبّر الوالدين وترك احلسد والعجب وال

اّلذي    اليشءل لإلمام الكاظم: الرجل من إخواين يبلغني عنه  ي ق  [ 423]احلديث:  

ثقات قوم  عنه  أخربين  وقد  ذلك،  فينكر  ذلك  فأسأله عن  )كّذب سمعك    ،أكرهه  فقال: 

وبرصك عن أخيك، فإن شهد عندك مخسون قسامة، وقال لك قوال فصّدقه وكّذهبم، ال  

ِذينج  ﴿كتابه:    يف  اَّلل تذيعّن عليه شيئا تشينه به وهتدم به مروءته، فتكون من اّلذين قال   إِنَّ الَّ

ذج  ُْم عج ُنوا هلج ِذينج آمج ُة يِف الَّ اِحشج بهونج أجْن تجِشيعج اْلفج
ةِ حُيِ اآْلِخرج ْنيجا وج  ( 6) ([ 19]النور:  ﴾ اٌب أجلِيٌم يِف الده

قال اإلمام الكاظم: )ملعون ملعون من اهتم أخاه، ملعون ملعون    [ 424]احلديث:  

من غش أخاه، ملعون ملعون من مل ينصح أخاه، ملعون ملعون من استأثر عىل أخيه، ملعون  

 
 . 51ص  1تفسري العيّايش ج   (1)

 .  150ص   1كنز الكراجكي ج  (2)

 .  262عقاب األعامل ص   (3)

 . 395حتف العقول ص  (4)

 . 391حتف العقول ص  (5)

 . 216ص  1ج الكايف: روضة  (6)
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 ( 1)من احتجب عن أخيه، ملعون ملعون من اغتاب أخاه(  ملعون

، فقال يل: )يا  اإلمام الكاظمعن زياد بن سلمة قال: دخلت عىل    [ 425]احلديث:  

،  مروءة لت: أنا رجل يل  (، قمل؟)ولت: أجل، قال يل:  (، قزياد، إّنك لتعمل عمل السلطان؟

تقطع قطعة  أأسقط من حالق فن  وعيّل عيال، وليس وراء ظهري يشء، فقال يل: )يا زياد أل

لت:  (، ققطعة أحّب إيّل من أن أتوىّل ألحد منهم عمال أو أطأ بساط رجل منهم، إاّل ملاذا؟

ال أدري، قال: )إاّل لتفريج كربة عن مؤمن أوفّك أرسه أو قضاء دينه، يا زياد إّن أهون ما  

عّز    اَّللر إىل أن يفرغ  عّز وجّل بمن توىّل هلم عمال أن يرضب عليه رسادق من نا   اَّلليصنع  

وجّل من حساب اخلالئق، يا زياد فإن وّليت شيئا من أعامهلم فأحسن إىل إخوانك، فواحدة  

عليك    اَّلل اء ذلك، يا زياد إذا ذكرت مقدرتك عىل الناس فاذكر مقدرة  رمن و  اَّللّ بواحدة و

 ( 2)(ما أتيت إليهم عنهم، وبقاء ما أبقيت إليهم عليك  ذغدا، ونفا 

اإلمام الكاظم،  صفوان بن مهران اجلاّمل، قال: دخلت عىل  عن    [ 426:  ]احلديث 

لت: جعلت فداك  (، قمنك حسن مجيل ما خال شيئا واحدا  يشءفقال يل: )يا صفوان كّل  

ما أكريته أرشا   اَّللّيعني هارون، قلت: و،  (؟ قال: )إكراؤك مجالك من هذا الرجل يشء أي

وال بطرا وال لصيد وال للهو، ولكنّي أكريه هلذا الطريق، يعني طريق مكة، وال أتواّله بنفيس  

لت: نعم جعلت  (، قيل: )يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟  ولكن أنصب معه غلامين، فقال

هم  قال: )فمن أحّب بقاء  لت: نعم،(، قفداك، فقال يل: )أحتّب بقاءهم حّتى خيرج كراؤك؟

فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار(، قال صفوان: فذهبت وبعت مجايل عن آخرها،  

نعم،   قلت:  بعت مجالك،  أّنك  بلغني  يا صفوان  يل:  فقال  فدعاين  هارون،  إىل  ذلك  فبلغ 

فقال: مل؟ قلت: أنا شيخ كبري، والغلامن ال يفون باألعامل، فقال: هيهات هيهات، إيّن ألعلم  

 
 .  109ص   5ج الكايف:  (2) . 187عّدة الداعي ص  (1)
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  ؛ هبذا، أشار عليك هبذا موسى بن جعفر، قلت: مايل وملوسى بن جعفرمن أشار عليك  

 .(1)لو ال حسن صحبتك لقتلتك اَّللفقال: دع هذا عنك، فو 

رجلني يتساّبان: )البادي منهام أظلم، ووزره    يفالكاظم    قال اإلمام   [ 427]احلديث:  

 (2)ووزر صاحبه عليه، ما مل يعتذر إىل املظلوم(

انحط األعىل إىل مرتبة    قال اإلمام   [ 428]احلديث:   إاّل  اثنان  الكاظم: )ما تساّب 

 ( 3) األسفل(

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

: )ال يعدم املرء دائرة السوء مع نكث الصفقة،  الرضا   قال اإلمام  [ 429]احلديث:  

 ( 4) وال يعدم تعجيل العقوبة مع اّدراع البغي(

يريد نصيحتك بالنميمة ما جيد من  : )كفاك ممّن  الرضا قال اإلمام    [ 430]احلديث: 

 (5)العاقبة( يف سوء احلساب 

قال اإلمام الرضا: )اجتنبوا الغيبة غيبة املؤمن، واحذروا النميمة،    [ 431]احلديث:  

والقامر  فإهنام بالشطرنج  والاّلعب  اخلمر  وشارب  للفاجر  غيبة  وال  الصائم،  ..  يفطران 

 (6)الغيبة تفطر الصائم(و

قال: فأمسيت    اإلمام الرضا عن أمحد بن حمّمد، قال: كنت عند    [ 432]احلديث:  

  يف اقمت عنده، فلاّم رصت  (، فعنده، فقلت: انرصف؟. فقال: )يل ال تنرصف فقد أمسيت

فناداين: )يا أمحد    ؛وعىل مهاده  اَّلل بيت ويل    يففجعل خيطر ببايل: من مثيل    البيت دخلني يشء

عاد صعصعة بن صوحان، فقال: يا صعصعة ال َتعل عياديت إّياك فخرا عىل   اإلمام عيل ن إ

 
 . 440رجال الكيش ص  (1)

 .  360ص  2( اصول الكايف: ج  2)

 .  305( اعالم الدين ص  3)

 . 63نزهة الناظر ص  (4)

 .  128نزهة الناظر ص  (5)

 .  206ص   اإلمام الرضافقه  (6)
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 ( 1)(اَّلل وتواضع َّللّ يرفعك  ،قومك 

فال يشء    ى تنحدار قوم رجم، فإن    يف قال اإلمام الرضا: )من اّطلع    [ 433]احلديث:  

 (2)عليه، فإن وقف فعليه أن يرجم، فإن أعامه أو أصّمه فال دية له(

اإلمام    [ 434]احلديث:   أحّب  الرضا قال  ومن  عاص،  فهو  عاصيا  أحّب  )من   :

  اَّلل مطيعا فهو مطيع، ومن أعان ظاملا فهو ظامل، ومن خذل عادال فهو ظامل، إّنه ليس بني  

ينال أحد والية   قرابة، وال  أحد  قال    اَّلل وبني  بالطاعة ولقد  لبني عبد      اَّللرسول  إاّل 

احِلًا  ﴿ تبارك وتعاىل:    اَّلليتوين بأعاملكم ال بأحسابكم وأنسابكم قال  إ  :املّطلب ُل صج يلِّ أجْعمج لجعج

ْكُت  رج يامج تج
الَّ   فِ ا   كج ائُِلهج ٌة ُهوج قج مج

لِ جا كج هنَّ
ْوِم    إِ ٌخ إِىلج يج ْرزج ائِِهْم بج رج ِمْن وج ُثونج وج وِر    ُيْبعج ا ُنِفخج يِف الصه إِذج فج

الج   ئٍِذ وج ْومج ْينجُهْم يج ابج بج ُلونج فجالج أجْنسج اءج تجسج ْن ثجُقلجْت   يج ئِكج ُهُم  فجمج اِزيُنُه فجُأولج وج ْت    املُْْفلُِحونج  مج فَّ ْن خج مج وج

نَّمج  هج ُهْم يِف جج وا أجْنُفسج رِسُ ِذينج خج ئِكج الَّ اِزينُُه فجُأولج وج ﴾ مج الُِدونج  (3)([ 103-100]املؤمنون:  خج

ل  [ 435]احلديث:   العتاهية، فقال: )هات اسمه، ودع عنك    إلمام الرضا ذكر  أبو 

يقول   اَّلل ن  إهذا،   اِب ﴿  :سبحانه وتعاىل  بِاأْلجْلقج ُزوا  نجابج تج الج  الرجل  ،  [ 11]احلجرات:    ﴾ وج ولعل 

 ( 4) يكره هذا(

قلبه عىل   يفعمل عبد وهو يضمر   اَّلل)ال يقبل  :الرضا  قال اإلمام  [ 436]احلديث:  

 (5)(مؤمن سوءا 

اإلمام   [ 437]احلديث:   أصحابه  الرضا   قال  بعض  أوليائي  يويص  عنّي  )أبلغ   :

احلديث..    يفالسالم، وقل هلم: ال جيعلوا للشيطان عىل أنفسهم سبيال، ومرهم بالصدق  

أّن   قد غفر ملحسنهم، وَتاوز عن مسيئهم إاّل من أرشك يب أو آذى ولّيا من    اَّللوعّرفهم 

 
 . 587رجال الكيّش ص (1)

 .  310فقه اإلمام الرضا ص   (2)

 . 235ص  1عيون األخبار ج   (3)

 . 177ص  2عيون األخبار ج   (4)

 .  369فقه اإلمام الرضا ص   (5)
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له حّتى يرجع عنه، فإن رجع وإاّل نزع روح    ال يغفر   اَّللأوليائي أو أضمر له سوءا، فإّن  

 (1) (من ذلك  اَّللّواليتنا، وأعوذ ب  يف اإليامن عن قلبه، وخرج عن واليتي، ومل يكن له نصيب  

عمل السلطان: )إن كنت تعلم    يفستأذنه  قال اإلمام الرضا ملن ا  [ 438]احلديث:  

، ثّم تصرّي أعوانك وكّتابك من   اَّللرسول  عملك بام أمر به    يفأّنك إذا وّليت عملت  

واسيت به فقراء املؤمنني حّتى تكون واحدا منهم كان ذا    يشء أهل مّلتك، وإذا صار إليك 

 ( 2) (بذا، وإاّل فال

 : والسامحة   والعفاف االستغناء  حول  ـ ما ورد    ثانيا 

 وهو الركن الثاين الذي تقوم عليه العالقات االجتامعية، وُّيدف إىل أمرين: 

ّل ثقيل عىل املجتمع، ألن املجتمع القائم عىل  األول  : احليلولة دون حتول الفرد إىل كج

الطفيليات سينهار ال حمالة، ولذلك ورد يف القرآن الكريم والسنة املطهرة النهي عن السؤال  

 . والشحاذة بكل أنواعها 

يقع  الثاين  التي  املجتمع بسبب األخطاء  أفراد  الصدام بني  احليلولة دون حصول   :

 فيها بعضهم، وذلك بالدعوة إىل التسامح والعفو واحللم ونحوها. 

ُتْبلجُونَّ يِف    ﴿وقد أشار إىل هذه املعاين آيات كثرية يف القرآن الكريم، منها قوله تعاىل:   لج

أجْنُفِسُكْم وج  الُِكْم وج ُكوا أجذًى  أجْموج ِذينج أجرْشج ِمنج الَّ بْلُِكْم وج تجابج ِمْن قج
ِذينج ُأوُتوا اْلكِ ُعنَّ ِمنج الَّ تجْسمج لج

ْزِم اأْلُُمورِ  لِكج ِمْن عج تَُّقوا فجإِنَّ ذج تج وا وج إِْن تجْصرِبُ ريًا وج
ثِ نَُّكْم    وقال: ﴿ ،  [ 186]آل عمران:﴾  كج نجْبُلوج لج وج

وج  اجْلُوِع  وج اخْلجْوِف  ِمنج   
ٍ
ء ْ ابِِرينج بيِشج الصَّ  ِ بجرشِّ وج اِت  رج الثَّمج وج اأْلجْنُفِس  وج اِل  اأْلجْموج ِمنج  ﴾  نجْقٍص 

ُكمْ   وقال: ﴿ ،  [ 155]البقرة: ْبُلوج أجْخبجارج نج ابِِرينج وج الصَّ اِهِدينج ِمنُْكْم وج تَّى نجْعلجمج املُْجج نَُّكْم حج نجْبُلوج لج ﴾  وج

 [31]حممد:

 
 .  335ص  6ج  التهذيب:  (2) . 247االختصاص ص  (1)
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 األنفس املؤمنة الستقبال البالء بام خيرب  حيرضـ    ـ يف هذه اآليات الكريمة  فاَّلل تعاىل

الذي   العظيم  الصرب  بأدب  األنفس  تتأدب  املؤمنني، حتى  به من سنته يف خلقه وسنته يف 

 جيعل هلا الطاقة عىل حتمل البالء. 

إىل ركنني أساسيني ال غنى عنهام،  ـ كام ورد يف القرآن الكريم ـ  ستند  ي التحمل  وهذا  

؛  ، أوهلام الصرب عىل األذى، والثاين القدرة عىل حتمل املشاقوال غنى ألحدمها عن اآلخر 

فقد يكون الشخص صابرا إن حل به األذى، ولكن ليست له القدرة عىل املبادرة لتحمل  

 املشاق، فيصري صربه سلبيا، يتحمل ما يفاجئه، ال يبادر ليتحمل ما يمكن أن حيتاج إليه. 

ة لقامن بعد ذكره لألمر باملعروف والنهي  يف وصيويشري إىل املعنى األول قوله تعاىل  

ْزِم اأْلُُمورِ  لِكج ِمْن عج ابجكج إِنَّ ذج ا أجصج ىلج مج اْصرِبْ عج ِر وج ِن املُْنْكج اْنهج عج ﴾  عن املنكر: ﴿ جْأُمْر بِاملْجْعُروِف وج

 [ 17]لقامن:

ألن مواجهة الناس باألمر باملعروف والنهي عن املنكر تستدعي مواجهة الناس يف  

ألن هذا الناصح املحتسب ال يواجه عقول الناس بقدر  ،  ة هلذا اآلمر بأصناف األذىالعاد

ما يواجه مواطن الرش فيهم، وهي مواطن تأخذها احلمية ويستفزها الشيطان، فال تسكت  

 عن هذا اآلمر املحتسب. 

تعاىل:  وهلذا أخرب تعاىل عن سنته يف املرسلني أهنم يتعرضون لكل أنواع البالء، قال 

لِيالً   ﴿ ْلبجُثونج ِخالفجكج إاِلَّ قج إِذًا ال يج ا وج ونجكج ِمنج اأْلجْرِض لُِيْخِرُجوكج ِمنْهج يجْستجِفزه اُدوا لج إِْن كج ﴾  وج

ْلنجا    : ﴿أرسل من خلقه، ثم قال بعدها مبينا أن هذا سنته يف من  [ 76]االرساء: ْد أجْرسج ْن قج ُسنَّةج مج

ِويالً  ْ ُِد لُِسنَّتِنجا حتج ال َتج نجا وج
ْبلجكج ِمْن ُرُسلِ   [ 77]االرساء:﴾ قج

الثاين   املعنى  إىل  تعاىلويشري  عليهم    قوله  والرسل  األنبياء  من  للكثري  تسميته  بعد 

ى اَّللَُّ فج السالم  دج ِذينج هج ئِكج الَّ ى  : ﴿ ُأولج ْيِه أجْجرًا إِْن ُهوج إِالَّ ِذْكرج لج اُهُم اْقتجِدْه ُقْل ال أجْسأجُلُكْم عج بُِهدج
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  ﴾ املجنِيج يِن  [ 90]األنعام:لِْلعج ىلج الَِّذي فجطجرج ْيِه أجْجرًا إِْن أجْجِريج إِالَّ عج لج ْوِم ال أجْسأجُلُكْم عج ا قج ، وقال: ﴿ يج

  ﴾ ْعِقُلونج تج بِ [ 51]هود:أجفجال  اتَّ  ﴿ وقال:   ،  ﴾ ُمْهتجُدونج ُهْم  وج أجْجرًا  ْسأجُلُكْم  يج ال  ْن  مج ، [ 21]ّيـس:ُعوا 

  ﴾ املجنِيج اْلعج بِّ  رج ىلج  عج إاِلَّ  أجْجِريج  إِْن  أجْجٍر  ِمْن  ْيِه  لج عج أجْسأجُلُكْم  ا  مج وج ، ويف  [ 109]الشعراء:وقال: ﴿ 

 [127]الشعراء:

ٍم  أجْم تج   : ﴿العلة يف هذا االستغناء، فيقول وخيربنا اَّلل تعاىل عن   ْغرج ُهْم ِمْن مج ْسأجهُلُْم أجْجرًا فج

ُلونج  ، وذلك ألن من يطلب من غريه األجر يثقل عليه، بخالف من يكون  [ 40]الطور:﴾  ُمْثقج

 خفيفا مستغنيا، فإنه يكون موضع حمبة للناس. 

    تعاىل: ﴿وهلذا ذم اَّلل تعاىل السؤال ومدح العفاف يف القرآن الكريم، فقال  
ِ
اء رج لِْلُفقج

ِذينج  ِمنج الَّ أجْغنِيجاءج  اجْلجاِهُل  ُبُهُم  ْسج حيج اأْلجْرِض  يِف  بًا  ْ ْستجطِيُعونج َضج يج ال  اَّللَِّ  بِيِل  سج يِف  وا  ُأْحرِصُ  

بِِه   اَّللَّج  فجإِنَّ  رْيٍ  خج ِمْن  ُتنِْفُقوا  ا  مج وج إحِْلجافًا  النَّاسج  ْسأجلونج  يج ال  ُهْم  بِِسيامج ْعِرُفُهْم  تج ِف  فه التَّعج

لِيٌم﴾  [ 273]البقرة:عج

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

: )ال تزال املسألة بأحدكم حتى يلقى اَّلل تعاىل  قال رسول اَّلل   [ 439]احلديث: 

 (1)وليس يف وجهه مزعة حلم(

: )املسائل كدوٌح يكدح هبا الرجل وجهه، فمن  قال رسول اَّلل    [ 440]احلديث:  

شاء أبقى عىل وجهه ومن شاء تركه، إال أن يسأل الرجل ذا سلطان أو يف أمر ال جيد منه  

  (2) بدا(

 
 (  681والرتمذي ) ، (1639( أبو داود )2) (  1040ومسلم ) ، (1475( البخاري )1)
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: )ألن حيتطب أحدكم حزمة عىل ظهره خرٌي له  قال رسول اَّلل   [ 441]احلديث:  

 (1)من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه(

: )من يكفل يل أن ال يسأل الناس شيئا وأتكفل  قال رسول اَّلل    [ 442ديث:  ]احل 

 (2)له باجلنة(

)إن هذا املال خرٌض حلٌو فمن أخذه بسخاوة    :قال رسول اَّلل   [ 443]احلديث:  

نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإرشاف نفس مل يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع،  

 ( 3)اليد السفىل(واليد العليا خرٌي من 

أسأل يا رسول اَّلل؟ قال: )ال    فقال:   جاء رجٌل إىل رسول اَّلل    [ 444]احلديث:  

 (4)وإن كنت سائال ال بد فاسأل الصاحلني(

: )من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة  قال رسول اَّلل  [ 445]احلديث:  

 وما يغنيه؟ قال: )مخسون  ومسألته يف وجهه مخوٌش أو خدوٌش أو كدوٌح( قيل: يا رسول اَّلل

 ( 5) درمها أو قيمتها من الذهب(

قال:  ف  ، الغنى الذي ال تنبغي معه املسألة  عن   سئل رسول اَّلل    [ 446]احلديث:  

  (6))قدر ما يغديه أو يعشيه(

اَّلل    [ 447]احلديث:   رسول  مجرا،  قال  يسأل  فإنام  تكثرا  الناس  سأل  )من   :

 ( 7) فليستقل أو ليستكثر( ملسلم

: )ال يفتح أحدكم عىل نفسه باب مسألة إال فتح  قال رسول اَّلل    [ 448]احلديث:  

 
 (  1042ومسلم ) ، (2074( البخاري )1)

 .96/ 5والنسائي   ، (1643( أبو داود )2)

 (  1035ومسلم ) ، (1472( البخاري )3)

 .95/ 5والنسائي   ، (1646( أبو داود )4)

 (  650والرتمذي ) ، (1626( أبو داود )5)

 ( 1629( أبو داود )6)

 ( 1041( مسلم )7)
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  (1)اَّلل عليه باب فقر(

 (2): )من سأل وله أربعون درمها فهو ملحٌف(قال رسول اَّلل   [ 449]احلديث:  

النبي    روي   [ 450]احلديث:   )أما يف    أن رجال من األنصار أتى  يسأله، فقال: 

حلٌس  بىل  قال:  قال:  بيتك يشٌء؟(  املاء.  فيه  نرشب  وقعٌب  بعضه،  ونبسط  بعضه  نلبس   

آخذمها   أنا  رجٌل:  قال  يشرتي هذين؟(  )من  وقال:  بيده،  فأخذمها  هبام  فأتاه  هبام(  )ائتني 

قال رجٌل: أنا آخذمها بدرمهني،    ، : )من يزيد عىل درمهني؟( مرتني أو ثالثا قال   ،بدرهم

صاري، وقال: )اشرت بأحدمها طعاما فانبذه إىل  فأعطامها إياه فأخذ الدرمهني وأعطامها األن

فيه   فشد  به  فأتاه  به(  فأتني  قدوما  باآلخر  واشرت  )اذهب    أهلك  قال:  ثم  بيده،  عودا 

فاحتطب وبع وال أرينك مخسة عرش يوما( ففعل وجاء، وقد أصاب عرشة دراهم، فاشرتى  

له   ثوبا وببعضها طعاما، فقال  املسألة نكتة يف  : )هكذا خرٌي لك من أن َتببعضها  يء 

وجهك يوم القيامة إن املسألة ال تصلح إال لثالث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو  

 ( 3) لذي دم موجع(

)من سأل الناس ليثري به ماله كان مخوشا يف    : قال رسول اَّلل   [ 451]احلديث: 

  (4)فليكثر(وجهه يوم القيامة، ورضفا يأكله يف جهنم، فمن شاء فليقل، ومن شاء 

)ألعطي الرجل العطية فينطلق هبا حتت إبطه،    :قال رسول اَّلل    [ 452]احلديث:  

ل له: ومل تعطي يا رسول اَّلل ما هو ناٌر؟ فقال: )أبى اَّلل يل البخل وأبوا  يوما هي إال نار( فق

  (5) إال مسألتي(

سد فاقته،  : )من نزلت به فاقٌة فأنزهلا بالناس مل تقال رسول اَّلل    [ 453]احلديث:  

 
 ( 6691( أبو يعىل )1)

   .5/98( النسائي 2)

 . 259/ 7( والنسائي  1218والرتمذي )، ( 1641( أبو داود )3)

 (  653( الرتمذي )4)

  (1327) 490/ 2وأبو يعىل   3/4( رواه أمحد 3)
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)أوشك  ، ويف رواية:  (1) ومن نزلت به فاقٌة فأنزهلا باَّلل فيوشك اَّلل له برزق عاجل أو آجل(

  (2) اَّلل له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل(

: )ملعوٌن من سأل بوجه اَّلل، وملعوٌن من سئل  قال رسول اَّلل    [ 454]احلديث:  

 (3)بوجه اَّلل، ثم منع سائله مامل يسأل هجرا(

: )قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه اَّلل بام  قال رسول اَّلل   [ 455]احلديث: 

 (4)آتاه(

: )من أصبح منكم آمنا يف رسبه، معاىف يف بدنه،  قال رسول اَّلل    [ 456]احلديث:  

 (5)عنده قوت يومه فكأنام حيزت له الدنيا بحذافريها(

سوى هذه اخلصال.  بن آدم حق يف  : )ليس القال رسول اَّلل    [ 457]احلديث:  

 ( 6) بيٌت يسكنه، وثوٌب يواري عورته، وجلف اخلبز واملاء(

: )إن أغبط أوليائي عندي مؤمٌن خفيف احلاذ  قال رسول اَّلل    [ 458]احلديث:  

ذو حظ من الصالة، أحسن عبادة ربه، وأطاعه يف الرس، وكان غامضا يف الناس ال يشار إليه  

ثم نقر بيده، فقال: )عجلت منيته، قل تراثه،    ، لك(باألصابع، وكان رزقه كفافا فصرب عىل ذ 

  (7)  قلت بواكيه(

)عرض عيل ريب ليجعل يل بطحاء مكة ذهبا    :قال رسول اَّلل    [ 459]احلديث:  

فقلت ال يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت ترضعت إليك وذكرتك، وإذا  

 (8)شبعت محدتك وشكرتك(

 
 ( 1645وأبو داود ) ، (2326( الرتمذي )1)

 ( 1645( أبو داود )2)

 . 22/377( رواه الطرباين 3)

 ( 1054( مسلم )4)

 ( 4141( وابن ماجة ) 2346( الرتمذي )5)

 (  2341( الرتمذي )6)

 (  2347( الرتمذي )7)

 (  2347( الرتمذي )8)
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: )ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى  قال رسول اَّلل    [ 460]احلديث:  

 ( 1) غنى النفس(

: )ليس املسكني الذي ترده اللقمة واللقمتان  قال رسول اَّلل    [ 461]احلديث:  

والتمرة والتمرتان، ولكن املسكني الذي ال جيد غنى يغنيه، وال يفطن به فيتصدق عليه، وال  

  ﴿وا إن شئتم  ؤرواية: )إنام املسكني الذي يتعفف، اقرويف  ،  (2)يقوم فيسأل الناس(
ِ
اء رج لِْلُفقج

ِمنج  أجْغنِيجاءج  اجْلجاِهُل  ُبُهُم  ْسج حيج اأْلجْرِض  يِف  ًبا  ْ ْستجطِيُعونج َضج يج الج  اَّللَِّ  بِيِل  سج يِف  وا  ُأْحرِصُ ِذينج  الَّ

ْسأجُلونج النَّاسج إِحْلج  ُهْم الج يج ْعِرُفُهْم بِِسيامج ِف تج فه   (3) ([ 273]البقرة:  ﴾اًفا التَّعج

: )إذا نظر أحدكم إىل من فضل عليه يف املال  قال رسول اَّلل    [ 462]احلديث:  

 ( 4) واخللق، فلينظر إىل من هو أسفل منه(

اَّلل    [ 463]احلديث:   رسول  غري  )  : قال  وأنت  املال يشء  هذا  من  جاءك  إذا 

به،  فإن شئت كله، وإن شئت تصدق  فتموله،  تتبعه    مرشف وال سائل، فخذه  وماال فال 

  (5)نفسك(

)يا أُّيا الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا    :قال رسول اَّلل    [ 464]احلديث:  

  (6)َتاحفت قريٌش عىل امللك وكان عن دين أحدكم فدعوه( 

عن أموال السلطان، قال: )ما آتاك اَّلل منها    سئل رسول اَّلل    [ 465]احلديث:  

 ( 7) من غري مسألة وال إرشاف فخذه ومتوله(

: )ما الذى يعطى من سعة بأعظم أجرا من الذى  قال رسول اَّلل    [ 466]احلديث:  

 
 (. 1051ومسلم ) ، (6446( البخاري )1)

 (. 1039ومسلم ) ، (1479( البخاري )2)

 . 102(  1039ومسلم ) ، (4539( البخاري )3)

 (  2963ومسلم ) ، (6490( البخاري )4)

 . 111(  1045ومسلم ) ، (7164( البخاري )5)

 (  2958( أبو داود )6)

 .6/452( )مسند أمحد( 7)
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  (1) يقبل اذا كان حمتاجا(

: )اليد العليا خرٌي من اليد السفىل، وابدأ بمن  قال رسول اَّلل    [ 467]احلديث:  

 (2)وخري الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه اَّلل، ومن يستغن يغنه اَّلل(  تعول،

: )اليد العليا خرٌي من اليد السفىل، والعليا هي  قال رسول اَّلل    [ 468]احلديث:  

 (3)املنفقة، والسفىل هي السائلة(

: )يد املعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك قال رسول اَّلل    [ 469]احلديث:  

  (4)وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك(

إذ جاءه رجٌل بمثل البيضة   : كنا عند رسول اَّلل  قال جابرعن    [ 470]احلديث:  

  ؛ من ذهب، فقال: يا رسول اَّلل أصبت هذا من معدن، فخذها فهي صدقٌة ما أملك غريها 

فأعرض عنه، ثم قال مثل ذلك من قبل يمينه فأعرض عنه، ثم من يساره فأعرض عنه، ثم  

فأخذها   أحدكم    من خلفه  )يأيت  وقال:  لعقرته،  أو  أصابته ألوجعته  فلو  هبا،  وحذفه 

خري الصدقة ما كان عن ظهر   ،بجميع ما يملك فيقول هذه صدقٌة، ثم يقعد يستكف الناس 

 (5)غنى(

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

 (6)كّله عىل الناس( ألقى: )ملعون من  اَّللرسول قال   [ 471]احلديث:  

يا  ي (، قبخري رجالكم؟  أخربكم: )أال    اَّللرسول  قال    [ 472]احلديث:   ل: بىل 

، قال: )إّن من خري رجالكم التقي النقي، السمح الكّفني، النقي الطرفني، الرّب  اَّللرسول  

 
 (  8235)  150/ 8( )األوسط( 1)

 (. 5355( البخاري )2)

 (  1033ومسلم ) ، (1429( البخاري )3)

 ( 1659والدارمي ) ، 5/61( النسائي 4)

 ( 1673( أبو داود )5)

 .  72ص   5ج الكايف:  (6)
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 (1)(بوالديه، وال يلجئ عياله إىل غريه

لنا: بىل يا  (، قبرشار رجالكم؟  أخربكم : )أال    اَّللرسول  قال    [ 473]احلديث:  

، فقال: )إّن من رشار رجالكم البّهات، اجلري ء، الفّحاش، اآلكل وحده، واملانع اَّلل رسول  

 ( 2) (رفده، والّضارب عبده، وامللجئ عياله إىل غريه

من  ):    اَّللرسول  قال    [ 474]احلديث:   ملعون  الناس،    ألقىملعون  عىل  كّله 

 ( 3) (ملعون ملعون من ضّيع من يعول

: )املسألة كسب الرجل بوجهه فأبقى الرجل    اَّللقال رسول    [ 475]احلديث:  

 ( 4) عىل وجهه أو ترك(

رسول    [ 476]احلديث:   )إّن    اَّلل قال  السائل    اَّلل :  البذي  الفاحش  يبغض 

 ( 5) امللحف(

فم التنني إىل املرفق أحّب   يف دخل يدي أ: )ألن  اَّللقال رسول   [ 477]احلديث:  

 (6) إيّل من أن أسأل من مل يكن ثّم كان(

يويص بعض أصحابه: )إّياك والسؤال فإّنه ذّل      اَّللقال رسول    [ 478]احلديث:  

 ( 7) يوم القيامة( حاَض، وفقر تتعجله، وفيه حساب طويل 

يويص بعض أصحابه: )ال تسأل بكّفك وإن      اَّللقال رسول    [ 479]احلديث:  

 (8)أتاك يشء فاقبله(

رسول    [ 480]احلديث:   خلييل  )أوصاين  الفاريس:  سلامن  ال      اَّلل قال  بسبع 

 
 . 57ص  2ج  الكايف: اصول  (1)

 .  292ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

 .  12ص   4ج الكايف:  (3)

 .  56( األشعثيّات ص 4)

 .  266( اخلصال ص 5)

 .  270ص   4( من ال حيرضه الفقيه ج 6)

 .  270ص   4( من ال حيرضه الفقيه ج 7)

 .  270ص   4( من ال حيرضه الفقيه ج 8)
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الفقراء    أحب كّل حال: أن أنظر إىل من هو دوين وال أنظر من هو فوقي، وأن  أدعهّن عىل  

وأدنو منهم، وأن أقول احلّق وإن كان مّرا، وأن أصل رمحي وإن كانت مدبرة، وأن ال أسأل  

 (1) فإهّنا كنز من كنوز اجلنّة(  اَّللّمن قول: ال حول وال قوة إاّل ب  أكثر الناس شيئا، وأوصاين أن  

ليسأله، فسمعه وهو يقول: )من سألنا      اَّللأتى رجل رسول    [ 481]احلديث:  

انرصف ومل يسأله، ثّم عاد إليه فسمع مثل مقالته فلم  (، فاَّللأعطيناه، ومن استغنى أغناه  

الثالث مىض واستعار فأسا وصعد اجلبل    يفيسأله، حتى فعل ذلك ثالثا، فلاّم كان   اليوم 

ع من شعري، فأكله هو وعياله، ثّم دام عىل  فاحتطب، ومحله إىل السوق فباعه بنصف صا 

    اَّللذلك حتى مجع ما اشرتى به فأسا، ثّم اشرتى بكرين وغالما وأيرس، فأتى رسول  

 (2)(اَّللفأخربه فقال: )أليس قد قلنا: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه 

  عن أيب سعيد اخلدري قال: أقبل علينا عام جمدب فقمت وأتيت   [ 482]احلديث:  

ألسأله وأطلب منه شيئا، فلاّم رآين فأّول ما كّلمني أن قال: )من استعّف أعّفه      اَّللرسول  

ما قال يل الرسول    :قلت (، فومن سألنا مل نّدخر عنه شيئا نجده  اَّلل، ومن استغنى أغناه  اَّلل

  اَّلل عن السؤال، فام سألته شيئا فكفاين    اَّلل تعّفف حّتى يغنيني  أسأله، وأعمل به وال  أ  

 .(3)بعده، وأتانا من املال ما استغرقت فيه أنا وقومي حّتى مل يكن فينا من حيتاج إىل السؤال

فإّنه قال: من فتح عىل      اَّللقال اإلمام عيل: )اّتبعوا قول رسول    [ 483]احلديث:  

 (4)عليه باب فقر( اَّللنفسه باب مسألة فتح 

رسول    [ 484]احلديث:   حلالفا    اَّللقال  كنت  إن  بيده:  نفيس  واّلذي  )ثالث   :

إاّل    اَّلل رجل عن مظلمه يبتغى هبا وجه    ا وال عف  ، عليهّن ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا

 
 (. نقال من كتاب )العيون واملحاسن 494( الرسائر ص 1)

 .  365( فقه اإلمام الرضا ص  2)

 عن تفسري أيب الفتوح.   541ص  1( املستدرك ج 3)

 .  19ص   4( الكايف: ج 4)
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 (1)عليه باب فقر( اَّلل هبا يوم القيامة. وال فتح رجل باب مسألة إاّل فتح   اَّللزاده 

،  اَّلل، ومن استعّف أعّفه  اَّلل: )من استغنى أغناه    اَّللقال رسول    [ 485]احلديث:  

عليه سبعني بابا من الفقر ال   اَّلل، ومن فتح عىل نفسه باب املسألة فتح  اَّللومن سأل أعطاه  

 (2)يسد أدناه يشء(

فقال: ما طعمت طعاما منذ يومني      اَّللجاء رجل إىل رسول    [ 486]احلديث:  

أتيت السوق أمس فلم    اَّللأتاه فقال: يا رسول    لام كان من الغد(، ففقال: )عليك بالسوق 

فقال: )عليك    أيضاً أتى بعد ذلك  (، فصب شيئا فبّت بغري عشاء، قال: )فعليك بالسوق أ

انطلق إليها فإذا عري قد جاءت وعليها متاع، فباعوه بفضل دينار، فأخذه الرجل  (، فبالسوق

(،  ت من عري آل فالن شيئا؟وقال: ما أصبت شيئا قال: )هل أصب     اَّلل وجاء إىل رسول  

: نعم، قال: )فام محلك  (، قال: ال، قال: )بىل َضب لك فيها بسهم وخرجت منها بدينارقال

: أشهد أّنك صادق ودعاين إىل ذلك إرادة أن أعلم أتعلم ما يعلم  (، قال عىل أن تكذب؟

،  اَّللناه : )صدقت من استغنى أغ اَّلل وأن أزداد خريا إىل خري؟.. فقال له رسول  ، الناس

عليه سبعني بابا من الفقر ال يسّد أدناها يشء، فام    اَّلل ومن فتح عىل نفسه باب مسألة فتح  

 ( 3) رئي سائال بعد ذلك اليوم(

رسول    [ 487]احلديث:   مّرة    اَّللقال  لذي  وال  لغنّي  حتّل  ال  الصدقة  )إّن   :

 (4)سوّي(

 
 .  125ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  1)

 . 100( عّدة الداعي ص 2)

 . 89ص  1( اخلرائج للراوندي ج  3)

 . 89ص  1( اخلرائج للراوندي ج  4)
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رسول    [ 488]احلديث:   )إن    اَّللقال  لنفسه    اَّلل :  شيئا  أحّب  وتعاىل  تبارك 

وأبغضه خللقه: أبغض عّز وجّل خللقه املسألة وأحّب لنفسه أن يسأل وليس يشء أحب إليه  

 (1)عّز وجّل من فضله ولو شسع نعل( اَّلل من أن يسأل، فال يستحي أحدكم أن يسأل 

 (2)كّفه ترّد(  يف : )شهادة اّلذي يسأل  اَّللقال رسول   [ 489]احلديث:  

تبايعوين؟    اَّللقال رسول    [ 490ث:  ]احلدي  وا: قد  (، فقاليوما ألصحابه: )أال 

كان بعد ذلك تقع املخرصة  (، فقال: )تبايعوين عىل أن ال تسألوا الناس   اَّلل بايعناك يا رسول  

 .(3)من يد أحدهم فينزل هلا وال يقول ألحد: ناولنيها 

فيأيت بحزمة حطب  : )لو أّن رجال أخذ حبال    اَّللقال رسول    [ 491]احلديث:  

 ( 4) عىل ظهره فيبيعها فيكّف هبا وجهه خري له من أن يسأل(

    اَّلل الصادق، قال: )جاء بعض األنصار إىل رسول    قال اإلمام  [ 492]احلديث: 

  اَّللإّن لنا إليك حاجة فقال رسول    اَّلل فسّلموا عليه فرّد عليهم الّسالم، فقالوا: يا رسول  

  حاجة عظيمة، فقال: هاتوها ما هي؟ قالوا: تضّمن لنا عىل  : هاتوا حاجتكم قالوا: إهّنا

ثّم رفع رأسه فقال: أفعل ذلك    األرض   يفرأسه ثّم نكت      اَّللرّبك اجلنّة، فنكس رسول  

السفر فيسقط سوطه    يفبكم عىل أن ال تسألوا أحدا شيئا(، قال: فكان الرجل منهم يكون  

لة وينزل فيأخذه، ويكون عىل املائدة، ويكون  فيكره أن يقول إلنسان: ناولنيه فرارا من املسأ

 (5)بعض اجللساء أقرب إىل املاء منه فال يقول: ناولني حّتى يقوم فيرشب(

  التي العليا، ويد املعطي    اَّلل : )األيدي ثالثة: يد    اَّللقال رسول    [ 493]احلديث:  

األر إّن  استطعتم  ما  السؤال  عن  فاستعفوا  األيدي،  أسفل  املعطى  ويد  دوهنا  تليها،  زاق 

 
 .  40ص   2( من ال حيرضه الفقيه ج 1)

 . 100( عّدة الداعي ص 2)

 . 100( عّدة الداعي ص 3)

 . 100( عّدة الداعي ص 4)

 .  21ص   4( الكايف: ج 5)



96 

 

حياءه وأخذ رزقه، ومن شاء هتك احلجاب وأخذ رزقه، واّلذي    قني حجب، فمن شاء  

  يلتقي ن يأخذ أحدكم حبال ثّم يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حّتى ال  نفيس بيده أل

طرفاه ثّم يدخل السوق فيبيعه بمّد من متر فيأخذ ثلثه ويتصّدق بثلثيه خري له من أن يسأل  

 ( 1) الناس؛ أعطوه أو حرموه(

 (2): )استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك(  اَّللقال رسول    [ 494]احلديث:  

  التي العليا ويد املعطي    اَّلل: )األيدي ثالث: يد    اَّللقال رسول    [ 495]احلديث:  

 ( 3) يها ويد املعطى أسفل األيدي، فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم(تل

رسول    [ 496]احلديث:   )إّن    اَّللقال  لنفسه    اَّلل :  شيئا  أحّب  وتعاىل  تبارك 

عّز    اَّللوأبغضه خللقه: أبغض خللقه املسألة وأحّب لنفسه أن يسأل، وليس يشء أحّب إىل  

 ( 4) من فضله ولو شسع نعل( اَّلل وجّل من أن يسأل، فال يستحيي أحدكم أن يسأل 

 (5)كّفه ترّد(  يف : )شهادة اّلذي يسأل  اَّللقال رسول   [ 497]احلديث:  

تسعة أو      اَّلل قال مالك بن عوف األشجعي: كنّا عند رسول    [ 498]احلديث:  

؟ ثّم  اَّلللنا: أو ليس قد بايعناك يا رسول  (، قاَّللثامنية أو سبعة فقال: )أال تبايعون رسول  

رسول   تبايعون  )أال  ف  اَّللقال:  فعالم  (،  بايعناك  ما  قائل:  فقال  فبايعناه  أيدينا  بسطنا 

  ، وال ترشكوا به شيئا، والصلوات اخلمس، وتسمعوا وتطيعوا  اَّلل نبايعك؟ قال: )أن تعبدوا  

 (6)وال تسألوا الناس شيئا(

 
 .  20ص   4( الكايف: ج 1)

 .  41ص   2( من ال حيرضه الفقيه ج 2)

 .  21ص   4( الكايف: ج 3)

 .  20ص   4( الكايف: ج 4)

 .  99( عّدة الداعي ص 5)

 .  164ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  6)
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تبارك    اَّلل: )ال تزال املسألة تأخذكم حّتى يلقى    اَّللقال رسول    [ 499]احلديث:  

 (1)وجهه مضغة حلم(  يف وتعاىل الواحد منكم وليس 

حيّب احليّي املتعّفف، ويبغض البذّي    اَّلل : )إّن    اَّللقال رسول    [ 500]احلديث:  

 (2)السائل امللحف(

يبغض الشيخ الزاين، والغنّي الظلوم،   اَّلل : )إّن  اَّللقال رسول   [ 501]احلديث:  

اجلرّي   البذيخ  ويمقت  املنّان،  املعطي  أجر  وحيبط  امللحف،  والسائل  املختال،  والفقري 

 (3)الكّذاب(

: )من فتح عىل نفسه باب مسألة من غري فاقة    اَّللقال رسول    [ 502]احلديث:  

 ( 4) عليه بابا من فاقة من حيث ال حيتسب( اَّللنزلت به فتح 

: )من سأل الناس أمواهلم تكثرا فإّنام هي مجرة    اَّللقال رسول    [ 503ديث: ]احل 

 ( 5) فليستقل منه أو ليستكثر(

الرأس    يف : )من سأل عن ظهر غنى فصداع    اَّللقال رسول    [ 504]احلديث:  

 ( 6) البطن( يف وداء 

تكون    اَّللقال رسول    [ 505]احلديث:   إليه  )من سأل شيئا ال حيتاج  يوم    يف: 

بكم يستغنى الرجل عن السؤال    اَّللقيل: يا رسول  (، ف وجهه خراش وجروحالقيامة عىل 

 (7): )بخمسني درمها أو بقيمتها من الذهب( اَّللقال رسول 

 ( 8) جمالسها فتبخلوها( يف  أمتي: )ال تسألوا  اَّللقال رسول   [ 506]احلديث:  

 
 . 148ص  1( عوايل اللئايل ج 1)

 .  37ص  1( أمايل الطويس ج 2)

 .  42( حتف العقول ص 3)

 . 45ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  4)

 .  137( جامع األخبار ص 5)

 .  137( جامع األخبار ص 6)

 عن تفسري أيب الفتوح الرازي.  541ص  1( املستدرك ج 7)

 .  47ص   4( الكايف: ج 8)



98 

 

رسول    [ 507]احلديث:   لفقر    اَّللقال  إاّل  حتّل  ال  املسألة  )إّن  عزم  :  أو  مدقع 

 ( 1) مقطع(

  اَّلل عن قبيصة بن خمارق اهلاليل قال: حتّملت محالة فأتيت رسول    [ 508]احلديث:  

    أسأله فيها فقال: )أقم عندنا حتى نعاونك عليها، واعلم أّنه ال حتّل ألحد املسألة إاّل

ماله   اجتاحت  أصابته جائحة  املسألة ورجل  له  فحّلت  ثالثة: رجل حتّمل محالة  إلحدى 

حّلت له الصدقة حتّى يصيب كفافا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثالثة من ف

من  ذوي   قواما  يصيب  حّتى  املسألة  له  فحّلت  فاقة  فالنا  أصابت  لقد  قومه  من  احلجى 

 (2)العيش. وما سواهن من املسألة يا قبيصة فسحت(

البذل من رمحاء    اَّللقال رسول    [ 509]احلديث:    ليهم نزل ، فعأمتي : )اطلبوا 

 (3)(اَّلل ، وال تطلبوه من القاسية قلوهبم، فعليهم تنزل اللعنة من اَّللالرمحة من 

: )من مل يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو    اَّللرسول  قال    [ 510]احلديث:  

 (4)(كاذبا مل ينل شفاعتي 

،  اَّللمن أحّب أن يكون أكرم الناس فليّتق  ) :    اَّللرسول  قال    [ 511]احلديث:  

ومن أحّب أن يكون أغنى الناس فليكن   اَّللالناس فليتوّكل عىل  أتقيومن أحّب أن يكون  

برّش الناس؟    أنبئكم : أال    اَّللرسول  قال  ، ثّم  (يده   يفعّز وجّل أوثق منه بام    اَّلل بام عند  

برّش من  أنبئكم أال   الناس وأبغضه الناس، ثّم قال: ، قال: من أبغض اَّلل رسول قالوا: بىل يا 

، قال: اّلذي ال يقيل عثرة وال يقبل معذرة وال يغفر ذنبا، ثّم  اَّلل رسول  هذا؟ قالوا: بىل يا  

من ال يؤمن رّشه وال يرجى    ، قال: اَّللرسول  برّش من هذا؟ قالوا: بىل يا    أنبئكم قال: أال  

 
 .  137( جامع األخبار ص 1)

 الشيخ ابو الفتوح يف تفسريه.   542ص  1( مستدرك الوسائل ج 2)

 عن كتاب األخالق أليب القاسم الكويف.  542ص  1( املستدرك ج 3)

 .  254/ 4الفقيه  من ال حيرضه (4)
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بني إرسائيل فقال: يا بني إرسائيل ال حتّدثوا    يف قام  خريه، إّن عيسى بن مريم عليه الّسالم  

ظلمه   عىل  الظامل  تعينوا  وال  فتظلموهم،  أهلها  متنعوها  وال  فتظلموها،  اجلّهال  باحلكمة 

ثالثة: أمر تبنّي لك رشده فاّتبعه وأمر تبنّي لك غّيه فاجتنبه، وأمر    األمورفيبطل فضلكم،  

 (1)(عّز وجّل  اَّللاختلف فيه فرّده إىل 

رسول  برشاركم؟ قالوا: بىل يا    أخربكم: )أال    اَّللرسول  قال    [ 512]احلديث:  

 ( 2) (، قال: اّلذين ال يقيلون العثرة وال يقبلون املعذرة وال يغفرون الزّلةاَّلل

تعاىل وإىل رسوله    اَّللما من عمل أحّب إىل  ):    اَّللرسول  قال    [ 513]احلديث:  

تعاىل    اَّللتعاىل من اإلرشاك ب  اَّللوالرفق بعباده، وما من عمل أبغض إىل    اَّللمن اإليامن ب

 ( 3) (والعنف عىل عباده

ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر إاّل من  ) :    اَّللرسول  قال    [ 514]احلديث:  

فيام يأمر به، عدال فيام ينهى عنه،    كان فيه ثالث: رفقا بام يأمر به، رفيقا بام ينهى عنه، عدال

 (4)(عاملا بام يأمر به، عاملا بام ينهى عنه

فقال: عّلمني يا      اَّلل رسول  قال: أتى رجل    اإلمام الباقر عن    [ 515]احلديث:  

أيدي الناس فإّنه الغنى احلاَض(، قال: زدين يا    يف شيئا، فقال: )عليك باليأس ممّا    اَّللرسول  

 (5)، قال: )إّياك والطمع فإّنه الفقر احلاَض(اَّلل رسول 

اَّلل    [ 516]احلديث:   رسول  أصحابه   قال  بعض  بخمس:    أوصيك)   :يويص 

ممّا   الفقر احلاَض، وصّل    يفباليأس  فإنه  وإّياك والطمع  الغنى احلاَض،  فإّنه  الناس  أيدي 

 ( 6) إّياك وما تعتذر منه، وأحّب ألخيك ما حتّب لنفسك(صالة موّدع، و

 
 .  305ق: أمايل الصدو (1)

 كتاب الغايات.  ، 95/ 2مستدرك الوسائل  (2)

 .  54/ 72نوادر الراوندي كام يف البحار   (3)

 .  88األشعثيّات/ (4)

 . 294ص  4الفقيه ج  (5)

 .  122ص  2أمايل الطويس ج  (6)
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 ( 1) : )أفقر الناس الطامع( اَّللرسول قال   [ 517]احلديث:  

 ( 2) : )كم من أكلة منعت أكالت( اَّللقال رسول   [ 518]احلديث:  

القلب    اَّلل رسول  قال    [ 519]احلديث:   يسم  فإنه  الطعام  وفضول  )إياكم   :

بالقسوة، ويبطي باجلوارح عن الطاعة، ويصم اهلمم عن سامع املوعظة، وإياكم وفضول  

بشدة   القلب  فإنه يشوب  الطمع  وإياكم واستشعار  الغفلة،  ويولد  اهلوى  يبذر  فإنه  النظر 

ك ورأس  معصية،  كّل  مفتاح  وهو  الدنيا،  حّب  بطابع  القلب  وخيتم  خطيئة،  احلرص،  ّل 

 (3)وسبب إحباط كّل حسنة(

 ( 4) : )إّياك وما يعتذر منه( اَّللرسول قال   [ 520]احلديث:  

يد    يف: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بام    اَّللقال رسول    [ 521]احلديث:  

 .(5)يد غريه يف أوثق منه بام  اَّلل

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 اهلدى يف هذا الباب: من األحاديث الواردة عن أئمة 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

 ( 6)عيل: )من أكثر مسألة الناس ذّل( قال اإلمام   [ 522]احلديث:  

 ( 7) عيل: )من صان نفسه عن املسائل جّل( قال اإلمام   [ 523]احلديث:  

 ( 8) استحّق احلرمان( اَّلل عيل: )من سأل غري  قال اإلمام   [ 524]احلديث:  

 
 . 85املواعظ للصدوق ص  (1)

 .  1168هنج البالغة ص  (2)

 . 313عّدة الداعي ص  (3)

 .  365ص   2دعوات الراوندي كام يف املستدرك ج  (4)

 .  8/ 112/  2الكايف:  ( 5)

 .  193( غرر احلكم ص 6)

 .  193( غرر احلكم ص 7)

 .  193( غرر احلكم ص 8)
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اإلمام  [ 525]احلديث:   إاّل    قال  تسألوا  )ال  أعطاكم    فإنهسبحانه،    اَّلل عيل:  إن 

 ( 1)أكرمكم، وإن منعكم خار لكم(

اإلمام   [ 526]احلديث:   إىل    قال  )التقّرب  الناس    اَّللعيل:  وإىل  بمسألته  تعاىل 

 ( 2)برتكها(

 (3)االنقطاع عن الناس( يف  اَّللّعيل: )الوصلة ب قال اإلمام   [ 527]احلديث:  

غناء به عنك،    عيل: )اصحب من ال تراه إاّل وكأّنه ال  قال اإلمام   [ 528]احلديث:  

 (4)(ءوإن أسأت إليه أحسن إليك وكأّنه امليس

 (5)مسألة الناس( يف عيل: )الذّل  قال اإلمام   [ 529]احلديث:  

 ( 6) أيدي الناس حّقروه(  يفعيل: )من طلب ما  قال اإلمام   [ 530]احلديث:  

 ( 7)عيل: )اجلوع خري من ذّل اخلضوع( قال اإلمام   [ 531]احلديث:  

اإلمام  [ 532]احلديث:   قلب    قال  ويكرس  املتكّلم،  لسان  يضعف  )السؤال  عيل: 

ويمحق   الوجه،  ويذهب هباء  الذليل،  العبد  موقف  العزيز  احلّر  ويوقف  البطل،  الشجاع 

 ( 8) الرزق(

من قدر احلاجة    الطلب أعظم يف عيل: )بذل ماء الوجه  قال اإلمام   [ 533]احلديث:  

 (9)وإن عظمت، وأنجح فيها الطلب(

عيل: )املسألة طوق املذّلة، تسلب العزيز عّزه واحلسيب    قال اإلمام   [ 534]احلديث:  

 (10)حسبه(

 
 .  193( غرر احلكم ص 1)

 .  199( غرر احلكم ص 2)

 .  199( غرر احلكم ص 3)

 .  199( غرر احلكم ص 4)

 .  361( غرر احلكم ص 5)

 .  199( غرر احلكم ص 6)

 .  199( غرر احلكم ص 7)

 .  199( غرر احلكم ص 8)

 .  199( غرر احلكم ص 9)

 .  199( غرر احلكم ص 10)
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 (1)عيل: )أشّد من املوت طلب احلاجة من غري أهلها( قال اإلمام   [ 535]احلديث:  

اإلمام   [ 536]احلديث:   أكثر    قال  السؤال  قدر  )إّن  فال  عيل:  النوال،  قيمة  من 

 ( 2) تستكثروا ما أعطيتموه فإّنه لن يوازي قدر السؤال(

 ( 3)عيل: )حسن اليأس أمجل من ذّل الطلب( قال اإلمام   [ 537]احلديث:  

عيل: )وجهك ماء جامد يقّطره السؤال، فانظر عند من    قال اإلمام  [ 538]احلديث:  

 (4)تقّطره(

 (5)كالطلب(عيل: )ال ذّل  قال اإلمام   [ 539]احلديث:  

  يف قال اإلمام عيل: )الفقر خيرس الفطن عن حجته، واملقل غريب    [ 540]احلديث:  

 (6)عليه بابا من الفقر( اَّللبلده. ومن فتح عىل نفسه بابا من املسألة فتح 

 ( 7) عيل: )املسألة مفتاح الفقر( قال اإلمام   [ 541]احلديث:  

اإلمام   [ 542]احلديث:   )من هداه    قال  ثّم سأل  لإلسال   اَّلل عيل:  القرآن  م وعّلمه 

 (8)الناس كتب بني عينيه فقري إىل يوم القيامة(

غري    [ 543]احلديث:   إىل  طلبها  من  أهون  احلاجة  فوت  )إّن  عيل:  اإلمام  قال 

 ( 9)أهلها(

اإلمام   [ 544]احلديث:   لزوم    قال  الفقر  ورّش  السؤال،  ترك  الغنى  )خري  عيل: 

 ( 10) اخلضوع(

 
 .  199( غرر احلكم ص 1)

 .  199( غرر احلكم ص 2)

 .  199( غرر احلكم ص 3)

 .  199( غرر احلكم ص 4)

 .  199( غرر احلكم ص 5)

 .  193ص   2( كنز الكراجكي ج 6)

 .  361( غرر احلكم ص 7)

 .  9ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  8)

 .  1115( هنج البالغة ص 9)

 . 160( إرشاد القلوب ص 10)
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اإلمام  [ 545]احلديث:   ويعيش    قال  يعيشون  مياسري،  ميامني  عبادا  َّللّ  )إّن  عيل: 

عباده مثل القطر. وَّللّ عباد مالعني مناكيد، ال يعيشون وال يعيش    يف أكنافهم وهم    يفالناس  

 ( 1) عباده مثل اجلراد ال يقعون عىل يشء إاّل أتوا عليه( يف أكنافهم وهم  يفالناس 

 ( 2) رمة(قال اإلمام عيل: )كفى باإلحلاح حم  [ 546]احلديث:  

 ( 3)عيل: )كثرة اإلحلاح توجب املنع( قال اإلمام   [ 547]احلديث:  

 (4)عيل: )كثرة إحلاح الرجل توجب حرمانه( قال اإلمام   [ 548]احلديث:  

 ( 5) عيل: )من سأل ما ال يستحّق قوبل باحلرمان( قال اإلمام   [ 549]احلديث:  

 (6)ضجروه(عيل: )من تكّرر سؤاله للناس  قال اإلمام   [ 550]احلديث:  

 ( 7) سؤاله دعا إىل حرمانه( يفعيل: )من ألّح   قال اإلمام   [ 551]احلديث:  

عيل: )ينبغي للعاقل أن يكتسب بامله املحمدة ويصون   قال اإلمام  [ 552]احلديث:  

 (8)نفسه عن املسألة(

 ( 9)(يقبل العذر)وصفات املؤمنني:   يف عيلّ  قال اإلمام   [ 553]احلديث:  

 (10): )من عاقب معتذرا عظمت إساءته(عيل  قال اإلمام   [ 554]احلديث:  

 (11): )من عاقب بالّذنب فال فضل له(عيل  قال اإلمام   [ 555]احلديث:  

 ( 12) : )من عالمة الّلؤم تعجيل العقوبة(عيل  قال اإلمام   [ 556]احلديث:  

 ( 13): )ما أقبح العقوبة مع االعتذار(عيل  قال اإلمام   [ 557]احلديث:  

 
 . 103( حتف العقول ص 1)

 .  193( غرر احلكم ص 2)

 .  193( غرر احلكم ص 3)

 .  193( غرر احلكم ص 4)

 .  193( غرر احلكم ص 5)

 .  193( غرر احلكم ص 6)

 .  193( غرر احلكم ص 7)

 .  361( غرر احلكم ص 8)

 .  227/ 2الكايف: أصول  (9)

 . 465/: غرر احلكم (10)

 . 465/: غرر احلكم (11)

 . 465/: غرر احلكم (12)

 . 465/: غرر احلكم (13)
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 (1)من شيم الّلئام( االنتقام : )معاجلة عيل  قال اإلمام   [ 558]احلديث:  

اإلمام  [ 559]احلديث:   )عيل   قال  تستمتع  أقبل  ا:  الناس  والقهم    بإخائهمعذار 

 (2)بالبرش متت أضغاهنم(

: )قبول عذر املجرم من مواجب الكرم وحماسن  عيل   قال اإلمام   [ 560]احلديث:  

 (3)الّشيم(

اإلمام  [ 561]احلديث:   الف  يءبط  : )كنعيل   قال  لقبول  يءالغضب، رسيع  ، حمّبا 

 ( 4)العذر(

 ( 5)الوزر منع قبول العذر( أعظم: )عيل  قال اإلمام   [ 562]احلديث:  

اإلمام   [ 563]احلديث:   يقيل  عيل   قال  وال  العذر،  يقبل  ال  من  النّاس  )رّش   :

 ( 6)الّذنب(

ارفق يا ولدي  : )خماطبا ابنه اإلمام احلسن  قبل موته   عيل   قال اإلمام  [ 564]احلديث:  

رأسه، وقلبه    أم   يف بأسريك وارمحه، وأحسن إليه وأشفق عليه، أال ترى إىل عينيه قد طارتا  

له  (يرجف خوفا ورعبا وفزعا  الفاجر    احلسن:اإلمام  ، فقال  الّلعني  قتلك هذا  قد  أباه  يا 

نعم يا بنّي نحن أهل بيت ال نزداد عىل  )  وأفجعنا فيك وأنت تأمرنا بالّرفق به؟! فقال له:

عليك   بحّقي  شيمته،  من  ال  شيمتنا  من  والشفقة  والرمحة  وعفوا،  كرما  إاّل  إلينا  الذنب 

فأطعمه يا بنّي ممّا تأكله، واسقه ممّا ترشب، وال تقّيد له قدما، وال تغّل له يدا، فإن أنا مّت  

  اَّلل رسول  ل بالرجل فإيّن سمعت جّدك  فاقتّص منه بأن تقتله وترضبه َضبة واحدة، وال متثّ 

  :إّياكم واملثلة ولو بالكلب العقور، وإن أنا عشت فأنا أوىل بالعفو عنه، وأنا أعلم   يقول

 
 . 465/: غرر احلكم (1)

 . 447/: احلكمغرر  (2)

 . 447/: غرر احلكم (3)

 . 447/: غرر احلكم (4)

 . 447/: غرر احلكم (5)

 . 447/: غرر احلكم (6)
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 ( 1)(بام أفعل به، فإن عفوت فنحن أهل بيت ال نزداد عىل املذنب إلينا إاّل عفوا وكرما 

ّتى يأتيك منه ما  أخيك عىل أحسنه، ح  ضع أمر ):  عيل قال اإلمام    [ 565]احلديث: 

 ( 2) (اخلري حممال يفيغلبك، وال تظنّّن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت َتد هلا 

 ( 3) األلباب( أويل)الظّن الصواب من شيم   :عيل  قال اإلمام   [ 665]احلديث:  

 ( 4))أفضل الورع حسن الظّن(عيل: قال اإلمام   [ 567]احلديث:  

سبحانه حيّب أن تكون نّية اإلنسان للناس    اَّلل إّن  اإلمام عيل: )قال    [ 568]احلديث:  

 ( 5) طاعته قوّية غري مدخولة( يفمجيلة، كام حيّب أن تكون نّيته  

 ( 6) بحسن النّيات تنجح املطالب(اإلمام عيل: )قال   [ 569]احلديث:  

 (7)حسن الظّن راحة القلب وسالمة الدين(اإلمام عيل: )قال   [ 570]احلديث:  

) قال    [ 571]احلديث:   عيل:  تقّلد  اإلمام  من  وينجي  اهلّم،  خيّفف  الظّن  حسن 

 ( 8)اإلثم(

 ( 9) حسن الظّن من أحسن الشيم وأفضل القسم(اإلمام عيل: ) قال    [ 572]احلديث:  

)قال    [ 573]احلديث:   عيل:  وأجزل  اإلمام  السجايا  أفضل  من  الظّن  حسن 

 ( 10)العطايا(

 (11)د اإلثم(حسن الظّن ينجي من تقلّ اإلمام عيل: )قال   [ 574]احلديث:  

 (12)كم من مؤمن فاز به الّصرب وحسن الظّن(اإلمام عيل: )قال   [ 575]احلديث:  

 
 .  287/ 42بحار األنوار  (1)

   .304ق: أمايل الصدو (2)

 .  253غرر احلكم:  (3)

 .  253غرر احلكم:  (4)

 .  253غرر احلكم:  (5)

 .  253غرر احلكم:  (6)

 .  253غرر احلكم:  (7)

 .  253غرر احلكم:  (8)

 .  253غرر احلكم:  (9)

 .  253غرر احلكم:  (10)

 .  253غرر احلكم:  (11)

 .  253غرر احلكم:  (12)
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 (1)من حسن ظنّه أمهل(اإلمام عيل: )قال   [ 576]احلديث:  

 (2)من ظّن بك خريا فصّدق ظنّه(اإلمام عيل: )قال   [ 577]احلديث:  

 ( 3)من حسن ظنّه فاز باجلنّة(اإلمام عيل: )قال   [ 578]احلديث:  

 ( 4) من حسن ظنّه بالناس حاز منهم املحّبة(اإلمام عيل: )قال   [ 579]احلديث:  

 (5)من مل حيسن ظنّه استوحش من كّل أحد(اإلمام عيل: )قال   [ 580]احلديث:  

اجلامل الباطن واجلامل الظاهر حسن الصورة،  اإلمام عيل: )قال    [ 581]احلديث:  

 (6)حسن الرسيرة(

)قال    [ 582]احلديث:   األلسن  الاإلمام عيل:  من  شهادة  أصدق  الصحاح  ضامئر 

 (7)الفصاح(

 (8)أفضل الذخائر حسن الضامئر(اإلمام عيل: )قال   [ 583]احلديث:  

 ( 9)زينة البواطن أمجل من زينة الظواهر(اإلمام عيل: )قال   [ 584]احلديث:  

  يفزين اإليامن طهارة الرسائر، وحسن العمل  اإلمام عيل: )قال    [ 585]احلديث:  

 (10)الظاهر(

طوبى ملن صلحت رسيرته، وحسنت عالنيته،  اإلمام عيل: )قال    [ 586احلديث:  ] 

 (11)وعزل عن الناس رّشه(

 (12)من حسنت رسيرته حسنت عالنيته(اإلمام عيل: )قال   [ 587]احلديث:  

 
 .  253غرر احلكم:  (1)

 .  253غرر احلكم:  (2)

 .  253غرر احلكم:  (3)

 .  253غرر احلكم:  (4)

 .  254غرر احلكم:  (5)

 .  254غرر احلكم:  (6)

 .  254غرر احلكم:  (7)

 .  254غرر احلكم:  (8)

 .  254غرر احلكم:  (9)

 .  254غرر احلكم:  (10)

 .  254غرر احلكم:  (11)

 .  254غرر احلكم:  (12)
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 (1)من حسنت رسيرته مل خيف أحدا(اإلمام عيل: )قال   [ 588]احلديث:  

 (2) قال اإلمام عيل: )إّن الطمع مورد غري مصدر وضامن غري ويّف(  [ 589]احلديث:  

مطايا    [ 590]احلديث:   توجف بك  أن  )إّياك  أهله:  اإلمام عيل يويص بعض  قال 

ذو نعمة فافعل فاّنك مدرك سهمك وآخذ    اَّللالطمع، وإن استطعت أن ال يكون بينك وبني  

 (3)قسمك(

 ( 4) من استشعر الطمع(  قال اإلمام عيل: )أرزى بنفسه  [ 591]احلديث:  

وعبد    [ 592]احلديث:   شهوة،  وعبد  رق،  عبد  ثالثة:  )العبيد  عيل:  اإلمام  قال 

 (5)طمع(

يسكن    [ 593]احلديث:   أّيام حياته فال  يعيش حّرا  أن  أراد  )من  اإلمام عيل:  قال 

 ( 6)الطمع قلبه(

قال اإلمام عيل: )املقادير ال تدفع باملغالبة، واألرزاق املكتوبة ال    [ 594]احلديث:  

 ( 7)تنال بالرشه، وال تدفع باإلمساك عنها(

اإلمام    [ 595]احلديث:   واهلوينا  عيل قال  اهلوى  عىل  دعائم  أربع  عىل  )النفاق   :

ه  واحلفيظة والطمع.. وشعب الطمع أربع: الفرح واملرح واللجاجة والتكاثر، فالفرح مكرو

عّز وجّل، واملرح خيالء، واللجاجة بالء ملن اضطّرته إىل حبائل اآلثام، والتكاثر    اَّلل عند  

 (8)باّلذي هو خري، فذلك النفاق ودعائمه وشعبه( أدنىهلو وشغل واستبدال اّلذي هو  

يويص بعض أهله: )إذا أحببت أن َتمع خري الدنيا    عيل قال اإلمام    [ 596]احلديث:  

 
 .  254غرر احلكم:  (1)

 .  1221هنج البالغة ص  (2)

 . 929هنج البالغة ص  (3)

 . 1088ص   2هنج البالغة حكمة  (4)

 . 49ص  1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج   (5)

 . 49ص  1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج   (6)

 .  314أعالم الدين ص  (7)

 .  231ص  1اخلصال ج   (8)
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 ( 1) أيدي الناس( يف مما   فاقطع طمعك اآلخرةو

 (2)قال اإلمام عيل: )الطمع رق مؤّبد(  [ 597]احلديث:  

 (3): )أكثر مصارع العقول حتت بروق املطامع(اإلمام عيل قال   [ 598]احلديث:  

 ( 4): )الطمع مرّض(عيل قال اإلمام   [ 599]احلديث:  

 ( 5) : )الطمع أّول الرّش(عيل قال اإلمام   [ 600]احلديث:  

 (6): )اخلالص من أرس الطمع باكتساب اليأس(عيل قال اإلمام   [ 601]احلديث:  

 ( 7) : )الطمع مورد غري مصدر وضامن غري موف(عيل قال اإلمام   [ 602]احلديث:  

 ( 8) : )أهلك يشء الطمع(عيل قال اإلمام   [ 603]احلديث:  

 (9)طاعة الطمع واألمل( يف: )بالء الرجل عيل قال اإلمام   [ 604]احلديث:  

 (10)ما عرى عن الطمع( األمور : )خري عيل قال اإلمام   [ 605]احلديث:  

اإلمام    [ 606]احلديث:   العّفة  عيل قال  بلزوم  وعليك  والرشه،  الطمع  )ذر   :

 ( 11) والورع(

 ( 12) : )رّب طمع كاذب ألمل غائب(عيل قال اإلمام   [ 607]احلديث:  

اجلّهال  : )عند غرور األطامع واآلمال تنخدع عقول  عيل قال اإلمام    [ 608]احلديث:  

 (13)وختترب الباب الرجال(

 (14): )غرور الشيطان يسّول ويطمع(عيل قال اإلمام   [ 609]احلديث:  

 
 .  280ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (1)

 .  1170ص  171هنج البالغة حكمة  (2)

 .  1184هنج البالغة ص (3)

 .  297غرر احلكم ص  (4)

 .  297غرر احلكم ص  (5)

 .  297غرر احلكم ص  (6)

 .  297غرر احلكم ص  (7)

 .  297غرر احلكم ص  (8)

 .  297غرر احلكم ص  (9)

 .  297غرر احلكم ص  (10)

 .  297غرر احلكم ص  (11)

 .  297غرر احلكم ص  (12)

 .  297غرر احلكم ص  (13)

 .  297غرر احلكم ص  (14)
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 ( 1): )غّش نفسه من رّشهبا الطمع(عيل قال اإلمام   [ 610]احلديث:  

 (2): )قد يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هالكا(عيل قال اإلمام    [ 611]احلديث:  

 ( 3) ن اخّتذ الطمع شعارا جّرعته اخليبة مرارا(: )معيل قال اإلمام   [ 612]احلديث:  

 (4): )من حّدث نفسه بكاذب الطمع كذبته العطّية(عيل قال اإلمام    [ 613]احلديث:  

 (5): )مالك الرّش الطمع(عيل قال اإلمام   [ 614]احلديث:  

 ( 6) : )نعم عون األمل الطمع(عيل قال اإلمام   [ 615]احلديث:  

 ( 7) : )نكد الدين الطمع، وصالحه الورع(عيل قال اإلمام   [ 616]احلديث:  

اإلمام    [ 617]احلديث:   بعيل قال  )نعوذ  الغري    اَّللّ:  واهلمم  الدنّية،  املطامع  من 

 ( 8) املرضّية(

 (9): )ال تطمع فيام ال تستحّق(عيل قال اإلمام   [ 618]احلديث:  

 ( 10) : )بئس قرين الدين الطمع(عيل قال اإلمام   [ 619]احلديث:  

 ( 11) : )ال ختاطر بيشء رجاء أكثر منه(عيل قال اإلمام   [ 620]احلديث:  

 (12) : )سبب فساد الورع الطمع( عيل قال اإلمام   [ 621]احلديث:  

 (13): )قليل الطمع يفسد كثري الورع(عيل قال اإلمام   [ 622]احلديث:  

 (14): )كيف يملك الورع من يملكه الطمع(عيل قال اإلمام   [ 623]احلديث:  

 
 .  297غرر احلكم ص  (1)

 .  297غرر احلكم ص  (2)

 .  297غرر احلكم ص  (3)

 .  297غرر احلكم ص  (4)

 .  297غرر احلكم ص  (5)

 .  297غرر احلكم ص  (6)

 .  297غرر احلكم ص  (7)

 .  297غرر احلكم ص  (8)

 .  297غرر احلكم ص  (9)

 .  297غرر احلكم ص  (10)

 .  297غرر احلكم ص  (11)

 .  297غرر احلكم ص  (12)

 .  297غرر احلكم ص  (13)

 .  297غرر احلكم ص  (14)
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 ( 1): )كثرة الطمع عنوان قّلة الورع(عيل قال اإلمام   [ 624]احلديث:  

 ( 2): )من لزم الطمع عدم الورع(عيل قال اإلمام   [ 625]احلديث:  

 ( 3): )من مل يصلحه الورع أفسده الطمع(عيل قال اإلمام   [ 626]احلديث:  

 ( 4) : )ال جيتمع الورع والطمع(عيل قال اإلمام   [ 627]احلديث:  

 ( 5) : )الطمع مذّلة حاَضة(عيل إلمام قال ا   [ 628]احلديث:  

 ( 6)وثاق الذّل( يف: )الطامع أبدا عيل قال اإلمام   [ 629]احلديث:  

 (7)الطمع واحلرص( يف : )املذّلة واملهانة والشقاء عيل قال اإلمام   [ 630]احلديث:  

 ( 8) : )إن أطعت الطمع أرداك(عيل قال اإلمام   [ 631]احلديث:  

 ( 9) (اآلخرة: )ثمرة الطمع ذّل الدنيا وعيل قال اإلمام   [ 632]احلديث:  

غرور    يفاملطامع، وفناء اآلجال    يف: )ذّل الرجال  عيل قال اإلمام    [ 633]احلديث:  

 (10)اآلمال(

 (11): )كثرة احلرص تشقي صاحبه وتذّل جانبه(عيل قال اإلمام   [ 634]احلديث:  

 (12)ذّل(: )من ملكه الطمع عيل قال اإلمام   [ 635]احلديث:  

: )من مل ينّزه نفسه عن دناءة املطامع فقد أذّل نفسه  عيل قال اإلمام   [ 636]احلديث:  

 (13)أذّل وأخزى( اآلخرة يف وهو 

 (14): )ورع يعّز خري من طمع يذّل(عيل قال اإلمام   [ 637]احلديث:  

 
 .  297غرر احلكم ص  (1)

 .  297غرر احلكم ص  (2)

 .  297غرر احلكم ص  (3)

 .  297غرر احلكم ص  (4)

 .  297غرر احلكم ص  (5)

 .  297غرر احلكم ص  (6)

 .  297غرر احلكم ص  (7)

 .  297غرر احلكم ص  (8)

 .  297غرر احلكم ص  (9)

 .  297غرر احلكم ص  (10)

 .  297غرر احلكم ص  (11)

 .  297غرر احلكم ص  (12)

 .  297غرر احلكم ص  (13)

 .  297غرر احلكم ص  (14)
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 ( 1) : )ورع ينجي خري من طمع يردي(عيل قال اإلمام   [ 638]احلديث:  

: )ال متّلك نفسك بغرور الطمع، وال َتب دواعي  عيل قال اإلمام  [ 639]احلديث:  

 (2)الرشه فإهّنام يكسبانك الشقاء والذّل(

 (3): )الطمع رّق خملد(عيل قال اإلمام   [ 640]احلديث:  

 (4): )يسري الطمع يفسد كثري الورع(عيل قال اإلمام   [ 641]احلديث:  

 ( 5) لطمع(: )ال يفسد الّدين كا عيل قال اإلمام   [ 642]احلديث:  

 ( 6): )ال يسلم الدين مع الطمع(عيل قال اإلمام   [ 643]احلديث:  

 ( 7) : )بئس قرين الدين الطمع(عيل قال اإلمام   [ 644]احلديث:  

 (8): )ركوب األطامع يقطع رقاب الرجال(عيل قال اإلمام   [ 645]احلديث:  

 ( 9) : )عبد املطامع مسرتق ال جيد أبدا العتق(عيل قال اإلمام   [ 646]احلديث:  

 ( 10) : )كّل طامع أسري(عيل قال اإلمام   [ 647]احلديث:  

 ( 11): )ال يسرتقك الطمع وكن عزوفا(عيل قال اإلمام   [ 648]احلديث:  

 (12)حّرا( اَّلل: )ال يسرتقك الطمع وقد جعلك عيل قال اإلمام   [ 649]احلديث:  

 ( 13): )ال تكونوا عبيد األهواء واملطامع(عيل قال اإلمام   [ 650]احلديث:  

 (14): )الطمع حمنة(عيل قال اإلمام   [ 165]احلديث:  

 
 .  297غرر احلكم ص  (1)

 .  297غرر احلكم ص  (2)

 .  297غرر احلكم ص  (3)

 .  297غرر احلكم ص  (4)

 .  297غرر احلكم ص  (5)

 .  297غرر احلكم ص  (6)

 .  297غرر احلكم ص  (7)

 .  297غرر احلكم ص  (8)

 .  297غرر احلكم ص  (9)

 .  297غرر احلكم ص  (10)

 .  297غرر احلكم ص  (11)

 .  297غرر احلكم ص  (12)

 .  297غرر احلكم ص  (13)

 .  297غرر احلكم ص  (14)
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 (1): )الطمع فقر ظاهر(عيل قال اإلمام   [ 652]احلديث:  

 (2)مصارع العقول حتت بروق املطامع(  أكثر: )عيل قال اإلمام   [ 653]احلديث:  

 (3): )ثمرة الطمع الشقاء(عيل قال اإلمام   [ 654]احلديث:  

 (4) اليقني الّطمع( : )سبب فساد عيل قال اإلمام   [ 655]احلديث:  

 (5): )من كثر طمعه عظم مرصعه(عيل قال اإلمام   [ 656]احلديث:  

 (6)النقصان( يف: )من طلب الزيادة وقع عيل قال اإلمام   [ 657]احلديث:  

 (7)كّل ما تسمع فكفى بذلك غّرة( يف : )ال تطمع عيل قال اإلمام   [ 658]احلديث:  

اإلمام    [ 659]احلديث:   فعيل قال  نفسك  تطمعّن  )ال  فيغلبك  :  الكفاف  فوق  يام 

 ( 8)بالزيادة(

 ( 9)كّل ما تسمع، فكفى بذلك( يف : )ال تطمع عيل قال اإلمام   [ 660]احلديث:  

 ( 10) قال اإلمام عيل: )مرارة اليأس خري من الطلب إىل الناس(  [ 661]احلديث:  

لإلمام    [ 662]احلديث:   الناس  عيل قيل  من  عليه  خياف  ملن  األموال  هذه  أعط   :

ال أفعل ما طلعت    اَّللّمعاوية! فقال: )أتأمروين أن أطلب النرص باجلور؟ ال ووفراره إىل  

وما الح   و  يف شمس  نجم،  ه  اَّللّ السامء  وإّنام  بينهم، وكيف  لواسيت  هلم يل  ما  كان    ي لو 

 ( 11) أمواهلم(

قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابه: )احذر كّل عمل يعمل به    [ 663]احلديث:  

 
 .  297غرر احلكم ص  (1)

 .  297غرر احلكم ص  (2)

 .  297غرر احلكم ص  (3)

 .  297غرر احلكم ص  (4)

 .  297غرر احلكم ص  (5)

 .  297غرر احلكم ص  (6)

 .  297غرر احلكم ص  (7)

 .  297غرر احلكم ص  (8)

 .  297غرر احلكم ص  (9)

 . 930ص  31هنج البالغة وصيّة  (10)

 .  321ص   40بحار األنوار ج   (11)
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العالنية، واحذر كّل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر    يفالرّس ويستحى منه    يف

 ( 1) منه، وال َتعل عرضك غرضا لنبال القول(

 (2)قال اإلمام عيل: )االستغناء عن العذر أعّز من الّصدق به(  [ 664]احلديث:  

الدنيا ما يكفيك فإن  قال اإلمام عيل:    [ 665]احلديث:   ابن آدم إن كنت تريد من 

 .(3)أيرس ما فيها يكفيك وإن كنت تريد ما ال يكفيك فإن كل ما فيها ال يكفيك

فيها  اإلمام عيل قال    [ 666]احلديث:   ما  أيرس  بام جيزيه كان  الدنيا  : من ريض من 

 .(4) فيها يشء يكفيه يكفيه ومن مل يرض من الدنيا بام جيزيه مل يكن 

 ما روي عن اإلمام احلسن: 

بينهام    [ 667]احلديث:   واجعل  بالعقوبة،  الذنب  تعاجل  )ال  احلسن:  اإلمام  قال 

 (5)(لالعتذار طريقا 

 ( 6)قال اإلمام احلسن: )الفقر: احلرص والرشه(  [ 668]احلديث:  

)اتقوا    [ 669]احلديث:   أصحابه:  بعض  يويص  احلسن  اإلمام  وإياكم    اَّللقال 

 ( 7)والطمع فإن الطمع يصري طبعا(

 : ني ما روي عن اإلمام احلس 

األ  يف لو شتمني رجل  )احلسني:  اإلمام    قال   [ 670]احلديث:   إىل    أوأوم  ، ذنهذه 

رسول  حّدثني أّنه سمع جّدي    أيب لقبلت ذلك منه، وذلك أّن    األخرى  يف يل    اليمنى واعتذر 

 (8)(ال يرد احلوض من مل يقبل العذر من حمّق أو مبطل)يقول:   اَّلل

 
 .  1067هنج البالغة ص  (1)

 .  1242هنج البالغة ص (2)

 .  6/ 112/  2الكايف:  ( 3)

 .  11/ 113/  2الكايف:  ( 4)

 . 72ر: نزهة الناظ (5)

 .  244معاين األخبار ص  (6)

 .  420ص  2روضة الواعظني ج   (7)

  .209/، نظم درر السمطني (8)
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 ما روي عن اإلمام السجاد: 

فقال:    [ 671]احلديث:   الناس  يسألون  رجال  إىل  عرفة  يوم  السجاد  اإلمام  نظر 

 (1)، وهم مقبلون عىل الناس(اَّللالناس مقبلون عىل  اَّلل )هؤالء رشار من خلق 

أّنه ال يسأل أحد من غري    ريبالسجاد: )ضمنت عىل    قال اإلمام   [ 672]احلديث:  

 (2)حاجة إاّل اضطّرته املسألة يوما إىل أن يسأل من حاجة(

السّجاد:    [ 673]احلديث:   اإلمام  منه  )وقال  فاقبل  أعطى  إن  أنه  املسؤول:  حّق 

 ( 3) (الشكر واملعرفة بفضله، وإن منع فاقبل عذره

ّم  اّلله)  العباد:االعتذار من تبعات    يفدعائه    يف السجاد    قال اإلمام   [ 674]احلديث:  

سدي إيّل فلم أشكره،  أ ، ومن معروف أنرصهايّن اعتذر اليك من مظلوم ظلم بحرضيت فلم 

ومن حّق ذي حّق لزمني  أوثره فلم  سألني ، ومن ذي فاقة أعذرهفلم  إيلء اعتذر ومن ميس 

فلم   فلم  أملؤمن  يل  ظهر  مؤمن  عيب  ومن  كّل  أوّفره،  ومن  فلم  إ سرته،  يل  عرض  ثم 

 ( 4) (هجرهأ

حّق اخلصم املّدعي عليك، فإن كان ما يّدعي  : )قال اإلمام السّجاد  [ 675]احلديث:  

عليك حّقا كنت شاهده عىل نفسك وال تظلمه وأوفيته حّقه، وإن كان ما يّدعي عليك باطال 

تأت   به وال  رّبك    يف رفقت  الرفق وال تسخط  ب  يف أمره غري  إاّل  قّوة  وحّق  .  .اَّللأمره وال 

دعواك أمجلت معاملته وال َتحد حّقه، وإن    يف ي عليه، فإن كنت حمّقا  خصمك اّلذي تّدع

 ( 5) (عّز وجّل وتبت إليه وتركت الدعوى اَّللدعواك اّتقيت  يف كنت مبطال 

اإلمام   [ 676]احلديث:   )السجاد  قال  بن  :  موسى  اخلرض  به  أوىص  ما  آخر  كان 

 
 .  99( عّدة الداعي ص 1)

 .  19ص   4( الكايف: ج 2)

 . 423ق: مكارم األخال (3)

 .  412ة: الصحيفة السجادي (4)

 . 423ق: مكارم األخال (5)
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عّز وجّل    اَّلل إىل    األمورعمران عليهام الّسالم أن قال له: ال تعرّيّن أحدا بذنب، وإّن أحّب  

الدنيا    يف ، وما رفق أحد بأحد  اَّللاملقدرة، والرفق بعباد    يفاجلدة، والعفو    يف ثالثة: القصد  

 ( 1) (تبارك وتعاىل  اَّللكمة خمافة ورأس احل ،القيامةعّز وجّل به يوم  اَّللإاّل رفق 

قطع الطمع عاّم    يفجتمع  ا قال اإلمام السجاد: )رأيت اخلري كّله قد    [ 677]احلديث:  

 (2)أيدي الناس( يف

ّم صن وجهي  الّلهدعائه ملكارم األخالق: )  يفقال اإلمام السجاد    [ 678]احلديث:  

وأستعطي رشار خلقك، فأفتتن باليسار، وال تبتذل جاهي باإلقتار، فأسرتزق أهل رزقك،  

 (3)بحمد من أعطاين، وابتىل بذّم من منعني، وأنت من دوهنم ويّل اإلعطاء واملنع(

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

اإلمام   [ 679]احلديث:   للعّزة    قال  استسالب  الناس  إىل  احلوائج  )طلب  الباقر: 

للحياء، واليأس ممّا   ا  يفومذهبة  املؤمنني وهو  الناس عّز  لغني احلاَض والطمع هو  أيدي 

 (4)الفقر احلاَض(

قسم إهّنّن حّق: ما أعطى رجل شيئا من  أقال اإلمام الباقر: )ثالث    [ 680]احلديث:  

هبا عّزا، وال فتح عىل نفسه باب مسألة    اَّللماله فنقص من ماله، وال صرب عن مظلمة إاّل زاده  

 (5)عليه باب فقر( اَّلل إاّل فتح 

وهو حّق: ما فتح رجل عىل نفسه    اَّللّقسم بأ الباقر: )  قال اإلمام   [ 681]احلديث:  

 (6)له باب فقر( اَّلل باب مسألة إاّل فتح 

 
 .  1/111اخلصال  (1)

 .  320ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

 .  248الصحيفة السّجادّية ص  (3)

 . 100( عّدة الداعي ص 4)

 . 33( االصول الستّة عرش ـ كتاب عاصم بن محيد احلناط ـ ص 5)

 .  99( عّدة الداعي ص 6)
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حدا،  املسألة ما سأل أحد أ   يف قال اإلمام الباقر: )لو يعلم السائل ما    [ 682]احلديث:  

 ( 1) العطّية ما رّد أحد أحدا( يف ولو يعلم املعطي ما 

الباقر: )إّنام شيعة عيّل من ال يعدو صوته سمعه وال    [ 683]احلديث:   قال اإلمام 

ه بدنه، ال يمدح لنا قاليا، وال يواصل لنا مبغضا، وال جيالس لنا عائبا.. شيعة عيّل  ءشحنا 

  أولئك وال يسأل الناس وإن مات جوعا،    من ال ُّير هرير الكلب، وال يطمع طمع الغراب، 

اخلفيفة عيشتهم، املنتقلة ديارهم، إن شهدوا مل يعرفوا، وإن غابوا مل يفتقدوا. وإن مرضوا مل  

  يف طلب هؤالء، قال: )ن  وأينل:  ي(، ق قبورهم يتزاورون   يفيعادوا، وإن ماتوا مل يشهدوا،  

ىلج    ﴿: تعاىل عّز وجّل   اَّلل بني األسواق، وهو قول    األرض أطراف   ٍة عج ىلج املُْْؤِمننِيج أجِعزَّ ٍة عج أجِذلَّ

ِرينج 
افِ  (2)([ 54]املائدة:  ﴾اْلكج

مات    [ 684]احلديث:   ولو  شيئا  الناس  يسأل  ال  من  )شيعتنا  الباقر:  اإلمام  قال 

 (3)جوعا(

 ( 4)يبغض امللحف(  اَّللقال اإلمام الباقر: )إّن   [ 685]احلديث:  

  يفكره إحلاح الناس بعضهم عىل بعض    اَّلل الباقر: )إّن    قال اإلمام  [ 686]احلديث:  

 ( 5) جّل ذكره حيّب أن يسأل ويطلب ما عنده( اَّللإّن  ، املسألة، وأحّب ذلك لنفسه

هنى عن القيل والقال، وفساد      اَّلل قال اإلمام الباقر: )إّن رسول    [ 687]احلديث:  

يا ابن رسول  (، فاملال، وكثرة السؤال عّز وجّل؟ قال:    اَّلل أبن هذا من كتاب    اَّلل قيل له: 

نْيج النَّاسِ ﴿ )قوله:   ٍح بج ْعُروٍف أجْو إِْصالج ٍة أجْو مج قج دج رج بِصج ْن أجمج اُهْم إِالَّ مج ثرٍِي ِمْن نجْجوج رْيج يِف كج   الج خج

ُنْؤتِيهِ  ْوفج  فجسج اَّللَِّ  اِت  ْرضج مج اءج  اْبتِغج لِكج  ذج ْل  ْفعج يج ْن  مج ظِياًم﴾أجْجًرا    وج ُتْؤُتوا  ﴿  [ 114]النساء:    عج الج  وج

 
 .  20ص   4( الكايف: ج 1)

 .  13( صفات الشيعة ص 2)

 .  99( عّدة الداعي ص 3)

 .  151ص  1( تفسري العيّايش ج  4)

 . 293( حتف العقول ص 5)
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ْواًل  قج ُْم  هلج ُقوُلوا  وج اْكُسوُهْم  وج ا  يهج
فِ اْرُزُقوُهْم  وج ِقيجاًما  ُكْم  لج اَّللَُّ  لج  عج جج تِي  الَّ ُكُم  الج أجْموج اءج  هج فج   السه

ْعُروًفا﴾ ْن أجْشيج ﴿  [ 5]النساء:   مج ْسأجُلوا عج نُوا الج تج ِذينج آمج جا الَّ ا أجُّيه إِْن تجْسأجُلوا  يج ُكْم تجُسْؤُكْم وج اءج إِْن ُتْبدج لج

ُفوٌر  اَّللَُّ غج ا وج نْهج ا اَّللَُّ عج فج ُكْم عج ُل اْلُقْرآُن ُتْبدج لج ا ِحنيج ُينجزَّ نْهج لِيٌم﴾عج  (1)([ 101]املائدة:  حج

حمموشا    اَّلل قال اإلمام الباقر: )إّنه من سأل وهو يظهر غنى لقي    [ 688]احلديث:  

 ( 2) وجهه(

: )إذا كان الرجل عىل يمينك عىل رأي ثّم حتول  الباقرقال اإلمام    [ 689حلديث:  ]ا 

إىل يسارك فال تقل إاّل خريا، وال تربأ منه حتى تسمع منه ما سمعت وهو عىل يمينك، فإّن 

 (3)(العبد ربام وفق للخري

فام هذه املضادة؟   (، قيل له:)من حسن ظنّه رّوح قلبه  :الباقر قال    [ 690]احلديث:  

يريدون بسوء الظّن أن ال تستتم إىل كّل أحد فتودعه رّسك وأمانتك، ويريدون بحسن  )قال:  

ظنّك بأحد أظهر لك نصحا، وقال لك مجيال، وصّح عندك باطنه، وهو    ءالظّن أن ال تيس 

 ( 4)  مثل قوهلم: امحل أمر أخيك عىل أحسنه حتى يبدو لك ما يغلبك عليه(

ماتة  إيويص بعض أصحابه: )اطلب بقاء العّز ب  الباقر قال اإلمام    [ 691]احلديث:  

 (5)الطمع، وادفع ذّل الطمع بعّز الياس واستجلب عّز اليأس ببعد اهلّمة(

: )بئس العبد عبد له طمع يقوده، وبئس العبد  الباقر قال اإلمام    [ 692]احلديث:  

 ( 6) عبد له رغبة تذّله(

: )إّنام مثل احلاجة إىل من أصاب ماله حديثا كمثل  الباقرقال اإلمام    [ 693]احلديث:  

 
 . 322( االحتجاج ص 1)

 .  277ص  2( أمايل الطويس ج 2)

   .604علل الرشائع  (3)

  (54نزهة الناظر )ص  (4)

 . 287حتف العقول ص  (5)

 .  320ص  2ج  الكايف: اصول  (6)



118 

 

 ( 1) فم األفعي أنت إليه حموج، وأنت منها عىل خطر( يف الّدرهم 

نفسك احلقوق، واصرب عىل    [ 694]احلديث:   توجب عىل  الباقر: )ال  اإلمام  قال 

 (2)يشء مرّضته عليك أعظم من منفعته ألخيك(  يفالنوائب، وال تدخل 

قال اإلمام الباقر: إياك أن يطمح برصك إىل من هو فوقك فكفى    [ 695احلديث:  ] 

ُدُهمْ ﴿عز وجل:    اَّلل بام قال   أجْوالج اهُلُْم وج الج ُتْعِجْبكج أجْموج ْنيجا    وج ُْم هِبجا يِف الده هبج ذِّ إِنَّامج ُيِريُد اَّللَُّ أجْن ُيعج

ُهْم  قج أجْنُفُسُهْم وج ْزهج تج ﴾وج افُِرونج اًجا  ﴿وقال:  ،ِ[ 58]التوبة:  كج تَّْعنجا بِِه أجْزوج ا مج ْينجْيكج إِىلج مج نَّ عج ُدَّ الج متج وج

ْنيجا لِنجْفتِنجُهْم فِيهِ  ةج احْلجيجاِة الده ْهرج رْيٌ    ِمنُْهْم زج بِّكج خج ِرْزُق رج ى﴾وج أجْبقج إن دخلك يشء  ، ف[ 131]طه:    وج

رسول   عيش  إ    اَّللفاذكر  السعف  ووقوده  التمر  وحلوه  الشعري  قوته  كان  ذا  فإنام 

 . (3)وجده

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

: )استعينوا ببعض هذه عىل هذه وال تكونوا  الصادققال اإلمام    [ 696]احلديث:  

 (4)كلوال عىل الناس(

اإلمام  [ 697]احلديث:   )رحم    قال  عن    اَّللالصادق:  وكّف  وتعّفف  عّف  عبدا 

 (5) الدنيا وال يغني الناس عنه شيئا(  يفاملسألة، فإّنه يتعّجل الدنّية 

عن مفّضل بن قيس قال: دخلت عىل اإلمام الصادق فذكرت له    [ 698]احلديث: 

بعض حايل، فقال: )يا جارية هات ذلك الكيس، هذه أربعامئة دينار وصلني هبا أبو جعفر  

  اَّلل جعلت فداك ما هذا دهري ولكن أحببت أن تدعو  اَّللّقلت: ال وف (،فخذها وتفّرج هبا 

 (6)عّز وجّل يل، قال: )إيّن سأفعل ولكن إّياك أن خترب الناس بكّل حالك فتهون عليهم(

 
 .  329ص  6ج  التهذيب:  (1)

 .  33ص   4ج الكايف:  (2)

 .  1/ 111/  2الكايف:  ( 3)

 .  72ص   5ج الكايف:  (4)

 .  21ص   4( الكايف: ج 5)

 .  21ص   4( الكايف: ج 6)
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)رحم    [ 699]احلديث:   الصادق:  اإلمام  عن    اَّللقال  وكّف  وتعّفف  عّف  عبدا 

 ( 1)ي الناس عنه شيئا(الدنيا، وال يغن يف املسألة، فإّنه يتعّجل الذّل 

اإلمام  [ 700]احلديث:   ذل    قال  فإّنه  الناس،  وسؤال  )إّياكم  الدنيا،    يفالصادق: 

 ( 2) وفقر تستعجلونه، وحساب طويل يوم القيامة(

اإلمام   [ 701]احلديث:   مات    قال  ولو  الناس  يسأل  ال  من  )شيعتنا  الصادق: 

 (3)جوعا(

 ( 4) يبغض امللحف(  اَّللقال اإلمام الصادق: )إّن   [ 702]احلديث:  

فيمنعوكم    [ 703]احلديث:   احلوائج،  إخوانكم  تسألوا  )ال  الصادق:  اإلمام  قال 

 (5)فتغضبون فتكفرون(

الدنيا وفقر    يف قال اإلمام الصادق: )إّياكم وسؤال الناس فإّنه ذّل   [ 704]احلديث:  

 ( 6)تعّجلونه وحساب طويل يوم القيامة(

فيموت    [ 705]احلديث:   من غري حاجة  يسأل  عبد  من  )ما  الصادق:  اإلمام  قال 

 (7)له هبا النار( اَّللإليها ويثّبت   اَّللحّتى حيوجه 

  لقي الصادق: )من سأل الناس وعنده قوت ثالثة أّيام   قال اإلمام  [ 706]احلديث:  

 ( 8) وجهه حلم( يفتعاىل يوم يلقاه وليس   اَّلل

الصادق: )من سأل الناس شيئا وعنده ما يقوته يومه    قال اإلمام  [ 707]احلديث:  

 (9)فهو من املرسفني(

 
 .  218( ثواب األعامل ص  1)

 .  20ص   4( الكايف: ج 2)

 . 100( عّدة الداعي ص 3)

 .  151ص  1( تفسري العيّايش ج  4)

 .  54( مصادقة اإلخوان ص 5)

 .  20ص   4( الكايف: ج 6)

 .  19ص   4( الكايف: ج 7)

 .  325( عقاب األعامل ص  8)

 . 14ص  2( تفسري العيّايش ج  9)
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 (1)الصادق: )من يسأل من غري فقر فكأّنام يأكل اجلمر(  قال اإلمام  [ 708]احلديث:  

دم منقطع،    يف ثالث:    يفقال اإلمام الصادق: )ال تصلح املسألة إاّل    [ 709]احلديث:  

 ( 2)أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة(

قلوب    يف تبارك وتعاىل جعل الرمحة    اَّللالصادق: )إّن    قال اإلمام  [ 710]احلديث:  

تبارك وتعاىل    اَّللرمحاء خلقه، فاطلبوا احلوائج منهم، وال تطلبوها من القاسية قلوهبم، فإّن  

 ( 3) أحّل غضبه هبم(

، وشهد أربعون  يشء )إذا بلغك عن أخيك    :الصادق  قال اإلمام   [ 711]احلديث:  

 (4)(هّنم سمعوه منه، فقال: مل أقل، فاقبل منه أ

اإلمام  [ 712]احلديث:   أصحابه  قال  بعض  يويص  مؤمنا    :الصادق  سألت  )إذا 

عىل    األمورّن  أء له املعاذير قبل أن يعتذر، فإن اعتذر فاقبل عذره، وان ظننت  حاجة فهّيى 

 ( 5) (خالف ما قال

اإلمام   [ 713]احلديث:   أخيك  الصادق  قال  بلغك عن  )إذا  أقل،    يشء :  مل  فقال: 

 (6)(ة له فاقبل منه، فإّن ذلك توب

اإلمام  [ 714]احلديث:   بعضا؟الصادق  قال  بعضكم  يعادي  لكم  )ما  بلغ    إذا ـ    : 

ال يعجبه فليقله وليسأله فإن قال مل أفعله صّدقه، وإن قال: قد فعلت    يشء أحدكم عن أخيه  

 ( 7)(استتابه

اإلمام    [ 715]احلديث:   العذر  الصادق قال  إلخوانكم  )التمسوا  زاّلهتم    يف : 

 
 .  99( عّدة الداعي ص 1)

 .  135ص  1( اخلصال ج  2)

 . 240( االختصاص ص 3)

 .  82ن: مصادقة اإلخوا (4)

 .  62ن: كتاب اإلخوا (5)

 .  82ن: مصادقة اإلخوا (6)

 .  82ن: مصادقة اإلخوا (7)
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ذلك فاعتقدوا أّن ذلك منكم لقصوركم    يف وهفوات تقصرياهتم، فإن مل َتدوا العذر هلم  

 ( 1) (عن معرفة وجوه العذر

) الصادق  قال اإلمام  [ 716]احلديث:   ليس منّا من مل حيسن صحبة من صحبه،  : 

 (2)(ومرافقة من رافقه، ومماحلة من ماحله، وخمالقة من خالقه 

 ( 3): )ما أقبح باملؤمن أن تكون له رغبة تذّله(الصادققال اإلمام   [ 717]احلديث:  

لإلمام    [ 718]احلديث:   يثبت  الصادققيل  اّلذي  ما  قال:    يف  اإليامن:  العبد؟ 

 (4)واّلذي خيرجه منه؟ قال: )الّطمع(، قيل: )الورع( 

تقّر عينك وتنال خري  الصادققال اإلمام    [ 719]احلديث:   أن  )إن أردت  الدنيا  : 

املوتى، وال حتدثّن نفسك أّنك    يف أيدي الناس وعّد نفسك    يف فاقطع الطمع ممّا    اآلخرة و

 (5)فوق أحد من الناس، واخزن لسانك كام ختزن مالك(

: )قال لقامن البنه: إن أردت أن َتمع عّز الدنيا الصادققال اإلمام    [ 720]احلديث:  

 (6)األنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم(أيدي النّاس، فإّنام بلغ    يف فاقطع طمعك عاّم  

قلوب    يف تبارك وتعاىل جعل الّرمحة    اَّلل: )إّن  الصادققال اإلمام    [ 721]احلديث:  

تبارك وتعاىل    اَّللرمحاء خلقه، فاطلبوا احلوائج منهم وال تطلبوها من القاسية قلوهبم، فإّن  

 ( 7) أحّل غضبه هبم(

فم التنني إىل املرفق    يفيا داود تدخل يدك  : ) الصادققال اإلمام    [ 722]احلديث:  

 (8)خري لك من طلب احلوائج إىل من مل يكن فكان(

 
 أبو القاسم الكويف يف كتاب األخالق.   ، 95/ 2مستدرك الوسائل  (1)

 . 4/286الكايف:  (2)

 .  32صفات الشيعة ص  (3)

 .  320ص  2ج  الكايف: اصول  (4)

 .  121ص  1اخلصال ج   (5)

 .  195قصص األنبياء ص  (6)

 . 240االختصاص ص  (7)

 .  329ص  6ج  التهذيب:  (8)
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قال: دخل رجالن عىل    [ 723]احلديث:   الصادقعن أيب بصري  مداراة    يف  اإلمام 

بينهام ومعاملة، فلام أن سمع كالمهام قال: )أما إّنه ما ظفر أحد بخري من ظفر بالظلم، أما  

إّن املظلوم يأخذ من دين الظامل أكثر ممّا يأخذ الظامل من مال املظلوم(ثّم قال: )من يفعل الرّش  

وليس حيصد أحد من    بالناس فال ينكر الرّش إذا فعل به، أما إّنه إّنام حيصد ابن آدم ما يزرع، 

 .(1) اصطلح الرجالن قبل أن يقوما (، فاملّر حلوا وال من احللو مّرا

يل: بام  (، ق: )ال ينبغي للمؤمن أن يذّل نفسهالصادققال اإلمام    [ 724]احلديث:  

 (2)يذّل نفسه؟ قال: )يدخل فيام يعتذر منه(

اإلمام    [ 725]احلديث:   ألخيك  الصادققال  تدخل  )ال  مرّضته    يف:  عليك  أمر 

 (3)أعظم من منفعته له(

: )من طلب قليل الرزق كان ذلك داعيه إىل  الصادق  قال اإلمام   [ 726]احلديث:  

الرزق كان ذلك داعيه إىل ذهاب كثري من   ترك قليال من  الرزق، ومن  اجتالب كثري من 

 ( 4) (الرزق

 ( 5) (قليل الرزق فتحرموا كثريه )ال تستقّلوا الصادق:  قال اإلمام   [ 727]احلديث:  

ُبوج  ِ﴿عّز وجّل:    اَّللقول    يف  الصادق  قال اإلمام  [ 728]احلديث:   ْ ْيُتْم ِمْن ِرًبا لرِيج ا آتج مج وج

ْرُبو ِعنْدج اَّللَِّ اِل النَّاِس فجالج يج ئِكج ُهُم    يِف أجْموج ْجهج اَّللَِّ فجُأولج اٍة ُتِريُدونج وج كج ْيُتْم ِمْن زج ا آتج مج ِعُفونَِوج   ِ﴾الحُمضح

 (6)(: )هو هدّيتك إىل الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل [ 39]الروم: 

عن احلسني اجلاّمل قال: شهدت إسحاق بن عاّمر يوما وقد شّد    [ 729]احلديث:  

كيسه وهو يريد أن يقوم، فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار، فحّل الكيس فأعطاه دراهم  

 
 .  334ص  2ج  الكايف: اصول  (1)

 .  64ص   5ج الكايف:  (2)

 .  32ص   4ج الكايف:  (3)

 .  311ص   5ج الكايف:  (4)

 .  338فقه اإلمام الرضا ص   (5)

 .  174ص   3من ال حيرضه الفقيه ج  (6)
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ما كان فضل هذا الدينار؟ فقال إسحاق: ما فعلت هذا رغبة    اَّلل بدينار، فقلت له: سبحان  

سمعت    يف ولكن  الدينار،  الصادقفضل  حرم    اإلمام  الرزق  قليل  استقّل  )من  يقول: 

 ( 1) (الكثري

حّدثك بمكارم  أأال  : )الصادق يويص بعض أصحابه  قال اإلمام   [ 730]احلديث:  

 (2)(كثريا  اَّلل ماله، وذكر  يف األخالق: الصفح عن الناس، ومؤاساة الرجل أخاه 

اإلمام   [ 731]احلديث:   )   قال  يزيد  الصادق:  ال  خريا:    اَّلل ثالث  إاّل  فعلهن  من 

 ( 3) (عطاء من حرمه، وصلة من قطعهإالصفح عمن ظلمه، و

اإلمام  [ 732]احلديث:   وال  الصادق  قال  وأعينوهم  وأتوهم  الناس،  )خالطوا   :

ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا  ﴿ تعاىل:  اَّللَتانبوهم، وقولوا هلم كام قال   ( 4)([ 83]البقرة:  ﴾وج

من    [ 733]احلديث:   من ريض  قال:  الصادق  اإلمام  املعاش    اَّللعن  من  باليسري 

 .(5)منه باليسري من العمل اَّلل ريض 

قال: مكتوب    [ 734]احلديث:   آدم كن كيف    يفعن اإلمام الصادق  ابن  التوراة: 

منه القليل من العمل،    اَّلل بالقليل من الرزق قبل    اَّلل شئت، كام تدين تدان، من ريض من  

 .(6)ومن ريض باليسري من احلالل خفت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حد الفجور

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

اإلمام  : )أخذ أيب بيدي ثّم قال: يا بنّي إّن أيب  الكاظم  قال اإلمام   [ 735]احلديث:  

فعل  ابيدي وقال: يا بنّي    أخذ  اإلمام السجادأخذ بيدي كام أخذت بيدك وقال: إّن أيب  الباقر  

اخلري إىل كّل من طلبه منك فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه، وإن مل يكن من أهله كنت  

 
 .  311ص   5ج الكايف:  (1)

 .  191ر: معاين األخبا (2)

 . 71ي: كتاب جعفر بن حمّمد بن رشيح احلرضم (3)

 . 78ي: حمّمد بن رشيح احلرضم كتاب جعفر بن (4)

 .  2/ 111/  2الكايف:  ( 5)

 .  4/ 111/  2الكايف:  ( 6)
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فاقبل   إليك  فاعتذر  يسارك  إىل  حتّول  ثّم  يمينك  عن  رجل  شتمك  وإن  أهله؛  من  أنت 

 ( 1)(عذره

: )يا بنّي إيّن موصيكم بوصّية  الكاظم يويص بعض أهله قال اإلمام    [ 736]احلديث:  

ذن اليمنى مكروها ثّم حتّول إىل  األ  يف فمن حفظها مل يضع معها، إن أتاكم آت فأسمعكم  

 ( 2) (مل أقل شيئا، فاقبلوا عذره ذن اليرسى فاعتذر وقال: األ

  قال اإلمام الكاظم يويص بعض أصحابه: )إّياك والطمع وعليك  [ 737]احلديث:  

مت الطمع من املخلوقني فإّن الطمع مفتاح للذّل واختالس  ألناس وأيدي ا  يفباليأس ممّا  

واختالف   برّبك    املروءاتالعقل  باالعتصام  وعليك  بالعلم  والذهاب  العرض  وتدنيس 

 (3)والتوّكل عليه(

اإلمام   [ 738]احلديث:   )  قال  أصحابه:  بعض  يويص  كفر  الكاظم  فإّن  هبم  ارفق 

 ( 4) (غضبه يفغضبه، وال خري فيمن كان كفره   يفأحدهم  

له    [ 739]احلديث:   طاقة  ال  ما  ترك  من  اللبيب  العاقل  )إّن  الكاظم:  اإلمام  قال 

 ( 5)به(

قال اإلمام الكاظم: )إّن العاقل ال حيّدث من خياف تكذيبه، وال    [ 740]احلديث:  

رجائه، وال يقدم عىل  يسأل من خياف منعه، وال يعد ما ال يقدر عليه، وال يرجو ما يعنّف ب

 ( 6) ما خياف فوته بالعجز عنه(

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 
 .  222/ 1الكايف: روضة  (1)

 .  425/ 68كشف الغّمة كام يف )البحار(   (2)

 . 399حتف العقول ص  (3)

 .  119/ 2الكايف: أصول  (4)

 . 399حتف العقول ص  (5)

 . 13ص  1ج  الكايف: اصول  (6)
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إبراهيم خليال ألّنه مل يرّد أحدا،    اَّللقال اإلمام الرضا: )إّنام اخّتذ    [ 741]احلديث:  

 (1)تعاىل( اَّلل ومل يسأل أحدا قط غري 

 ( 2) قال اإلمام الرضا: )املسألة مفتاح البؤس(  [ 742]احلديث:  

عن اإلمام الرضا قال: من مل يقنعه من الرزق إال الكثري مل يكفه من    [ 743]احلديث:  

 .(3) العمل إال الكثري ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل

 العسكري:   ما روي عن اإلمام 

 فع املسألة ما وجدت التحمل يمكنك قال اإلمام العسكري: )ار  [ 744]احلديث:  

اإلحلاح   أن  واعلم  جديدا  رزقا  يوم  لكل  التعب    يف فإّن  ويورث  البهاء،  يسلب  املطالب 

فام أقرب الصنع من امللهوف    ؛ لك بابا يسهل الدخول فيه  اَّلل والعناء، فاصرب حتى يفتح  

، واحلظوظ مراتب، فال  اَّللواألمن من اهلارب املخوف، فربام كانت الغري نوعا من أدب  

اعلم أّن املدّبر لك أعلم بالوقت اّلذي يصلح  و  أواهنا..  يفتعجل عىل ثمرة مل تدرك فإنام تناهلا  

فثق بخريته   فيه،  قبل وقتها  أمجيع    يف حالك  مورك يصلح حالك، وال تعجل بحوائجك 

و رسف،  فيضيق قلبك وصدرك ويغشيك القنوط، واعلم أّن للحياء مقدارا فإن زاد عليه فه

وإّن للحزم مقدارا فإن زاد عليه فهو هتّور، واحذر كل زكّي ساكن الطرف، ولو عقل أهل  

 ( 4) الدنيا خربت(

، قال: دعاين اإلمام العسكري فدفع إيّل خشبة  األسودعن داود بن    [ 745]احلديث:  

مضيت،  (، فء الكف فقال: )رص هبذه اخلشبة إىل العمري كأهّنا رجل باب مدّورة طويلة مل 

فلاّم رصت إىل بعض الطريق، عرض يل سّقاء معه بغل فزامحني البغل عىل الطريق، فناداين  

 
 .  34( علل الرشائع ص 1)

 .  157ص  93( الدّرة الباهرة كام يف البحار ج 2)

 .  5/ 112/  2الكايف:  ( 3)

 . 136( عّدة الداعي ص 4)
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كانت معي فرضبت البغل فانشقت، فنظرت    التي السّقاء صح عىل البغل فرفعت اخلشبة  

يناديني   السّقاء  إىل كرسها فإذا فيها كتب فبادرت رسيعا فرددت اخلشبة إىل كّمي فجعل 

فلاّم دنوت من الدار راجعا استقبلني عيسى اخلادم عند الباب  ويشتمني ويشتم صاحبي،  

قلت له: يا  (، ف: )مل َضبت البغل وكرست رجل الباب؟اَّللفقال: يقول لك موالي أعّزه  

رجل الباب، فقال: )ومل احتجت أن تعمل عمال حتتاج أن تعتذر منه،    يف سّيدي مل أعلم ما  

مرت هبا، وإّياك أ التي لنا شامتا فامض لسبيلك   إّياك بعدها أن تعود إىل مثلها، وإذا سمعت

طريقك فإّن    يفأن َتاوب من يشتمنا أو تعرفه من أنت، فإّننا ببلد سوء ومرص سوء، وامض  

 (1)أخبارك وأحوالك ترد إلينا فاعلم ذلك(

 : التآلف واملالطفة حول  ـ ما ورد    ثالثا 

واألخالق  يشمل كل اآلداب  االجتامعية، وهو الركن الثالث من أركان العالقات  و

:  معربا عن ذلك ، واملوثقة لعرى املودة بينهم، كام قال تعاىلأفراد املجتمع املؤلفة بني قلوب

نْيج ُقُلوهِبِمْ ﴿ أجلَّفج بج لجكِنَّ اَّللَّج أجلَّفج   وج ا أجلَّْفتج بجنْيج ُقُلوهِبِْم وج ِيًعا مج ا يِف اأْلجْرِض مجج ْقتج مج ْو أجْنفج ْينجُهمْ لج    بج

ِزيٌز   كِيٌم﴾إِنَُّه عج  [63]األنفال:  حج

ُه  يف وصف املجتمع الذي أسسه رسول اَّلل قال و عج ِذينج مج الَّ ُسوُل اَّللَِّ وج ٌد رج : ﴿ حُمجمَّ

ْينجُهْم ﴾   بج جاُء  ُرمحج اِر  اْلُكفَّ ىلج  اُء عج اإْلِ ، و[ 29]الفتح:  أجِشدَّ وج ارج  الدَّ ُؤوا  بجوَّ تج ِذينج  الَّ وج ِمْن  قال: ﴿  نج  يامج

ىلج أجنْ  ُيْؤثُِرونج عج ًة مِمَّا ُأوُتوا وج اجج ُِدونج يِف ُصُدوِرِهْم حج الج جيج ْيِهْم وج رج إِلج اجج ْن هج بهونج مج
ْبلِِهْم حُيِ ُفِسِهْم  قج

ئِكج ُهُم املُْْفلُِحونج ﴾  ْن ُيوقج ُشحَّ نجْفِسِه فجُأولج مج ٌة وج اصج صج انج هِبِْم خج ْو كج لج  [9]احلرش: وج

والتي  اآلداب االجتامعية،  ذكر أصول  الكريم  هذا الركن ورد يف القرآن    ولتحقيق 

ا    تعاىل: ﴿ ورد يف آداب االستئذان، كام يف قوله  منها ما  وورد تفصيلها يف السنة املطهرة،   إِذج وج

 
 .  427ص  4مناقب ابن شهرآشوب ج   (1)
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ِذينج ِمْن   امج اْستجْأذجنج الَّ ْليجْستجْأِذُنوا كج اُل ِمنُْكُم احْلُُلمج فج لجغج اأْلجْطفج اتِِه  بج ُكْم آيج ُ اَّللَُّ لج لِكج ُيبجنيِّ ذج ْبلِِهْم كج قج

كِيمٌ  يٌم حج
لِ اَّللَُّ عج  [59]النور:﴾ وج

نج    تعاىل: ﴿ورد يف آداب التحية، كام يف قوله  منها ما  و يهوا بِأجْحسج ا ُحيِّيُتْم بِتجِحيٍَّة فجحج إِذج وج

 
ٍ
ء ْ ىلج ُكلِّ يشج انج عج ا إِنَّ اَّللَّج كج ا أجْو ُردهوهج ِسيباً ِمنْهج   [ 86]النساء:﴾ حج

اْغُضْض ِمْن    تعاىل: ﴿ الكالم، كام يف قوله  ورد يف آداب  منها ما  و ْشيِكج وج اْقِصْد يِف مج وج

ْوُت احْلجِمريِ  اِت لجصج رج اأْلجْصوج ْوتِكج إِنَّ أجْنكج ْرفجُعوا    وقال: ﴿،  [ 19]لقامن:﴾  صج نُوا ال تج ِذينج آمج جا الَّ ا أجُّيه يج

اتجُكْم فجْوقج صج  ُلُكْم  أجْصوج بجطج أجْعامج ْ ْهِر بجْعِضُكْم لِبجْعٍض أجْن حتج جج ْوِل كج ُه بِاْلقج ُروا لج هج ْ ال َتج ْوِت النَّبِيِّ وج

أجْنُتْم ال تجْشُعُرونج   [2]احلجرات:﴾ وج

ما  و آداب  منها  لقامن  ورد يف  السالمامليش، كام وقد ورد يف موعظة  ال    : ﴿عليه  وج

 ْ ال متج كج لِلنَّاِس وج دَّ ْر خج عِّ حًا إِنَّ اَّللَّج ال حُيِبه ُكلَّ خُمْتجاٍل فجُخورٍ ُتصج رج ،  [18]لقامن:﴾  ِش يِف اأْلجْرِض مج

﴿ ُطوالً   وقال:  بجالج  اجْلِ ْبُلغج  تج ْن  لج وج اأْلجْرضج  ِْرقج  ختج ْن  لج إِنَّكج  حًا  رج مج اأْلجْرِض  يِف  ِْش  متج ال  ﴾  وج

  [ 37]االرساء:

الناس بام يناسبهم، كام يف قوله  التعامل مع خمتلف أصناف  ورد يف آداب  منها ما  و

 بجْعِضُكْم بجْعضًا   تعاىل: ﴿
ِ
اء ُدعج ْينجُكْم كج ُسوِل بج اءج الرَّ ُلوا ُدعج عج ْ  [63]النور:﴾ ال َتج

التي   الكريمة  اآليات  من  من  وغريها  ويفصلها  يؤكدها  ما  هنا  سنستعرض 

 : األحاديث

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

: )أال أخربكم بأحبكم إىل    اَّللرسول    : قالسعيد قال  أيبعن    [ 746]احلديث:  
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(،  ؟اَّللأحبكم إىل الناس، أال أخربكم بأبغضكم إىل    اَّلل لنا: بىل، قال: )إن أحبكم إىل  (، قاَّلل

 (1)(أبغضكم إىل الناس  اَّللبىل. قال: )إن أبغضكم إىل لنا: ق

دخل البيت وهو مملوٌء، فلم    اَّلل أن جرير بن عبد    عن أيب هريرة[  747]احلديث:  

بإزاره أو برداءه وقال: )اجلس عىل هذا(، فأخذه وقبله      اَّللجيد جملسا، فرمى إليه رسول  

: )إذا أتاكم    اَّلل رسول    قالكام أكرمتني، ف  اَّلل يا رسول    اَّلل وضمه إليه، وقال: أكرمك  

 (2)كريم قوم فأكرموه(

 .(3)إذا أكرم الرجل أخاه فإنام يكرم ربه :  اَّللقال رسول   [ 748]احلديث:  

: )من أمسك بركاب أخيه املسلم ال يرجوه وال    اَّللقال رسول    [ 749]احلديث:  

 ( 4) له( اَّللخيافه غفر 

حني وضعت      اَّللرسول  : كان آخر ما أوصاين به  قال   معاذعن    [ 750]احلديث:  

 .(5)الغرز أن قال: يا معاذ أحسن خلقك للناس يفرجيل 

 . (6)بعثت ألمتم حسن األخالق :  اَّللقال رسول   [ 751]احلديث:  

: )إن املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم    اَّللقال رسول    [ 752]احلديث:  

 ( 7) القائم(

إيامنا أحسنهم خلقا    :   اَّللقال رسول    [ 753]احلديث:   املؤمنني  )إن من أكمل 

 ( 8) وألطفهم بأهله(

ميزان املؤمن يوم القيامة    يف : )ما من يشء أثقل    اَّللقال رسول    [ 754]احلديث:  

 
 (  6019) 6/136 الطرباين يف األوسط( 1)

 ( 1959) )كشف األستار(والبزار  5/261 الطرباين يف األوسط( 2)

 ( 1905) )كشف األستار(( البزار 3)

 . : رواه الطرباين يف األوسط19/ 8( قال اهليثمي 4)

 . 2/688( مالك 5)

 . 2/290( مالك 6)

 (  4798( أبو داود )7)

 ( 2612( الرتمذي )8)
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 ( 1) يبغض الفاحش البذيء(تعاىل   اَّلل من خلق حسن، وإن 

: )إن من أحبكم إىل، وأقربكم منى جملسا يوم    اَّللقال رسول    [ 755]احلديث: 

القيامة، أحاسنكم أخالقا، وإن أبغضكم إىل، وأبعدكم منى جملسا يوم القيامة الثرثارون،  

رسول   يا  قالوا:  واملتفيهقون(،  فام    اَّلل واملتشدقون،  واملتشدقون،  الثرثارون  علمنا  قد 

 ( 2)املتفيهقون؟ قال: )املتكربون(

صدرك   يف: )الرب حسن اخللق، واإلثم ما حاك  اَّللقال رسول   [ 756]احلديث:  

 (3) وكرهت أن يطلع عليه الناس( 

: )إذا انتهى أحدكم إىل جملس فليسلم، فإن بدا   اَّللقال رسول  [ 757]احلديث:  

  ، ويف رواية: (4) األوىل بأحق من الثانية(يجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست  لله أن جيلس ف

 ( )ومن سلم عىل قوم حني يقوم عنهم، كان رشيكهم فيام خاضوا فيه من اخلري بعده

رسول  [  758]احلديث:   فإن    لقي)إذا    :  اَّللقال  عليه،  فليسلم  أخاه  أحدكم 

 ( 5)(أيضاً حالت بينهام شجرٌة أو جداٌر أو جٌر، ثم لقيه فليسلم عليه 

: )إذا دخلت عىل أهلك  يويص بعض أصحابه  اَّللرسول قال [  759]احلديث:  

 ( 6)فسلم، يكن سالمك بركة عليك، وعىل أهل بيتك(

 (7): )السالم قبل الكالم( اَّللقال رسول   [ 760]احلديث:  

  اَّللرسول  مر عىل صبيان فسلم عليهم، وقال: كان  أنه  عن أنس  [  761]احلديث:  

 (8) يفعله. 

 
 ( 4799وأبو داود) (2002( الرتمذي )1)

 ( 2018( الرتمذي )2)

   (2389والرتمذي ) ، (2553( مسلم )3)

 ( 2706والرتمذي ) ، (5208)(أبو داود 4)

 (  5200( أبو داود )5)

 (  2698( الرتمذي )6)

   (2699( الرتمذي )7)

   (2168ومسلم ) ، (6247( البخاري )8)
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نسوة فسلم   يف  اَّللرسول : مر علينا قالت  نت يزيدأسامء بعن  [ 762]احلديث:  

 .(1) علينا 

  يف : )من سلم عىل عرشين رجال من املسلمني    اَّللقال رسول    [ 763]احلديث:  

 (2)يوم مجاعة أو فرادى، ثم مات من يومه ذلك، وجبت له اجلنة، ويف ليلة مثل ذلك(

 (3))تقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف(  :   اَّللقال رسول    [ 764]احلديث:  

 ( 4) من بدأهم بالسالم( اَّلل: )أوىل الناس ب اَّللقال رسول   [ 765]احلديث:  

رسول    [ 766]احلديث:   عىل  :    اَّلل قال  واملايش  املايش،  عىل  الراكب  )يسلم 

 (5)والصغري عىل الكبري(  ،القاعد، والقليل عىل الكثري

فجاء رجل      اَّلل رسول  : كنا عند  قال  عمران بن حصني عن    [ 767]احلديث:  

ورمحة    ، وقال: )عرش(، ثم جاء آخر فقال: السالم عليكم فقال: السالم عليكم، فرد  

وبركاته، فرد    اَّلل م جاء آخر فقال: السالم عليكم ورمحة  وقال: )عرشون(، ث  ، فرد  اَّلل

  اَّلل : ثم أتى آخٌر فقال السالم عليكم ورمحة  رواية   يف  وزاد،  (6)وقال: )ثالثون(  عليه  

 ( 7) ، وقال: )أربعون(، ثم قال لنا: )هكذا تكون الفضائل(وبركاته ومغفرته، فرد عليه 

: إنا جللوٌس بباب احلسن البرصي، إذ  قال  غالب بن خطافعن    [ 768]احلديث:  

فقال: ائته فاقرئه    اَّللرسول جاء رجٌل فقال: حدثني أبى عن جدي قال: بعثني أبى إىل 

 ( 8) السالم، فأتيته، فقلت: إن أبى يقرئك السالم، فقال: )عليك وعىل أبيك السالم(

لناس  : أتيت املدينة فرأيت رجال يصدر اقال  جابر بن سليم عن    [ 769]احلديث:  

 
 ( 2697والرتمذي ) ، (5204( أبو داود )1)

 . : رواه الطرباين30/ 8( قال اهليثمي 2)

 (  5210( أبو داود )3)

 (  2694والرتمذي ) (5197( أبو داود )4)

   (2160ومسلم ) ، (6232( البخاري )5)

 (  2689والرتمذي ) (5195( أبو داود )6)

 (  5196( أبو داود )7)

 (  5231( أبو داود )8)
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فقلت: عليك    اَّلل عن رأيه، ال يقول شيئا إال صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول  

مرتني، فقال: )ال تقل عليك السالم، فإن ذلك حتية امليت، قل: السالم    اَّلل السالم يا رسول  

الذي إن أصابك ٌَض فدعوته كشفه    اَّلل؟ فقال: )أنا رسول  اَّلل عليك(، قلت: أنت رسول  

و فضلت  عنك،  فالة  أو  قفر  بأرض  كنت  وإن  لك،  أنبتها  فدعوته  سنة  عام  أصابك  إن 

راحلتك فدعوته ردها عليك(، قلت: اعهد إيل، قال: )ال تسبن أحدا(، فام سببت بعد ذلك  

حرا وال عبدا وال شاة وال بعريا، قال: )وال حتقرن شيئا من املعروف، وأن تكلم أخاك وأنت  

املعروف، وارفع إزارك إىل نصف الساق، فإن أبيت فإىل    منبسط إليه بوجهك، فإن ذلك من

ال حيب املخيلة، وإن امرؤ شتمك    اَّلل الكعبني، وإياك وإسبال اإلزار، إهنا من املخيلة، وإن  

 ( 1) أو عريك بام يعلم فيك، فال تعريه بام تعلم فيه، يكن وبال ذلك عليه(

سلم ثالثا، وإذا تكلم  كان إذا سلم      اَّللرسول  أن    عن أنس:[  770]احلديث:  

 .(2)بكلمة أعادها ثالثا حتى تفهم عنه

بك    اَّللاجلاهلية: أنعم    يف: كنا نقول  قال   عمران بن حصني عن    [ 771]احلديث:  

 .(3)عينا، وأنعم صباحا، فلام كان اإلسالم هنينا عن ذلك

للعباس بن عبد      اَّلل : قال رسول  قال   أسيد الساعدي  أيبعن    [ 772]احلديث:  

،  وبركاته  اَّللوا: وعليك السالم ورمحة  (، قال دخل عليهم، فقال: )السالم عليكم املطلب و

؟  اَّلل، فكيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول  اَّللوا: بخري نحمد  (، قالقال: )كيف أصبحتم؟

 ( 4)(اَّلل قال: )أصبحت بخري، أمحد 

:الرجل منا يلقى    اَّللرسول  لرجال يقول    عن أنس قال:سمعت[  773]احلديث:  

 
  (2721والرتمذي ) ، (4084( أبو داود )1)

  (2723والرتمذي ) ، (95( البخاري )2)

   (5227( أبو داود )3)

 ( 3711( ابن ماجة )4)
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قال: )ال(، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: )ال إال أن يأيت من سفر(،    أخاه وصديقه أينحني له؟

 ( 1) (قال: أيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: )نعم

: )ال تشبهوا باليهود وال بالنصارى، فإن تسليم    اَّللقال رسول    [ 774]احلديث:  

 ( 2)إلشارة باألكف(اليهود اإلشارة باألصابع، وتسليم النصارى ا

: )إذا سلم عليكم اليهود، فإنام يقول أحدهم:    اَّللقال رسول    [ 775]احلديث:  

 (3)السام عليك، فقل: وعليك(

فقالوا:      اَّللدخل رهٌط من اليهود عىل رسول    عن عائشة قالت:[  776]احلديث:  

: )مهال يا عائشة،    اَّللرسول    قالالسام عليك، ففهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة، ف

! أمل تسمع ما قالوا؟ قال: )قد قلت  اَّلل األمر كله(، فقلت: يا رسول    يفحيب الرفق    اَّللإن  

)عليكم(،  (4)وعليكم( رواية:  رواية:  ويف  ويف  وإنا ،  عليهم،  فرددت  سمعت  قد  )بىل، 

 (نجاب عليهم وال جيابون علينا 

إكاف، حتته  ركب عىل محا     اَّللرسول  أسامة: أن  عن    [ 777]احلديث:   ر عليه 

احلارث بن اخلزرج قبل وقعة بدر،    بني  يفقطيفة فدكية، وأردف أسامة، يعود سعد بن عبادة  

املجلس    يف بن أبى ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم، وإذا    اَّللفسار حتى مر بمجلس فيه عبد  

رواحة،    بن  اَّلل أخالٌط من املسلمني واملرشكني عبدة األوثان واليهود، ويف املسلمني عبد  

بن أيب أنفه بردائه، ثم قال: ال تغربوا علينا،    اَّللفلام غشيت املجلس عجاجة الدابة، مخر عبد  

وقرأ عليهم القرآن، فقال له    اَّلل عليهم، ثم وقف، فنزل فدعاهم إىل      اَّللرسول  فسلم  

ارجع إىل  جمالسنا، و  يفابن أيب: أُّيا املرء إنه ال أحسن مما تقول إن كان حقا فال تؤذينا به  

 
 ( (3702( وابن ماجة ) 2728الرتمذي )( 1)

 (  2695( الرتمذي )2)

   (2164ومسلم ) ، (6257( البخاري )3)

   (2165ومسلم ) ، (6024( البخاري )4)
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  يف فاغشنا به  اَّلل بن رواحة: بىل يا رسول  اَّللرحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، فقال عبد 

جمالسنا، فإنا نحب ذلك، فاستب املسلمون واملرشكون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم  

  أي خيفضهم حتى سكتوا، ثم ركب فسار حتى دخل عىل سعد بن عبادة، فقال له:  يزل 

قال: كذا وكذا، فقال سعد: يا رسول    ـيريد ابن أيب   ـ سعد، أمل تسمع إىل ما قال أبو حباب؟ 

لقد جاء    اَّلل ، اعف عنه واصفح، فواَّلل الكتاب،  أنزل عليك  أنزل    اَّللالذي  الذي  باحلق 

ذلك    اَّلل ذه البحرية عىل أن يتوجوه، فيعصبوه بالعصابة، فلام أبى  عليك، ولقد اجتمع أهل ه

، وكان  ، رشق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه  اَّللباحلق الذي أعطاك  

، ويصربون عىل  اَّللوأصحابه يعفون عن املرشكني وأهل الكتاب كام أمرهم   اَّلل رسول 

ُتْبلجُونَّ  ﴿األذى، قال تعاىل:   تجابج ِمْن  أجمْ   يِف لج
ِذينج ُأوُتوا اْلكِ ُعنَّ ِمنج الَّ تجْسمج لج أجْنُفِسُكْم وج الُِكْم وج وج

ثِرًيا ُكوا أجًذى كج أجرْشج ِذينج  ِمنج الَّ ْبلُِكْم وج ْزِم    قج لِكج ِمْن عج تَُّقوا فجإِنَّ ذج تج وا وج تجْصرِبُ إِْن  ]آل    اأْلُُموِر﴾وج

ثرٌِي ِمْن أجهْ ﴿وقال تعاىل:    [ 186عمران:   دَّ كج ًدا  وج سج اًرا حج نُِكْم ُكفَّ ْعِد إِيامج ُردهونجُكْم ِمْن بج ْو يج تجاِب لج
ِل اْلكِ

ُُم احْلجقه  ج هلج بجنيَّ ا تج ْعِد مج ْأيِتج    ِمْن ِعنِْد أجْنُفِسِهْم ِمْن بج تَّى يج ُحوا حج اْصفج اْعُفوا وج ىلج    اَّلل إِنَّ    بِأجْمِرهِ   اَّللفج عج

 
ٍ
ء ْ ِديٌر﴾ ُكلِّ يشج به، حتى أذن له فيهم، فلام  اَّللالعفو ما أمره  يف يتأول  وكان  [ 109]البقرة:  قج

وأصحابه      اَّلل رسول  فيها من قتل من صناديد كفار قريش، وقفل    اَّلل غزا بدرا، فقتل  

من صناديد الكفار وسادة قريش، قال ابن أبى ومن معه    ىأسارمنصورين غانمني، معهم  

قد أمر  هذا  األوثان:  عبدة  املرشكني  فبايعوا    من  اإلسالم      اَّللرسول  توجه،  عىل 

 .(1) فأسلموا

  ؛ يقيض حاجتهوهو      اَّلل رسول  املهاجر بن قنفذ: أنه أتى  عن    [ 778]احلديث:  

إال عىل    اَّللفسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، وقال: )إين كرهت أن أذكر  

 
   (1798ومسلم ) ، (4566( البخاري )1)
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 (1)طهر(

  يف تعاىل وضعه    اَّلل : )السالم اسٌم من أسامء    اَّللقال رسول    [ 779]احلديث:  

، فأفشوه بينكم، فإن الرجل املسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم، فردوا عليه، كان له  األرض

يردوا عليه، رد عليه من هو خري منهم    عليهم فضل  مل  إياهم السالم، فإن  درجة بتذكريه 

 ( 2) وأطيب(

الناس من عجز    اَّللقال رسول    [ 780]احلديث:   الدعاء، وأبخل    يف : )أعجز 

 ( 3) الناس من بخل بالسالم(

: )إذا مررت عىل جملس فسلم عىل أهله، فإن   اَّللقال رسول    [ 781]احلديث:  

 (4)غري ذلك كان لك أجٌر( يف خري كنت رشيكهم، وإن يكونوا  يف يكونوا 

: )جاءكم أهل    اَّللرسول  ملا جاء أهل اليمن قال    عن أنس قال:[  782]احلديث:  

 (5) (اليمن، وهم أول من جاء باملصافحة

 (6) األخذ باليد( : )من متام التحية اَّللقال رسول   [ 783]احلديث:  

ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر  ):    اَّللقال رسول    [ 784]احلديث:  

 (7)(هلام قبل أن يتفرقا 

رسول    [ 785]احلديث:   حتابوا،    اَّللقال  وهتادوا  الغل،  يذهب  )تصافحوا   :

 (8)(وتذهب الشحناء

أصحابه، مل يصافحهم    لقيإذا      اَّلل رسول  : كان  قال  جندبعن    [ 786]احلديث:  

 
 ( 350وابن ماجة ) ، 37/ 1والنسائي   (17( أبو داود )1)

 (  1999) )كشف األستار(( البزار 2)

 (  5591) 5/371 الطرباين يف األوسط( 3)

   .19/28( الطرباين 4)

 (  5213( أبو داود )5)

 (  2730( الرتمذي )6)

 ( 2727والرتمذي ) ، (5212( أبو داود )7)

 . 2/693( مالك 8)
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 .(1)حتى يسلم عليهم

املؤمن فسلم عليه، وأخذ    لقي : )إن املؤمن إذا    اَّللقال رسول    [ 787]احلديث: 

 (2)بيده فصافحه، تناثرت خطايامها كام يتناثر ورق الشجر(

وتساءال،    اَّللقال رسول    [ 788]احلديث:   فتصافحا  التقيا  إذا  املسلمني  )إن   :

مسألة    اَّلل أنزل   وأحسنهام  وأبرمها  وأطلقهام  آلنسهام  وتسعني  تسعة  رمحة،  مائة  بينهام 

 ( 3) ألخيه(

فأخذ بيده      اَّلل رسول  كعب بن مالك: أنه ملا نزل عذره أتى  عن    [ 789]احلديث:  

 .(4) فقبلها 

األكوع   [ 790]احلديث:   بن  سلمة  بايعقال   عن  هذه      اَّلل رسول  ت  :  بيدي 

 .(5)فقبلناها فلم ينكر ذلك

قال: مل يكن[  791]احلديث:   أنس  إليهم من    عن  ،    اَّللرسول  شخص أحب 

 .(6)وكانوا إذا رأوه مل يقوموا، ملا يعلمون من كراهيته لذلك

يتوكأ عىل عصا فقمنا      اَّلل رسول  : خرج علينا  قال  أمامة   عن أيب  [ 792]احلديث:  

 ( 7)إليه، فقال: )ال تقوموا كام تقوم األعاجم يعظم بعضهم بعضا(

: )من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ    اَّللقال رسول    [ 793]احلديث:  

 ( 8) مقعده من النار(

رسول  ، فقال: ألج؟ فقال    اَّلل رسول  جاء رجٌل فاستأذن عىل    [ 794]احلديث:  

 
 (  1721( الطرباين )1)

 (  245) 1/84 الطرباين يف األوسط( 2)

 (  7672) 7/341 الطرباين يف األوسط( 3)

   .19/95الطرباين ( 4)

 (  657) 1/205 الطرباين يف األوسط( 5)

 (  2754( الرتمذي )6)

 (3836وابن ماجة )  ، (5230( أبو داود )7)

 (  2755( والرتمذي )5229( أبو داود )8)
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(،  رج إىل هذا فعلمه االستئذان، فقل له: قل السالم عليكم أأدخل؟اخ)خلادمه:      اَّلل

   .(1)فدخل سمع الرجل ذلك فقال: السالم عليكم أأدخل؟ فأذن له  ف

سعدعن    [ 795]احلديث:   بن  زارنا  قال  قيس  فقال:    يف    اَّلل رسول  :  منزلنا، 

؟ فقال: ذره   اَّلل(، فرد أيب ردا خفيا، فقلت: أال تأذن لرسول اَّلل)السالم عليكم ورمحة 

(، فرد سعد ردا  اَّلل : )السالم عليكم ورمحة    اَّللرسول    قالحتى يكثر علينا من السالم، ف

يا رسول    :، ثم رجع، فأتبعه سعد فقالاَّلل : السالم عليكم ورمحة    اَّللرسول    قالخفيا ثم  

عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السالم، فانرصف معه    ين كنت أسمع تسليمك، وأردإ  اَّلل

، وأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس،   اَّللرسول 

يقول:   يديه وهو  رفع  ثم  ثم  اللهفاشتمل هبا،  آل سعد،  اجعل صلواتك ورمحتك عىل  م 

وطأ عليه بقطيفة، فقال  من الطعام، فلام أراد االنرصاف قرب له سعد محارا قد    أصاب  

أبيت، فقال: إما  (، ففصحبته فقال يل: )اركب معي     اَّللسعد: يا قيس اصحب رسول  

 . (2)أن تركب، وإما أن تنرصف، فانرصفت

جملس من األنصار، إذ جاء أبو موسى    يف : كنت  قال   سعيد  عن أيب  [ 796]احلديث:  

ما منعك؟   كأنه مذعوٌر، فقال: استأذنت عىل عمر ثالثا فلم يؤذن يل، فرجعت، فقال يل 

: )إذا استأذن أحدكم ثالثا    اَّلل قلت: استأذنت ثالثا فلم يؤذن يل، فرجعت، وقال رسول  

له فلريجع(، فقال: و يؤذن  أمنكم أحد سمع   اَّللفلم  بينة  ه منه؟ قال أبى بن  لتقيمن عليه 

ال يقوم معك إال أصغر القوم، وكنت أصغر القوم، فقمت معه، فأخربت عمر    اَّلل كعب: و

  .(3)قال ذلك   اَّلل رسول أن 

 
 (  5177( أبو داود )1)

 ( 466وابن ماجة )  ، (5185( أبو داود )2)

 ( 2153ومسلم ) ، (6245( البخاري )3)
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غزوة تبوك، وهو    يف    اَّلل رسول  : أتيت  قال  عوف بن مالكعن    [ 797]احلديث:  

يا رس(، قأدخلقبة من أدم، فسلمت عليه، فرد عىل، وقال: )  يف ؟ قال:  اَّللول  لت: أكىل 

 . (1) )كلك(، فدخلت، قال: ذلك من صغر القبة

إذا أتى باب قوم، مل      اَّللرسول  : كان  قال  بن برس  اَّللعبد  عن    [ 798]احلديث: 

يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه األيمن أو األيرس، ويقول: )السالم عليكم،  

   .(2)السالم عليكم(، وذلك أن الدور مل يكن عليها يومئذ ستورٌ 

يستأذن، فقام مستقبل      اَّلل رسول  جاء رجٌل فوقف عىل باب    [ 799]احلديث:  

 (3))هكذا عنك، أو هكذا، فإنام االستئذان من النظر(:   رسول اَّلل الباب، فقال له

 ( 4): )إذا دخل البرص فال إذن( اَّللقال رسول   [ 800]احلديث:  

فقال: استأذن عىل أمي؟ فقال: نعم قال:      اَّلل رسول  رجل    سأل   [ 801]احلديث:  

البيت، فقال: استأذن عليها قال: إين خادمها، فقال: استأذن عليها أحتب أن    يف إين معها  

 .(5) فقال: استأذن عليها  ،تراها عريانة؟ قال: ال

ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته      اَّلل رسول  : كان يل من  قال   عيل عن    [ 802]احلديث:  

 . (6) استأذنته، فإن وجدته يصىل تنحنح فدخلت، وإن وجدته فارغا أذن يل

كان يل من   رواية:  إذا      اَّللرسول  ويف  فكنت  بالنهار،  بالليل، ومدخٌل  مدخٌل 

 .(7) دخلت بالليل تنحنح يل

قال: يتكلم الرجل    هذا السالم، فام االستيناس؟  اَّللل: يا رسول  يق   [ 803]احلديث:  

 
 ( 5000داود )( أبو 1)

 (  5186( أبو داود )2)

 (  5174( أبو داود )3)

 (  5173( أبو داود )4)

 . 2/743( مالك 5)

 ( 3708وابن ماجة ) ، 3/12( النسائي 6)

   .3/12( النسائي 7)



138 

 

 .(1)بتسبيحة وتكبرية وحتميدة، ويتنحنح، ويؤذن أهل البيت

رسول    [ 804]احلديث:   تسمع    اَّللقال  وأن  احلجاب،  يرفع  أن  عىل  )إذنك   :

 ( 2)سوادي حتى أهناك(

أمر دين كان عىل أيب فدققت    يف    اَّلل رسول  : أتيت  قال   جابرعن    [ 805]احلديث:  

 .(3) كأنه يكرهه(الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا، فخرج وهو يقول: )أنا أنا 

بيت قوم بغري إذهنم فقد حل هلم    يف : )من اطلع    اَّللقال رسول    [ 806]احلديث:  

 (4)أن يفقئوا عينه(

البيت قبل    يف : )من كشف سرتا فأدخل برصه    اَّللقال رسول    [ 807]احلديث:  

أنه حني أدخل برصه  أ يأتيه، ولو  له أن  أتى حدا ال حيل  أهله فقد  له فرأى عورة  يؤذن  ن 

استقبله رجٌل ففقأ عينه ما غريت عليه، وإن مر رجٌل عىل باب ال سرت له غري مغلق فنظر  

 (5)فال خطيئة عليه، إنام اخلطيئة عىل أهل البيت(

، فشمت أحدمها،    اَّلل رسول  عطس رجالن عند    عن أنس قال:[  808]احلديث:  

 (6)(اَّلل، وهذا مل حيمد اَّلل فقال: )هذا محد  ؛ ومل يشمت اآلخر، فقيل له

)إذا عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم    :   اَّللقال رسول    [ 809]احلديث:  

 (7)، ال أدري أبعد الثالثة أو الرابعة(زكوم إن عطس فقل إنك م

فإن شئت   َّللاقال رسول    [ 810]احلديث:   زاد  فإن  ثالثا،  العاطس  : )شمت 

 (8)فشمته، وإن شئت فال(

 
 ( 3707( ابن ماجه )1)

   (2169( مسلم )2)

  (2155( ومسلم ) 6250( البخاري )3)

   (2158(مسلم )4)

 (  2707( الرتمذي )5)

   (2991ومسلم ) ، (6221( البخاري )6)

 . 2/735( مالك 7)

 (  5036( وأبو داود )2744( الرتمذي )8)
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سمع  عن    [ 811]احلديث:   أنه  األكوع:  بن  عنده      اَّللرسول  سلمة  وعطس 

 (1): )الرجل مزكوم(ثم عطس أخرى، فقال له (اَّلل رجل، فقال له: )يرمحك 

حيب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا    اَّلل: )إن    اَّللقال رسول    [ 812]احلديث:  

وأما التثاؤب    اَّلل فحق عىل كل مسلم سمعه أن يقول له يرمحك    اَّللعطس أحدكم فحمد  

الصالة فليكظم ما استطاع، وال يقل: ها،    يففإنام هو من الشيطان، وإذا تثاءب أحدكم وهو  

 (2)فإن ذلكم من الشيطان يضحك منه(

،    اَّللرسول  انت اليهود يتعاطسون عند  : كقال   موسى  أيب عن   [ 813]احلديث: 

 .(3) ويصلح بالكم اَّلل ، فيقول ُّيديكم اَّلليرجون أن يقول هلم يرمحكم 

: )من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك    اَّللقال رسول    [ 814]احلديث:  

 (4)(الثناء  يف خريا فقد أبلغ  اَّلل

إن وجد، وإن مل  من أعطي عطاء فليجز به  )  :  اَّللقال رسول    [ 815]احلديث:  

جيد فليثن به، فإن من أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن حتىل بام مل يعط كالبس  

 ( 5) (ثويب زور

 (6)(اَّلل : )من ال يشكر الناس ال يشكر  اَّللقال رسول   [ 816]احلديث:  

املدينة أتاه املهاجرون فقالوا:    اَّلل رسول ملا قدم  عن أنس قال:[  817]احلديث:  

، ما رأينا قوما أبذل من كثري، وال أحسن مواساة من قليل، من قوم نزلنا بني  اَّلل يا رسول  

املهنإ، حتى لقد خفنا أن يذهبوا باألجر كله، قال:    يفنة، وأرشكونا  وأظهرهم، لقد كفونا املؤ

 
   (2993( مسلم )1)

   (2994ومسلم ) ، (6223( البخاري )2)

 ( 2739والرتمذي )، ( 5038(أبو داود )3)

 ( 2035( الرتمذي )4)

 ( 2034( الرتمذي )5)

 ( 1954والرتمذي )، ( 4811( أبو داود )6)
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 (1)هلم، وأثنيتم عليهم( اَّلل )ال، ما دعوتم 

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

إىل    اَّلل رسول  قال    [ 818]احلديث:   أحّبكم  )إّن  أخالقا،    أحاسنكم   اَّلل: 

املّشاؤون بالنميمة املفّرقون بني    اَّللوأبغضكم إىل    ، أكنافا الذين يألفون ويؤلفون املوطؤون

 (2)اإلخوان امللتمسون ألهل الرباء العثرات(

: )من أكرم أخاه املؤمن بكلمة يلطفه هبا أو قىض    اَّللرسول  قال    [ 819]احلديث:  

كان   ما  ممدودا  عليه  ظاّل  الرمحة  تزل  مل  كربة  عنه  فّرج  أو  حاجة  النظر    يفله  من    يف ذلك 

  أنبئكم املؤمن مؤمنا؟ إليامنه الناس عىل أنفسهم وأمواهلم. أال    يسممل   أنبئكمأال  ..  حاجته

باملهاجر؟ من هجر السّيئات وما حّرم    أنبئكممن املسلم؟ من سلم الناس يده ولسانه، أال  

عليه، ومن دفع مؤمنا دفعة ليذّله هبا، أو لطمه لطمة أو أتى إليه أمرا يكرهه لعنته املالئكة    اَّلل

حّقه   من  يرضيه  ال  حّتى  وأنتم  مؤمن  فلعّله  أحد  إىل  والعجلة،  فإّياكم  ويستغفر  ويتوب 

  اَّلل تعلمون وعليكم باألناة واللني، والترّسع من سالح الشياطني. وما من يشء أحّب إىل  

 ( 3) من األناة واللني(

 ( 4) (حسن البرش يذهب بالسخيمة: ) اَّللرسول قال   [ 820]احلديث:  

كم، فالقوهم  أموالإّنكم لن تسعوا الناس ب):    اَّللرسول  قال    [ 821]احلديث:  

 ( 5) (بطالقة الوجه وحسن البرش

كم، فسعوهم  أموال: )إّنكم لن تسعوا الناس ب  اَّللرسول  قال    [ 822]احلديث:  

 ( 6) بأخالقكم(

 
 ( 2487والرتمذي ) ، (4812( أبو داود )1)

 . 100ص  1عوايل اللئايل ج  (2)

 .  523علل الرشائع ص  (3)

   .103/ 2الكايف: أصول  (4)

   .103/ 2الكايف: أصول  (5)

   .53/ 2عيون األخبار  (6)
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: )ال يكمل املؤمن إيامنه حّتى حيتوي عىل مائة    اَّللرسول  قال    [ 823]احلديث:  

، ما يكون  اَّللرسول  : )يا  اإلمام عيل وثالث خصال: فعل وعمل ونّية وباطن وظاهر(، فقال  

املائة وثالث خصال؟(، فقال: )يا عيّل، من صفات املؤمن أن يكون جّوال الفكر، جوهرّي  

 ( 1) هّشاشا بّشاشا، ال حّساس وال جّساس( .. الذكر

دائم البرش، سهل اخللق، لنّي      اَّللرسول  : )كان  عيل   قال اإلمام  [ 824ديث:  ]احل 

 ( 2)(اجلانب

اإلمام   [ 825]احلديث:   كريم    اَّللرسول  )كان    :عيل   قال  املؤونة  خفيف   :

عبوس،   غري  من  حمزونا  ضحك،  غري  من  بّشاشا  الوجه،  طلق  املعارشة،  مجيل  الطبيعة، 

ف، رقيق القلب، رحيام بكّل مسلم، ومل يتجّشأ  متواضعا من غري مذّلة، جوادا من غري رس

 ( 3) (من شبع قط، ومل يمّد يده إىل طمع، وكفاه مدحا 

رسول  رجل، فقال: يا      اَّلل رسول  قال: أتى    اإلمام الباقرعن    [ 826]احلديث:  

 (4)(الق أخاك بوجه منبسط)أوصني، فكان فيام أوصاه أن قال:  اَّلل

ثالث يصفني وّد املرء ألخيه املسلم: يلقاه  ) :    اَّللرسول  قال    [ 827]احلديث:  

 ( 5)املجلس إذا جلس إليه، ويدعوه بأحّب األسامء إليه( يفبالبرش إذا لقيه، ويوّسع له 

وجه املؤمن يوجب    يف: )البرش    اَّلل بنت رسول  قالت فاطمة    [ 828]احلديث:  

 ( 6)وجه املعاند املعادي يقي صاحبه عذاب النار( يف لصاحبه اجلنّة، والبرش 

: )حسن البرش بالناس نصف العقل، والتقدير    اَّللرسول  قال   [ 829]احلديث:  
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 ( 1) (نصف املعيشة، واملرأة الصاحلة أحد الكاسبني

حيّب الوجه الطلق، ويبغض الوجه    اَّلل  : )إنّ   اَّللرسول  قال    [ 830]احلديث:  

 ( 2)(البارس

فقلت: عّلمني خريا     اَّلل رسول  : أتيت  قال  سليم بن جابر عن   [ 831]احلديث:  

إناء املستسقي، وأن   يف أن تصّب دلوك    به، قال: )ال حتّقرّن من املعروف شيئا ولو  اَّلل  ينفعني 

 (3)(تلقى أخاك ببرش حسن، وإذا أدبر فال تغتابه

وجها منبسطا،  : )إّن للمؤمن أربع عالمات:    اَّللرسول  قال    [ 832]احلديث:  

 (4)(ولسانا لطيفا، وقلبا رحيام، ويدا معطية 

: )ال تدع من املعروف  يويص بعض أصحابه    اَّللرسول  قال    [ 833]احلديث:  

 ( 5) (فكّلم الناس وأنت إليهم طليق الوجه يشء شيئا إاّل فعلت، فإن مل تقدر عىل 

كم، فالقوهم  أموال: )إّنكم لن تسعوا الناس ب  اَّللرسول  قال    [ 834]احلديث:  

 ( 6) (بطالقة الوجه وحسن البرش

البشاشة إذا    : )من أخالق النبّيني والصّديقني   اَّللرسول  قال    [ 835]احلديث:  

 ( 7) (حّق عىل املزور إكرامه اَّلل يف تراؤوا، واملصافحة إذا تالقوا، والزائر 

أمرهم بسبع: عيادة املرىض،      اَّلل عن اإلمام الباقر: أّن رسول    [ 836]احلديث:  

واّتباع اجلنائز، وإبرار القسم، وتشميت العاطس، ونرص املظلوم، وإفشاء الّسالم، وإجابة  

 .(8) الداعي
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له   اَّلل : )من أخذ من أخيه شيئا من األذى كتب  اَّللقال رسول   [ 837]احلديث:  

 (1)إّياه(مائة حسنة مضاعفة إذا هو أراها 

اهلدية عىل ثالثة وجوه: هدّية مكافأة، وهدّية  ):    اَّللرسول  قال    [ 838]احلديث:  

 ( 2)(مصانعة، وهدّية َّللّ عّز وجّل 

يأكل اهلدّية، وال يأكل      اَّلل رسول  عن اإلمام الباقر قال: )كان   [ 839]احلديث:  

 (3)(الصدقة، ويقول: هتادوا، فإّن اهلدّية تسّل السخائم وَتيل ضغائن العداوة واألحقاد 

 (4)(: هتادوا حتابوا، فإهّنا تذهب بالضغائن اَّللرسول قال   [ 840]احلديث:  

 ( 5)(هتادوا بالنبق حتيي املوّدة واملواالة ):  اَّللرسول قال   [ 841]احلديث:  

يقبل    اَّللرسول  قال    [ 842]احلديث:   أن  املسلم  الرجل ألخيه  تكرمة  )من   :

 (6)(حتفته، ويتحفه بام عنده، وال يتكّلف له شيئا 

إّن أحدكم ليدع تسميت أخيه إن عطس،  ):    اَّللقال رسول    [ 843]احلديث:  

 (7)فيطالبه يوم القيامة فيقىض له عليه(

 (8) العطسة عند احلديث شاهد():  اَّللقال رسول   [ 844]احلديث:  

إذا عطس الرجل فسّمتوه ولو كان من وراء  ):   اَّللرسول  قال   [ 845]احلديث:  

 ( 9) (لو من وراء البحر)و: أخرىويف رواية (جزيرة

للمسلم عىل املسلم سّت باملعروف: يسّلم  ):    اَّللرسول  قال    [ 846]احلديث:  

عطس، ويعوده إذا مرض، وحيرض جنازته إذا  عليه إذا لقيه، وجييبه إذا دعاه، ويسّمته إذا  
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 (1) ( مات، وحيّب له ما حيّب لنفسه

  أمر )عن سبع:    ىبسبع وهن  أمر    اَّللرسول  : أّن  الباقر  اإلمامعن    [ 847]احلديث:  

بعيادة املرىض، واّتباع اجلنائز، وإبرار القسم، وتسميت العاطس، ونرصة املظلوم، وإفشاء  

بالذهب، والرشب    ىوهن   . الداعي. الّسالم، وإجابة   التخّتم  والفّضة،    يف عن  الذهب  آنية 

 (2)(ومن املأثر احلمر، وعن لباس االستربق واحلرير والقّز واالرجوان

احلسن    [ 848]احلديث:   وشّيعه  ذر،  أبا  عيل  اإلمام  شّيع  ملا  الصادق:  اإلمام  قال 

رس، قال هلم أمري املؤمنني:  بن جعفر وعامر بن يا   اَّللواحلسني وعقيل بن أيب طالب وعبد  

)وّدعوا أخاكم.. فإنه ال بّد للشاخص من أن يميض، وللمشّيع أن يرجع، فتكلم كل رجل  

يا أبا ذر!.. إّن القوم إنام امتهنوك بالبالء، ألنك    اَّللرمحك )منهم عىل حياله، فقال احلسني: 

اك عام منعوك، فقال  منعتهم دينك، فمنعوك دنياهم، فام أحوجك غدا إىل ما منعتهم، وأغن

الدنيا من شجن غريكم، إين إذا ذكرتكم ذكرت   يف من أهل بيت، فام يل  اَّلل رمحكم )أبو ذر: 

 ) (3 ) اَّلل رسول 

رسول    [ 849]احلديث:   كان  الصادق:  اإلمام  قال:      اَّلل قال  املؤمن  وّدع  إذا 

وزّودكم التقوى، ووّجهكم إىل كل خري، وقىض لكم كل حاجة، وسّلم لكم    اَّللرمحكم  )

 ( 4) دينكم ودنياكم، ورّدكم ساملني إىل ساملني(

يده فكفَّ حذيفة      اَّلل رسول  حذيفة فمّد      اَّللرسول  لقي    [ 850]احلديث:  

رسول   فقال  حذيفة.. ) :    اَّلل يده،  عنّي؟  يا  يدك  فكففت  إليك  يدي  فقال    (، بسطت 

يا رسول   وأنا   اَّلل حذيفة:  يدك  يدي  أن متسَّ  أحبَّ  فلم  ُجنبًا  كنت  ولكنّي  الرغبة،  بيدك 
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التقيا فتصافحا حتاتت ذنوهبام كام  ) :    اَّلل ُجُنب، فقال رسول   إذا  ني  مج
املسلِ أّن  تعلم  أما 

 (1)يتحاّت ورق الشجر(

أدخل به اجلنّة  فقال: عّلمني عمال      اَّللرسول    جاء أعرايّب إىل  [ 851]احلديث:  

ذلك، قال: فهل لك إبل؟ قال:    أطيقفقال: أطعم الطعام وأفش الّسالم، قال: فقال: ال  

فانظر بعريا واسق عليه أهل بيت ال يرشبون املاء إاّل غّبا، فلعّله ال ينفق بعريك  )نعم، قال:  

 (2)(وال ينخرق سقاؤك حّتى َتب لك اجلنّة 

بني عبد املطّلب فقال:      اَّلل رسول  مجع    قال:  اإلمام الصادقعن    [ 852]احلديث:  

وأطعموا  ) نيام،  والناس  وهتّجدوا  األرحام،  وصلوا  الّسالم،  أفشوا  املّطلب  عبد  بني  يا 

 (3)(الطعام، وأطيبوا الكالم تدخلوا اجلنّة بسالم 

كّفارات:   اَّلل رسول  قال    [ 853]احلديث:   )ثالث  وإطعام    :  الّسالم،  إفشاء 

 ( 4) (الليل والناس نيامالطعام، والتهّجد ب

  اَّلل رسول  يل: يا  (، قالنّهى  أولوإّن خياركم  ) :    اَّللرسول    قال   [ 854]احلديث: 

قال:    أولو ومن   األرحام    أولوهم  )النّهى؟  الرزينة، ووصلة  احلسنة واألحالم  األخالق 

باأل الطعام،  والربرة  ويطعمون  واليتامى،  واجلريان  للفقراء  واملتعاهدين  واآلباء،  ّمهات 

 (5)(العامل، ويصّلون والناس نيام غافلون يف ويفشون الّسالم 

خريكم من أطعم الطعام، وأفشى الّسالم،  ):    اَّللرسول  قال    [ 855]احلديث:  

 ( 6) (وصىّل والناس نيام

أسامء    اَّللرسول  قال    [ 856]احلديث:   من  اسم  )الّسالم  فأفشوه    اَّلل:  تعاىل 
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بينكم، فإّن الرجل املسلم إذا مّر بالقوم فسّلم عليهم فإن مل يرّدوا عليه رّد عليه من هو خري  

 (1)(منهم وأطيب 

الدنيا    أخربكم ال  )أ:    اَّلل رسول  قال    [ 857]احلديث:   أهل  أخالق  بخري 

 (2)(العامل يفإفشاء الّسالم .. ؟اآلخرةو

حّتى    اَّللرسول  قال    [ 858]احلديث:   اجلنّة  تدخلوا  ال  بيده  نفيس  )واّلذي   :

إن فعلتموه حتاببتم، أفشوا   يشء تؤمنوا وال تؤمنوا حّتى حتاّبوا وال حتاّبوا، أوال أدّلكم عىل  

 (3)(الّسالم بينكم 

: )إذا الناس أظهروا العلم وضّيعوا العمل وال   اَّللرسول قال   [ 859]احلديث:  

عند ذلك وأصّمهم    اَّللاألرحام، لعنهم    يفا باأللسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا  حتاّبو

 (4)(وأعمى أبصارهم 

اجلنّة غرفا يرى ظهورها من بطوهنا    يف: )إّن    اَّللرسول  قال    [ 860]احلديث:  

ظهورها  من  قوبطوهنا  وأطعم  (،  الّسالم  وأفشى  الكالم  أطاب  )ملن  قال:  هي؟  ملن  يل: 

 ( 5)(فأفشوه بينكم  اَّللوقال: )إّن الّسالم اسم من أسامء (بالليل والناس نيامالطعام وصىّل 

قوم إاّل أمنوا من العذاب،    يف : )ما فشا الّسالم    اَّللرسول  قال   [ 861]احلديث:  

 ( 6) فإن فعلتموه دخلتم اجلنّة(

 ( 7)(: )أفشوا الّسالم تسلموا  اَّللرسول قال   [ 862]احلديث:  

شاته،      اَّلل رسول    كان  [ 863]احلديث:   وحيلب  نعله،  وخيصف  ثوبه،  يرقع 
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، ويركب احلامر ويردف، وال يمنعه احلياء أن حيمل  األرضويأكل مع العبيد، وجيلس عىل  

حاجته من السوق إىل أهله، ويصافح الغني والفقري وال ينزع يده من يد أحد حتى ينزعها،  

قر ما دعي إليه ولو إىل خشف  ويسّلم عىل من استقبله من كبري وصغري وغني وفقري، وال حي 

 .(1) التمرة

إذا سّلم عليه أحد من املسلمني فقال: سالم      اَّللرسول  كان    [ 864]احلديث:  

  قال   اَّللالّسالم عليك ورمحة    وإذا قال:(وبركاته   اَّلل عليك الّسالم ورمحة  )وعليك يقول:  

جواب من يسّلم    يف وهكذا كان يزيد  ( وبركاته  اَّلل عليك الّسالم ورمحة  )و:    اَّلل رسول  

 .(2)عليه

قال    [ 865]احلديث:   قال:  عّباس  بن  الفضل  هل    اَّللرسول  عن  فضل  )يا   :

، معناه عيّل  اَّلل تدري ما تفسري الّسالم عليكم، إذا قال الرجل للرجل: الّسالم عليكم ورمحة  

تك، فإذا رّد عليه  زلّ   أريد وميثاقه أن ال أغتابك، وال اعيب عليك مقالتك، وال    اَّلل عهد  

شهيد    اَّلل، واَّللوبركاته يقول لك عيّل مثل اّلذي عليك ورمحة    اَّلل وعليكم الّسالم ورمحة  

 ( 3) (عىل ما يقولون

أصحاب    [ 866]احلديث:   أنعم صباحا      اَّللرسول  كان  له:  يقولون  أتوه  إذا 

ْ حُيجيِّكج بِِه اَّللَُّ  ﴿  اَّلل وأنعم مساء، وهي حتّية أهل اجلاهلّية، فأنزل   يَّْوكج باِمج ملج اُءوكج حج ا جج إِذج   ِ﴾وج

بخري من ذلك حتّية أهل اجلنّة الّسالم    اَّلل : )قد أبدلنا    اَّللرسول  فقال هلم  ،  [ 8]املجادلة:  

 (4)(عليكم

: )إّن للمسلم عىل أخيه ستا من املعروف يسّلم    اَّللرسول  قال    [ 867]احلديث:  
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 ( 1) (ويعوده إذا مرض..عليه إذا لقيه 

 (2)(وبرسوله من بدأ بالسالم   اَّلل: أوىل الناس ب  اَّللرسول  قال    [ 868]احلديث:  

تسعة    اَّلل رسول  قال    [ 869]احلديث:   حسنة،  مائة  واملجيب  املسلم  )بني   :

 (3)(وتسعون منها ملن يسّلم وواحدة ملن جييب 

الرجل باملجلس    إّن من التواضع أن يرىض ) :    اَّللرسول  قال    [ 870]احلديث:  

 (4)(..لقيدون رشف املجلس، وأن يسّلم عىل من 

: )من رأس التواضع أن تبدأ بالسالم عىل من    اَّللرسول  قال    [ 871]احلديث:  

املدحة   حتّب  وال  املجلس،  من  بالدون  ترىض  وأن  عليك،  سّلم  من  عىل  وترّد  لقيت، 

 (5)(والتزكية 

: )إذا سّلم املؤمن عىل أخيه املؤمن فيبكي إبليس    اَّللل  رسو قال    [ 872]احلديث:  

 (6)(هلام  اَّللويقول: يا ويلتاه مل يفرتقا حّتى غفر  اَّلل لعنه 

 ( 7) (: )الّسالم حتّية ملّلتنا وأمان لذّمتنا  اَّللرسول  قال  [ 873]احلديث:  

من لقي عرشة من املسلمني فسّلم عليهم  )و:    اَّللرسول  قال    [ 874]احلديث:  

 (8)(له عتق رقبة  اَّلل كتب 

من    اَّللرسول  قال    [ 875]احلديث:   وإذا سّلم  املايش،  الراكب عىل  )ليسّلم   :

 (9)(القوم واحد أجزأ عنهم 

 ( 10)(الراكب أحّق بالسالم ) :  اَّللرسول قال   [ 876]احلديث:  

 
 .  248/ 2أمايل الطويس  (1)

 .  644/ 2الكايف: أصول  (2)

 أبو الفتوح يف تفسريه.   ، 68/ 2مستدرك الوسائل  (3)

 . 149األشعثيّات/ (4)

 من كتاب )أيب الربكات(   ، 200ر: مشكاة األنوا (5)

 .  68/ 2مستدرك الوسائل  (6)

 .  68/ 2مستدرك الوسائل  (7)

 .  185/ 1أمايل الطويس  (8)

 .  369/ 1أمايل الطويس  (9)

 عن كتاب اإلمامة والتبرصة.  12/ 73بحار األنوار  (10)
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)  اَّللرسول  قال    [ 877]احلديث:   عىل  :  األكل  املامت:  حتّى  أدعهّن  ال  مخس 

احلضيض مع العبيد، وركويب احلامر مؤكفا، وحلبي العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم  

 (1)(عىل الصبيان، ليكون ذلك سنّة من بعدي

 .(2)يسّلم عىل الصغري والكبري   اَّللرسول  كان [ 878]احلديث:  

: )إّن أبخل الناس من بخل بالسالم، وأجود    اَّللرسول  قال    [ 879]احلديث:  

 (3)(تعاىل  اَّلل سبيل   يفالناس من جاد بنفسه وماله 

ال أدّلكم عىل أكسل الناس وأرسق الناس  )أ:    اَّللرسول  قال    [ 880]احلديث:  

قال: )أّما أبخل الناس    اَّلل رسول  وا: بىل يا  (، قالوأبخل الناس وأجفى الناس وأعجز الناس 

بشفه    اَّللفال يسّلم عليه، وأّما أكسل الناس عبد صحيح فارغ ال يذكر    فرجل يمّر بمسلم

وال بلسان، وأّما أرسق الناس فاّلذي يرسق من صالته تلّف كام يلّف الثوب اخللق فيرضب  

هبا وجهه، وأّما أجفى الناس فرجل ذكرت بني يديه فلم يصّل عيّل، وأّما أعجز الناس من  

 (4)(عجز عن الدعاء

: )إّن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وإّن    اَّللرسول  قال    [ 881]احلديث:  

 ( 5)(أبخل الناس من بخل بالسالم 

 ( 6) (من بدأ بالكالم قبل الّسالم فال َتيبوه) :  اَّللرسول قال   [ 882]احلديث:  

 ( 7) (ال تدع إىل طعامك أحدا حّتى يسّلم) :  اَّللرسول قال   [ 883]احلديث:  

ال تدعوا أحدا إىل الطعام حّتى يسّلم واحلمد  ):    اَّللرسول  قال    [ 884]احلديث:  

 
 .  130علل الرشائع/  (1)

 .  ، لّب اللباب 69/ 2مستدرك الوسائل  (2)

 .  76األشعثيّات/ (3)

 .  237/ 2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر  (4)

 .  317د: املفيأمايل  (5)

 .  1/19اخلصال  (6)

 .  1/19اخلصال  (7)
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 (1)(َّلل رّب العاملني 

إذا مّر بنا رجل ومل يسّلم      اَّلل رسول  قال اإلمام عيّل: )أمرنا    [ 885]احلديث:  

 (2)(والطعام بني أيدينا أن ال ندعوه إليه 

إذا أتى باب قوم مل ينرصف حّتى يؤذن بالسالم      اَّللرسول  كان    [ 886]احلديث:  

 . (3) ثالث مّرات

 (4)(: )الّسالم تطّوع والرّد فريضة  اَّللرسول قال   [ 887]احلديث:  

: )إذا سّلم الرجل من اجلامعة أجزأ عنهم، وإذا    اَّللرسول  قال    [ 888]احلديث:  

 ( 5) (مجاعة أجزأهم أن يرّد واحد منهم سّلم عىل القوم وهم 

لنا  عن    [ 889]احلديث:   قال  قال:  عيّل  وال  ):    اَّللرسول  اإلمام  تبغضوا  ال 

يا  ( تنقصوا فقيل:  قال:    اَّللرسول  ،  ذاك،  يسّلم  ) وكيف  املجلس  عىل  أحدكم  مّر  إذا 

النادي فليسمع جلساءه   يف ، فإذا عطس عاطس افليسمعهم وإذا رّد أهل املجلس فليسمعو

 (6) ( احلمد َّلل وليسمعوه التسميت 

: )سّلموا عىل اليهود والنصارى، وال تسّلموا    اَّللرسول  قال    [ 890ديث:  ]احل 

 ( 7) (عىل شارب اخلمر وإن سّلم عليكم فال ترّدوا جوابه

إذا التقيتم فتالقوا بالّتسليم والتصافح وإذا  ):    اَّللرسول  قال    [ 891]احلديث:  

 ( 8) (تفّرقتم فتفّرقوا باالستغفار

تزيد  ) :    اَّللرسول  قال    [ 892]احلديث:   املصافحة  فإّن  املودة،    يفتصافحوا 

 
 . 229األشعثيّات/ (1)

 . 154األشعثيّات/ (2)

 . 194ر: مشكاة األنوا (3)

 .  644/ 2الكايف: أصول  (4)

 . 197ر: مشكاة األنوا (5)

 . 167األشعثيّات/ (6)

 .  153ر: جامع األخبا (7)

 .  181/ 2الكايف: أصول  (8)
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 ( 1) (واهلدية تذهب بالغل

عليه  ):    اَّللرسول  قال    [ 893]احلديث:   فليسّلم  أخاه  أحدكم  لقي  إذا 

 (2)(عّز وجّل أكرم بذلك املالئكة فاصنعوا صنع املالئكة  اَّلل وليصافحه، فإّن 

التصافح      اَّللرسول    سئل  [ 894]احلديث:   )التعزية، فقال   يفعن  هو سكن  : 

 ( 3) (املؤمن، ومن عّزى مصابا فله مثل أجره

  اَّللرسول  كان املسلمون إذا غزوا مع  : )قال  اإلمام الصادقعن    [ 895]احلديث:  

  ( 4)(ومّروا بمكان كثري الّشجر ثّم خرجوا إىل الفضاء نظر بعضهم إىل بعض فتصافحوا 

)  اَّللرسول  قال    [ 896]احلديث:   عليه    لقيإذا  :  فسّلم  أخاه  املسلم  الرجل 

 ( 5)(وصافحه مل ينزع أحدمها يده عن صاحبه حّتى يغفر هلام 

رجال قّط فنزع      اَّللرسول  )ما صافح    قال:   اإلمام الصادقعن    [ 897]احلديث:  

 (6)(يده حّتى يكون هو اّلذي ينزع يده منه

أحدا قّط فنزع يده من      اَّللرسول  ما صافح  : )عيلّ   قال اإلمام   [ 898]احلديث: 

حاجة أو حديث فانرصف حّتى    يف يده حتّى يكون هو اّلذي ينزع يده، وما فاوضه أحد قّط  

مقدما    رأى يكون الرجل ينرصف، وما نازعه احلديث حّتى يكون هو اّلذي يسكت، وما  

 (7)..(رجليه بني يدي جليس له قطّ 

قال:    [ 899]احلديث:   مالك  بن  أنس  سنني      اَّللرسول  صحبت  )عن  عرش 

طيب من نكهته، وكان إذا لقيه واحد من أصحابه قام  أشتم نكهة  أوشممت العطر كّله فلم  

 
 . 153االشعثيات/ (1)

 .  181/ 2الكايف: أصول  (2)

 . 106د: مسّكن الفؤا (3)

 .  181/ 2الكايف: أصول  (4)

 . 68/ 2لّب اللباب للراوندي كام يف)املستدرك(  (5)

 .  182/ 2الكايف: أصول  (6)

 .  81/ 2مستدرك الوسائل  (7)
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معه فلم ينرصف حّتى يكون الرجل ينرصف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده  

خرج ركبتيه بني جليس  أياه فلم ينزع عنه حّتى يكون الرجل هو اّلذي ينزع عنه، وما  إناوهلا  

 ( 1) (رجل قّط فقام حّتى يقوم   اَّلل رسول ّط، وما قعد إىل له ق

  اَّللمّتكئا منذ بعثه      اَّلل رسول  ما أكل  : ) قال  اإلمام الصادقعن    [ 900]احلديث:  

قّط وال    جملس   يفعّز وجّل وما رأى ركبتيه أمام جليسه    َّللعّز وجّل إىل أن قبضه تواضعا  

حّتى يكون الرجل هو اّلذي ينزع يده وال   رجال قّط فنزع يده من يده   اَّلل رسول صافح 

يِّئجةج ﴿تعاىل له:    اَّللبسّيئة قّط قال      اَّللرسول  كافأ   ُن السَّ تِي ِهيج أجْحسج ْع بِالَّ ]املؤمنون:    ﴾  اْدفج

  اَّلل به، وال أعطى عىل    اَّلل يأيت   ففعل وما منع سائال قّط، إن كان عنده أعطى وإاّل قال:  [ 96

عّز وجّل له ذلك قال: وكان    اَّللإن كان ليعطي اجلنّة فيجيز    اَّللعّز وجّل شيئا قّط، إاّل أجازه  

إن كان    اَّللأخوه من بعده واّلذي ذهب بنفسه ما أكل من الدنيا حراما قّط حّتى خرج منها و

 ( 2)(عّز وجّل طاعة فيأخذ بأشّدمها عىل بدنه  َّللليعرض له األمران كالمها 

: )من أحزن مؤمنا ثّم أعطى الدنيا مل يكن ذلك    اَّللرسول  قال    [ 901  ]احلديث: 

 (3)(كّفارته، ومل يؤجر عليه

، ومن أحزنه أحزنه  اَّلل: )من آذى مؤمنا آذاه    اَّللرسول  قال    [ 902]احلديث:  

 (4)(يوم القيامة  اَّلل، ومن نظر إليه بنظرة ختيفه بغري حّق أو بجفاء خييفه اَّلل

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

 
 .  17ق: مكارم األخال (1)

 .  241/ 1الكايف: روضة  (2)

 .  148جامع األخبار ص  (3)

 .  103ص   2لّب اللباب كام يف )املستدرك( ج  (4)
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الصادقعن    [ 903]احلديث:   عابدا،    قال:   اإلمام  كان  مّهام  له:  يقال  رجل  قام 

، صف لنا صفة املؤمن كأّننا ننظر  إماموهو خيطب، فقال: يا    اإلمام عيل ناسكا، جمتهدا إىل  

قلبه.. هّشاش،    يفوجهه، وحزنه    يفإليه، فقال: )يا مّهام، املؤمن هو الكّيس الفطن، برشه  

 (1)(بّشاش، ال بعّباس وال بجّساس

برشه دائم، وثغره باسم، غيث ملن  عيّل: )  اإلماموصف    يفمما ورد    [ 904]احلديث:  

رغب، وغياث ملن وهب، مآل اآلمل، وثامل األرامل، يتعّطف عىل رعّيته، ويترّصف عىل  

 (2)(ه بحّجته، ويكفيه بمهجته مشّيته، ويكأل

 (3))البشاشة حبالة املوّدة( :عيل  قال اإلمام   [ 905]احلديث:  

قلبك االفتقار إىل الناس واالستغناء    يف : )ليجتمع  عيل   قال اإلمام  [ 906]احلديث:  

نزاهة    يف لني كالمك وحسن برشك، ويكون استغناؤك عنهم    يف عنهم، يكون افتقارك إليهم  

 (4)عرضك وبقاء عّزك(

الناس قلوب أوّدائهم عيل   قال اإلمام  [ 907]احلديث:   به  يألف  ما  )إّن أحسن   :  ،

والتفّقد   لقائهم،  عند  البرش  حسن  أعدائهم:  قلوب  عن  الضغن  به  غيبتهم،    يف ونفوا 

 (5) والبشاشة هبم عند حضورهم( 

اإلمام   [ 908]احلديث:   لنبرش  ):  عيل   قال  لتقليهم،    يفإّنا  قلوبنا  وإّن  قوم،  وجوه 

 (6)(نّتقيهم عىل إخواننا، ال عىل أنفسنا  اَّلل  أعداء  أولئك

 ( 7) (: )البرش أّول الربّ عيل  قال اإلمام   [ 909]احلديث:  

 
 .  226/ 2الكايف: أصول  (1)

 . 2/115مناقب ابن شهر آشوب  (2)

 . 1090/ 5هنج البالغة حكمة  (3)

 . 204ل: حتف العقو (4)

 . 218ل: حتف العقو (5)

 .  354ي:  التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكر (6)

 .  14 م:غرر احلك (7)



154 

 

)حسن البرش أّول العطاء، وأسهل السخاء، حسن  اإلمام عيل:  قال    [ 910]احلديث:  

 (1)(البرش إحدى البشارتني 

 ( 2)()البرش شيمة احلرّ اإلمام عيل: قال   [ 911]احلديث:  

 (3) )حسن البرش من دعائم النجاح( اإلمام عيل:قال   [ 912]احلديث:  

)طالقة الوجه بالبرش والعطّية، وفعل الرّب وبذل    اإلمام عيل:قال    [ 913  ]احلديث: 

 (4)التحّية، داع إىل حمّبة الربّية(

 (5)اللئيم ملهوج(والكريم أبلج،  اإلمام عيل: )قال   [ 914]احلديث:  

 (6)العبوس معّرة(والبرش مرّبة، اإلمام عيل: )قال   [ 915]احلديث:  

 ( 7) القة شيمة احلّر(الطاإلمام عيل: )قال   [ 916]احلديث:  

 ( 8) البرش أّول النائل(اإلمام عيل: )قال   [ 917]احلديث:  

 (9) البرش يطفئ نار املعاندة(اإلمام عيل: )قال   [ 918]احلديث:  

 (10)البرش أّول النوال(اإلمام عيل: )قال   [ 919]احلديث:  

 (11)البرش يونس الرفاق(اإلمام عيل: )قال   [ 920]احلديث:  

 (12)البشاشة حبالة املوّدة(اإلمام عيل: )قال   [ 921]احلديث:  

 (13)البرش إسداء الصنيعة بغري مؤونة(اإلمام عيل: )قال   [ 922]احلديث:  

 (14)البرش أحد العطاءين(اإلمام عيل: )قال   [ 923]احلديث:  

 
   .378م: غرر احلك (1)

 .  24م: غرر احلك (2)

 .  380م: غرر احلك (3)

 .  473م: غرر احلك (4)

 .  434غرر احلكم:  (5)

 .  434غرر احلكم:  (6)

 .  434غرر احلكم:  (7)

 .  434غرر احلكم:  (8)

 .  434غرر احلكم:  (9)

 .  434غرر احلكم:  (10)

 .  434غرر احلكم:  (11)

 .  434غرر احلكم:  (12)

 .  434غرر احلكم:  (13)

 .  434غرر احلكم:  (14)
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 (1)البشاشة أحد القرابتني(اإلمام عيل: )قال   [ 924]احلديث:  

 (2)نق، وخلق مرشق(البرش منظر مواإلمام عيل: )قال   [ 925]احلديث:  

 ( 3) سبب املحّبة البرش(اإلمام عيل: )قال   [ 926]احلديث:  

 (4)حسن البرش أحد البشارتني(اإلمام عيل: )قال   [ 927]احلديث:  

 (5)كثرة البرش آية البذل(اإلمام عيل: )قال   [ 928]احلديث:  

 (6)من بخل عليك ببرشه مل يسمح برّبه(اإلمام عيل: )قال   [ 929]احلديث:  

 (7)وجه مستبرش خري من قطوب مؤثر(اإلمام عيل: )قال   [ 930]احلديث:  

ألن أهدي ألخي املسلم هدّية تنفعه أحّب إيّل  ):  اإلمام عيل قال    [ 931]احلديث:  

 (8)(من أن أتصّدق بمثلها 

من    [ 932]احلديث:   )ثالثة  عيّل:  اإلمام  اإلقتار    حقائق قال  من  اإلنفاق  اإليامن 

 (9)(واإلنصاف من نفسك وبذل الّسالم جلميع العامل 

العامل، ورّدوا    يفافشوا الّسالم  )وخطبة الديباج:    يف  عيل   قال اإلمام   [ 933]احلديث:  

 (10) ( التحّية عىل أهلها بأحسن منها 

 (11)(الّسالم: )إّن العبادة لني الكالم وإفشاء عيل  قال اإلمام   [ 934]احلديث:  

عيل:    [ 935]احلديث:   اإلمام  هلم  )قال  وأظهروا  فتصافحوا،  إخوانكم  لقيتم  إذا 

 ( 12) البشاشة والبرش، تتفرقوا وما عليكم من األوزار قد ذهب(
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 .  434غرر احلكم:  (5)
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ك وإن كره، فإّنه ممّا أمر  )قال اإلمام عيل:    [ 936]احلديث:   عّز وجلَّ    اَّلل صافح عدوَّ

يِّئجةُ ﴿به عباده، يقول:   الج السَّ نجُة وج احْلجسج تجْستجِوي  الج  ْينجكج    وج بج الَِّذي  ا  إِذج فج ُن  أجْحسج تِي ِهيج  بِالَّ ْع  اْدفج

يِلٌّ   وج أجنَُّه  كج ٌة  اوج دج عج ْينجُه  بج ِيمٌ وج ظ    محج حج ُذو  إِالَّ  ا  اهج ُيلجقَّ ا  مج وج وا  ُ ربج ِذينج صج الَّ إِالَّ  ا  اهج ُيلجقَّ ا  مج ظِيٍم﴾   وج   عج

 (1)([ 35-34]فصلت: 

يسّمت العاطس ثالثًا فام فوقها فهو ريح، وإن  ) قال اإلمام عيل:    [ 937]احلديث:  

 (2)، ألّن ذلك من عّلة(اَّللشفاك )زاد العاطس عىل ثالث قيل له: 

قال اإلمام عيّل: )من أحسن احلسنات عيادة املريض، ومساعدة    [ 938]احلديث:  

 ( 3) (الدعاء عند العطاس إجابة

،  اَّلل : )إذا عطس أحدكم فسّمتوه قولوا: يرمحك  عيلّ   قال اإلمام   [ 939]احلديث:  

يه ﴿تبارك وتعاىل:    اَّلللكم ويرمحكم، قال    اَّلل وهو يقول لكم: يغفر   ا ُحيِّيُتْم بِتجِحيٍَّة فجحج إِذج وا  وج

ا  ا أجْو ُردهوهج نج ِمنْهج  ( 4)([ 86]النساء:  ِ﴾بِأجْحسج

،  اَّللقال اإلمام عيّل: )إذا زاد العاطس عىل ثالثة قيل له: شفاك    [ 940]احلديث:  

 (5)(ألّن ذلك من عّلة 

ثّم يسكت حّتى    اَّلليكره للرجل أن يقول: حّياك  ):  عيل   قال اإلمام  [ 941]احلديث:  

 ( 6) (يتبعها بالسالم

: )الّسالم سبعون حسنة، تسع وسّتون للمبتدئ  عيل   قال اإلمام  [ 942]احلديث:  

 (7)(وواحدة للرادّ 
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هذه  سئل    [ 943]احلديث:   مذنب  عىل  نسّلم  املؤمنني  أمري  يا  عيّل:    ،األمة اإلمام 

 (1)(وال نراه للسالم عليه أهال ، عّز وجّل للتوحيد أهال اَّللفقال: )يراه 

 (2)(قال اإلمام عيل: )أبخل الناس من بخل بالسالم   [ 944]احلديث:  

اإلمام  [ 945]احلديث:   قرينه  عيل   قال  يرجع  فليسّلم  حجرته  أحدكم  بلغ  )إذا   :

 ( 3) (الشيطان، وإذا دخل أحدكم بيته فليسّلم تنزله الربكة وتؤنسه املالئكة

اإلمام  [ 946]احلديث:   )عيلّ   قال  هلم  :  وأظهروا  فتصافحوا  إخوانكم  لقيتم  إذا 

البشاشة، والبرش تتفّرقوا وما عليكم من األوزار قد ذهب، صافح عدّوك وإن كره فإّنه ممّا  

يِّئجةج  اَّللأمر  ُن السَّ تِي ِهيج أجْحسج ْع بِالَّ  ( 4)..(عّز وجّل عباده يقول: اْدفج

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

الباقر: )البرش احلسن وطالقة الوجه مكسبة للمحّبة    قال اإلمام   [ 947]احلديث:  

 ( 5) (اَّللوعبوس الوجه وسوء البرش مكسبة للمقت وبعد من  ،اَّلل  وقربة من

قال اإلمام الباقر: )من أطاب الكالم مع موافقيه ليؤنسهم، وبسط    [ 948]احلديث:  

  اَّلل  وى من اخلري والدرجات العالية عندوجهه ملخالفيه ليأمنهم عىل نفسه وإخوانه، فقد ح 

 (6)(ما ال يقادر قدره غريه

أصبحت؟..قال:    [ 949]احلديث:   كيف  الباقر:  لإلمام  غرقى  )قيل    يف أصبحنا 

النعمة موقورين بالذنوب، يتحّبب إلينا إهلنا بالنعم، ونتمّقت إليه باملعايص، ونحن نفتقر  

 (7)إليه، وهو غنيٌّ عنّا(
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وكنت أبدأ بالركوب  اإلمام الباقر،  كنت زميل    : عن أيب عبيدة قال  [ 950]احلديث:  

ثم يركب هو، فإذا استوينا سّلم وساءل مساءلة رجل ال عهد له بصاحبه وصافح، وكان  

، سلم وساءل مساءلة من ال عهد له  األرض إذا نزل نزل قبيل، فإذا استويت أنا وهو عىل  

، إنك لتفعل شيئًا ما يفعله من قبلنا، وإن فعل مرة فكثري،  اَّللبن رسول  ابصاحبه، فقلت: يا  

املصافحة؟.. إّن املؤمنجني يلتقيان فيصافح أحدمها صاحبه، فام تزال    يف أما علمت ما  )فقال:  

 ( 1)الذنوب تتحات عنهام كام تتحات الورق عن الشجر(

عن صاحبه  ينبغي للمؤمنني إذا توارى أحدمها  ) قال اإلمام الباقر:    [ 951]احلديث:  

 (2) بشجرة ثّم التقيا، أن يتصافحا( 

  اَّلل، قال: )يغفر  اَّللإذا عطس فقيل له: يرمحك    اإلمام الباقركان    [ 952]احلديث:  

 ( 3) (عّز وجّل  اَّلل وإذا عطس عنده إنسان قال: )يرمحك ، (لكم ويرمحكم 

: )إذا عطس الرجل فليقل: احلمد َّلل رّب العاملني  الباقر  قال اإلمام  [ 953]احلديث:  

. فإّن  .لك ولنا   اَّلليغفر    ، وإذا رد فليقل: اَّللال رشيك له، وإذا سّمت الرجل فليقل: يرمحك  

 ( 4) (فيه فهو حسن اَّلل كّل ما ذكر )فقال:  اَّللفيه ذكر  يشء سئل عن آية أو    اَّلل رسول 

 (5)(ثّم اتركه   ،)إذا عطس الرجل ثالثا فسّمته: الباقر قال اإلمام   [ 954]احلديث:  

العطاس: فيه راحة للبدن، ويذكر    اليشء نعم  )قال اإلمام الباقر:    [ 955]احلديث:  

ويصىّل عىل    اَّلل ُيصىّل عىل    اَّللرسول  عنه،  أّنه ال  العراق حيدثون  ثي  إن حمدِّ فقلت:   ،

مَّ إن كانوا كذبوا فال تنلهم شفاعة  الله عند العطاس، وعند الذبيحة، فقال:      اَّلل رسول  

 ) (6 )حمّمد 
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إذا عطس الرجل ثالثًا، فسّمته ثّم اتركه بعد  )قال اإلمام الباقر:    [ 956]احلديث:  

 (1)ذلك(

: )يا أُّّيا الناس كفر النعمة لؤم، وصحبة اجلاهل  الباقر قال اإلمام   [ 957]احلديث:  

 ( 2)(من الكرم لني الكالم، ومن العبادة إظهار اللسان وإفشاء الّسالم شؤم، إّن  

 (3)(عّز وجّل حيّب إفشاء الّسالم اَّلل: )إّن الباقر قال اإلمام   [ 958]احلديث:  

اإلمام   [ 959]احلديث:   وثالث  الباقر  قال  كّفارات،  وثالث  درجات،  )ثالث   :

الّسالم  فإفشاء  الدرجات:  فأّما  منجيات؛  وثالث  والصالة  موبقات،  الطعام،  وإطعام   ،

إىل   والنهار  بالليل  وامليش  بالسربات،  الوضوء  فإسباغ  الكّفارات:  وأّما  نيام؛  والناس 

الصلوات، واملحافظة عىل اجلامعات؛ وأّما املوبقات: فشّح مطاع، وهوى مّتبع، وإعجاب  

نى والفقر، وكلمة  الغ  يفالرّس والعالنية، والقصد    يف  اَّلل املرء بنفسه؛ وأّما املنجيات: فخوف  

 (4)(الرىض والسخط  يف العدل 

،  اَّللأفشوا سالم    يقول:  اَّلل: )كان سلامن رمحه  الباقر  قال اإلمام   [ 960]احلديث:  

 ( 5) (ال ينال الظاملني اَّللفإّن سالم 

لُِّموا  ﴿عّز وجّل:    اَّللقول    يف   الباقر  قال اإلمام   [ 961]احلديث:   ْلُتْم ُبُيوًتا فجسج ا دجخج إِذج فج

يِّبجةً  ًة طج كج يًَّة ِمْن ِعنِْد اَّللَِّ ُمبجارج
ِ ىلج أجْنُفِسُكْم حتج لَُّكْم    عج عج اِت لج ُكُم اآْليج ُ اَّللَُّ لج لِكج ُيبجنيِّ ذج ]النور:    ِ﴾تَ عحِقُلونَِكج

المكم عىل  : )هو تسليم الرجل عىل أهل البيت حني يدخل، ثّم يرّدون عليه، فهو س[ 61

 ( 6)(أنفسكم 

اإلمام  [ 962]احلديث:   الج  ِ﴿عّز وجّل:    اَّلل قول    يف   الباقر  قال  نُوا  آمج ِذينج  الَّ جا  أجُّيه ا  يج
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ا  أجْهلِهج ىلج  عج لُِّموا  ُتسج وج تجْستجْأنُِسوا  تَّى  حج ُبُيوتُِكْم  رْيج  غج ُبُيوًتا  لَُّكْم    تجْدُخُلوا  عج لج ُكْم  لج رْيٌ  خج لُِكْم  ذج

 ( 1) ()االستئناس وقع النعل والتسليم :[ 27]النور:  ﴾َتذَكَُّرونَِ

: )إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد  الباقر  قال اإلمام  [ 963]احلديث:  

يًَّة ِمْن    ِ﴿  :اَّلل يقول    ، الّسالم علينا من عند رّبنا   : يسّلم عليهم وإن مل يكن فيه أحد فليقل
ِ حتج

يِّبجةً  ًة طج كج  (2) ([ 61]النور:  ﴾ِعنِْد اَّللَِّ ُمبجارج

اإلمام  [ 964]احلديث:   )و الباقر   قال  واجب  قروا  :  ذلك  فإن  واملعتمرين،  احلاج 

 (3)(عّز وجّل له حسنة  اَّلل ومن أماط أذى عن طريق مكة كتب . عليكم.

ما التقى مؤمنان قّط فتصافحا إاّل كان أفضلهام الباقر: )  قال اإلمام  [ 965]احلديث:  

فر  فيفرتقا حّتى يغ  اَّلل وما التقى مؤمنان قّط فتصافحا، وذكرا    ، إيامنا أشّدمها حّبا لصاحبه

 ( 4) (اَّللهلام، إن شاء  اَّلل

اإلمام   [ 966]احلديث:   )الباقر   قال  أقبل  :  فتصافحا  التقيا  إذا  املؤمنني  عّز    اَّلل إّن 

 (5)(وجّل عليهام، وتساقطت عنهام الذنوب كام يتساقط الورق من الشجر 

اإلمام   [ 967]احلديث:   )الباقر   قال  غري  :  عن  تفّرقا  املؤمن  صافح  إذا  املؤمن  إّن 

 ( 6)ذنب(

يلزم التصافح   إذا صافح الرجل صاحبه فاّلذي: )الباقر  قال اإلمام   [ 968]احلديث:  

 (7)(أعظم أجرا من اّلذي يدع، أال وإّن الذنوب لتتحاّت فيام بينهم حّتى ال يبقى ذنب

مسلم أتى مسلام وهو    يف سئل اإلمام الباقر: جعلت فداك، ما تقول    [ 969]احلديث:  
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  يف منزله فاستأذن عليه فلم يأذن له ومل خيرج إليه، فقال: )أّيام مسلم أتى مسلام زائرا له أو    يف

 (1)حّتى يلتقيا( اَّلل لعنة   يف منزله فلم يأذن له ومل خيرج إليه مل يزل   يفطلب حاجة وهو 

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 ( 2) : )جماملة الناس ثلث العقل(الصادققال اإلمام   [ 970]احلديث:  

الناس وال حتملوهم عىل رقابكم  الصادققال اإلمام    [ 971]احلديث:   : )جاملوا 

 (3)َتمعوا مع ذلك طاعة رّبكم(

  اَّلل   بواحدة منهّن أوجب   اَّلل   ثالث من أتى) :  الصادققال اإلمام   [ 972]احلديث: 

 ( 4)له اجلنّة: اإلنفاق من إقتار، والبرش جلميع العامل، واإلنصاف من نفسه(

ما حّد حسن اخللق؟ قال: )تلنّي جناحك،    :الصادقإلمام  قيل ل  [ 973]احلديث:  

 ( 5) (وتطّيب كالمك، وتلقى أخاك ببرش حسن

اإلمام    [ 974]احلديث:   يكسبان  الصادققال  البرش  وحسن  املعروف  )صنائع   :

 ( 6) ويدخالن النار( اَّلل  املحّبة ويدخالن اجلنّة، والبخل وعبوس الوجه يبّعدان من

أتى بواحدة منهّن دخل اجلنّة:  الصادق  قال اإلمام  [ 975:  ]احلديث  : )ثالث من 

 (7)املنفق من إقتار، والبرش بجميع الناس، واملنصف بنفسه(

اإلمام    [ 976]احلديث:   لِلنَّاسِ ):  الصادققال  مؤمنهم    كّلهم  وُقوُلوا  ُحْسنًا 

باملداراة   فيكّلمهم  املخالفون  وأّما  وبرشه،  وجهه  هلم  فيبسط  املؤمنون  أّما  وخمالفهم، 

إخوانه   وعن  نفسه،  عن  رشورهم  يكّف  ذلك  من  ييأس  فإن  اإليامن،  إىل  الجتذاهبم 
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 ( 1) املؤمنني(

  اَّلل   بواحدة منهّن أوجب   اَّلل   : )ثالث من أتىالصادق  قال اإلمام  [ 977]احلديث: 

 ( 2) اإلنفاق من اإلقتار، والبرش بجميع العامل، واإلنصاف من نفسه( له اجلنّة: 

  اَّلل قال اإلمام الصادق: )من أخذ من وجه أخيه املؤمن قذاة كتب    [ 978]احلديث:  

 (3)وجه أخيه كانت له حسنة( يفعّز وجّل له عرش حسنات، ومن تبّسم 

عرش    [ 979]احلديث:   أخيك  وجه  عن  القذاة  )نزعك  الصادق:  اإلمام  قال 

 (4)وجهه حسنة، وأّول من يدخل اجلنّة أهل املعروف( يف حسنات، وتبّسمك 

: )إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله  قال اإلمام الصادق  [ 980]احلديث:  

عليه وآله كان إذا ضاق أتى قومه، وإّنه ضاق    اَّلل  بام تيرّس ولو بحجر، فإّن إبراهيم صلوات 

ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة، فرجع كام ذهب، فلاّم قرب من منزله نزل عن محاره فمأل  

به من زوجته سارة، فلاّم دخل منزله حّط اخلرج عن احلامر   إرادة أن يسكن  خرجه رمال 

مملوءا  فوجدته  اخلرج  فانفتحت  سارة  فجاءت  الصالة،  منه    وافتتح  فاعتجنت  دقيقا، 

لك هذا؟ قالت: من   ى أنواختبزت، ثّم قالت إلبراهيم: انفتل من صالتك فكل، فقال هلا: 

 ( 5) (اخلرج، فرفع رأسه إىل السامء فقال: أشهد أّنك اخلليل يفالدقيق اّلذي 

: )عد من ال يعودك، واهد إىل من ال ُّيدي  اإلمام الصادققال    [ 981]احلديث:  

 (6)(إليك

: )اهلدية ثالث: هدّية مكافأة، وهدّية مصانعة،  اإلمام الصادققال    [ 982]احلديث:  
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 ( 1) (وهدّية َّللّ عّز وجّل 

الرجل هدّية طعام وعنده قوم،    ىأهد: )إذا  قال اإلمام الصادق  [ 983]احلديث:  

 (2)(فهم رشكاؤه فيها، الفاكهة وغريها 

  فقال:   هم،فام تكّلم أحد منأمام أصحابه،    اإلمام الصادقعطس    [ 984]احلديث:  

ال تسّمتون أال تسّمتون؟ من حّق املؤمن عىل املؤمن: إذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن  )أ

 (3)(وإذا دعاه أن جييبه  قال: يشّمته ـ أو   يشهد جنازته، وإذا عطس أن يسّمته ـ 

 (4)(: )من حّق املسلم إن عطس أن يسّمته الصادق قال اإلمام   [ 985]احلديث:  

)للمسلم عىل أخيه من احلّق: أن يسّلم عليه    :اإلمام الصادققال    [ 986]احلديث:  

ّب  إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسّمته إذا عطس يقول: احلمد َّلل ر 

ويصلح بالكم،    اَّلل، فيجيبه فيقول له: ُّيديكم  اَّلل يرمحك    العاملني ال رشيك له، ويقول له:

 ( 5) (وجييبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات

الصادق  [ 987]احلديث:   اإلمام  قول    سئل  وجّل:   اَّلل عن  ِمْن  ﴿  عّز  اْغُضْض  وج

ْوتِكج  احلرب رفعا قبيحا    يف قال: )هي العطسة القبيحة، والرجل يرفع صوته  ف  [ 19]لقامن:    ِ﴾صج

 ( 6) (إاّل أن يكون داعيا َّلل

، فقال  اَّللفقال له القوم: هداك    اإلمام الصادقعطس نرصايّن عند    [ 988]احلديث:  

الصادق إّنه نرصايّن؟! فقال:(، فقالاَّلل: )قولوا: يرمحك  اإلمام  له:  حّتى    اَّلل)ال ُّيديه    وا 

 ( 7) (يرمحه
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م اغفر  الله)قال اإلمام الصادق عندما دخل عليه مجاعة لتوديعه:    [ 989]احلديث:  

الثابت   بالقول  وإياهم  وثّبتنا  مذنبون،  نحن  وها  أذنبنا  ما  وعافنا    اآلخرة  يف لنا  والدنيا، 

سنتنا هذه املستقبلة، وعّجل نرص آل حممد    يفعبادك وبالدك    يفوإياهم من رش ما قضيت  

 ( 1)يهم، واخز عدوهم عاجال(وول

كنت بالكوفة فيأتيني إخوان كثرية،  قال:    ،عن إسحاق بن عامر  [ 990]احلديث:  

وكرهت الشهرة، فتخوفت أن أشتهر بديني، فأمرت غالمي كلام جاءين رجل منهم يطلبني  

فرأيت منه ثقاًل وتغرّيا    اإلمام الصادقفحججت تلك السنة فلقيت    ؛هاهنا قال: ليس هو  

،  ( ك للمؤمننيالذي غرّي )فيام بيني وبينه، قلت: جعلت فداك.. ما الذي غرّيين عندك؟ قال:  

  يا إسحاق.. )شدة حبي هلم، فقال:    اَّلل قلت: جعلت فداك إنام ختوفت الشهرة، وقد علم  

ال متّل زيارة إخوانك، فإن املؤمن إذا لقي أخاه املؤمن فقال له: مرحبا، كتب له مرحبًا إىل  

أنزل   صافحه  فإذا  القيامة،  أل  اَّلل يوم  وتسعني  تسعة  رمحة:  مائة  إهبامهام  بني  شدهم  فيام 

عليهام، فكان عىل أشّدمها حبًا لصاحبه أشّد إقباالً، فإذا تعانقا    اَّلللصاحبه حّبًا، ثمَّ أقبل  

غمرهتام الرمحة، فإذا لبثا ال يريدان إال وجهه ال يريدان غرضًا من غرض الّدنيا، قيل هلام:  

تنّحوا عنهام، فإّن ُغِفر لكام فاستأنفا، فإذا أقبال عىل املساءلة قالت املالئكة بعضهم لبعض:  

ال ُيكتب علينا لفظنا؟.. فقد قال    ،قلت له: جعلت فداك؛ فعليهام  اَّلل هلام رّسًا، وقد سرته  

تِيدٌ ﴿عزَّ وجّل:    اَّلل ِقيٌب عج ْيِه رج دج ْوٍل إِالَّ لج ْلِفُظ ِمْن قج ا يج     اَّلل فتنّفس ابن رسول    ؛[ 18]ق:   ﴾ مج

تبارك وتعاىل إّنام    اَّلليا إسحاق.. إّن  )   الصعداء، ثّم بكى حتى خضبت دموعه حليته، وقال:

نادى املالئكة أن يغيبوا عن املؤمنني إذا التقيا إجالال هلام، فإذا كانت املالئكة ال تكتب لفظهام  

كأّنك تراه، فان   اَّلل فخف  ؛  وال تعرف كالمهام، فقد يعرفه احلافظ عليهام، عامل الرّس وأخفى
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أّنه ال يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أّنه يراك ثّم    كنت ال تراه فإّنه يراك، فان كنت ترى

 ( 1) حّد أهون الناظرين إليك(  يفاسترتت عن املخلوقني باملعايص وبرزت له هبا، فقد جعلته  

  أّيام مؤمن خرج إىل أخيه يزوره عارفًا بحّقه،)قال اإلمام الصادق:    [ 991]احلديث:  

فإذا طرق الباب فتحت    ؛ له بكلِّ خطوة حسنة، وحميت عنه سيئة، ورفعت له درجة  اَّلل كتب  

هبام املالئكة فيقول:   باهىعليهام، ثّم  اَّلل له أبواب السامء، فإذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل 

يَّ تزاورا وحتاّبا  ) ن كان  وإ  .. ، حقٌّ عيلَّ أالّ أعذهبام بالنّار بعد ذا املوقفيفَّ انظروا إىل عبدج

 (2)ر ما عرفه الزائر من حّق املزور كان له مثل أجره(ئاملزور يعرف من حق الزا 

الدنيا حتى أن    يفإن لكم لنورًا ُتعرفون به  )قال اإلمام الصادق:    [ 992]احلديث:  

 ( 3) موضع النور من جبهته(  يفأحدكم إذا لقي أخاه، قّبله 

ل  [ 993]احلديث:   إين قيل  فداك..  الصادق: جعلت  اجلبل،    إلمام  أهل  من  رجل 

هذه من فعل  )وربام لقيت رجال من إخواين فالتزمته، فيعيب عيّل بعض الناس ويقولون:  

فقال:   الرشك،  وأهل  رسول  )األعاجم  التزم  فقد  ذاك؟!..  بني      اَّللومل  وقّبل  جعفرًا 

 ( 4) عينيه(

اجلنّة؟:    يفبأربعة أبيات    أربعة: )من يضمن  الصادققال اإلمام    [ 994]احلديث:  

العامل، واترك املراء وإن    يفأنفق وال ختف فقرا، وأنصف الناس من نفسك، وافش الّسالم  

 ( 5) (كنت حمّقا 

 ( 6) (: )من التواضع أن تسّلم عىل من لقيتالصادق قال اإلمام   [ 995]احلديث:  

: )إذا سّلم أحدكم فليجهر بسالمه ال يقول:  الصادق  قال اإلمام   [ 996]احلديث:  
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سّلمت فلم يرّدوا عيّل، ولعّله يكون قد سّلم ومل يسمعهم، فإذا رّد أحدكم فليجهر برّده وال  

يقول: ال تغضبوا وال تغضبوا،    اإلمام عيلّ يقول املسلم: سّلمت فلم يرّدوا عيّل ثّم قال: كان  

يل والناس نيام تدخلوا اجلنّة بسالم، ثّم تال عليهم  افشوا الّسالم وأطيبوا الكالم وصّلوا بالل

ْيِمنُ ﴿عّز وجّل:   اَّلل قول  ُم املُْْؤِمُن املُْهج الج  (1)([ 23]احلرش:  ﴾السَّ

اإلمام   [ 997]احلديث:   دون  الصادق  قال  باملجلس  ترىض  أن  التواضع  )من   :

حتّب أن حتمد عىل    املجلس، وأن تسّلم عىل من تلقى، وأن ترتك املراء وإن كنت حمّقا، وأن ال

 (2)(التقوى 

)التواضع الرضا باملجلس دون رشفه، وأن    :الصادق  قال اإلمام  [ 998]احلديث:  

 (3)(وأن ترتك املراء وإن كنت حمّقا  تسّلم عىل من لقيت،

: )من قال: الّسالم عليكم فهي عرش حسنات،  الصادق  قال اإلمام   [ 999]احلديث:  

فهي عرشون حسنة، ومن قال: السالم عليكم ورمحة    اَّللومن قال: السالم عليكم ورمحة  

 ( 4)(وبركاته فهي ثالثون حسنة  اَّلل

اإلمام  [ 1000]احلديث:   كان  الصادق   قال  وإن  اجلامعة  رّد  عليهم  ترّد  )ثالثة   :

وإن مل يكن معه غريه، والرجل يسّلم عىل الرجل    اَّلل عند العطاس يقال: يرمحكم    واحدا:

وإن كان واحدا فإّن معه   اَّللفيقول: الّسالم عليكم، والرجل يدعو للرجل فيقول: عافاكم 

 (5)غريه(

  قال: ف أهل القبور،  عن كيفية السالم عىل   اإلمام الصادقسئل    [ 1001]احلديث:  

الديار من املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلامت، أنتم لنا فرط  )تقول: الّسالم عىل أهل  
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 ( 1)(الحقون  اَّلل وأّنا بكم إن شاء 

قال: دخلت عىل    [ 1002]احلديث:   بن عاّمر  الصادق عن إسحاق  وكنت    اإلمام 

اإلمام  مسجد الكوفة، وذلك لتقّية علينا فيها شديدة فقال يل    يفتركت التسليم عىل أصحابنا  

قلت  (، ف)يا إسحاق متى أحدثت هذا اجلفاء إلخوانك، متّر هبم فال تسّلم عليهم؟:  الصادق

اإلذاعة،    يفالتقّية ترك الّسالم، وإّنام عليك    يفله: ذلك لتقّية كنت فيها، فقال: )ليس عليك  

 (2)وبركاته أبدا(  اَّلل إّن املؤمن ليمّر باملؤمنني فيسّلم عليهم فرتّد املالئكة: سالم عليك ورمحة  

 ( 3) (وبرسوله اَّلل: )البادئ بالسالم أوىل بالصادق  قال اإلمام  [ 1003]احلديث:  

 ( 4)(: )من التواضع أن تسّلم عىل من لقيت الصادق  قال اإلمام  [ 1004]احلديث:  

ما    ّن ملكا مّر برجل عىل باب فقال له: )أ:  الصادق  قال اإلمام   [ 1005]احلديث:  

أردت أن اسّلم عليه، فقال له امللك: بينك  يقيمك عىل باب هذه الدار؟ فقال: أخ يل فيها  

إليه حاجة إاّل    وبينه قرابة أو نزعتك إليه حاجة؟ فقال: ال ما بيني وبينه قرابة وال نزعتني 

رسول  سّلم عليه وأتعّهده َّلل رّب العاملني، فقال له امللك: إيّن أخوة اإلسالم وحرمته، فأنا أ

ّياي زرت، ويل تعاهدت، وقد أوجبت لك اجلنّة  إليك وهو يقرؤك الّسالم ويقول لك: إ  اَّلل

 ( 5) (وأعفيتك من غضبي وآجرتك من النار

اإلمام    [ 1006]احلديث:   عىل    :الصادققال  واملاّر  الكبري،  عىل  الصغري  )يسّلم 

 (6)(القاعد، والقليل عىل الكثري

: )القليل يبدؤون الكثري بالسالم، والراكب  الصادققال اإلمام  [ 1007]احلديث: 
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 (1)(ملايشيبدأ ا

اإلمام    [ 1008]احلديث:   عىل  الصادق قال  والقائم  املايش  عىل  الراكب  )يسّلم   :

 ( 2)القاعد(

اإلمام    [ 1009]احلديث:   قوم  الصادققال  كان  )إذا  قوم    يف :  سبق  ثّم  جملس 

 ( 3) (فدخلوا، فعىل الداخل أخريا إذا دخل أن يسّلم عليهم

اإلمام  [ 1010]احلديث:   عىل  الصادق  قال  واملايش  املايش  عىل  الراكب  )يسّلم   :

القاعد، وإذا لقيت مجاعة مجاعة سّلم األقّل عىل األكثر، وإذا لقي واحد مجاعة سّلم الواحد  

 (4)(عىل اجلامعة

عّز وجّل قال: إّن البخيل من يبخل    اَّلل: )إّن  الصادق  قال اإلمام   [ 1011]احلديث:  

 ( 5) (بالسالم

 (6)(: )البخيل من بخل بالسالم الصادق  قال اإلمام  [ 1012]احلديث:  

اإلمام  [ 1013]احلديث:   بسم  الصادق  قال  فقل  منزلك  دخلت  )إذا    اَّلل وب  اَّلل: 

وعىل أهل بيته    اَّللرسول  وسّلم عىل    اَّللوسّلم عىل أهلك، فإن مل يكن فيه أحد فقل بسم  

 ( 7) (الصاحلني، فإذا قلت ذلك فّر الشيطان من منزلك اَّلل والّسالم علينا وعىل عباد 

اإلمام  [ 1014]احلديث:   وإذا  الصادق  قال  أهله،  عىل  دخل  إذا  الرجل  )يسّلم   :

شيئا   يرى  ال  حّتى  جاء  قد  أنه  يؤذهنم  حّتى  ذلك  ويصنع  ويتنحنح  بنعليه  يرضب  دخل 

 (8)يكرهه(
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: )فليستأذن اّلذين ملكت أيامنكم، واّلذين  الصادق   قال اإلمام   [ 1015]احلديث:  

ّمه وال عىل  أ، ومن بلغ احللم فال يلج عىل  اَّلل مل يبلغوا احللم منكم ثالث مّرات كام أمركم  

خته وال عىل خالته وال عىل سوى ذلك إاّل بإذن، وال يأذنوا حّتى يسّلم، والّسالم طاعة من  أ

 ( 1)(اَّلل

نُوا  ﴿عّز وجّل:    اَّللقول    يف  الصادق  ال اإلمام ق  [ 1016]احلديث:   ِذينج آمج جا الَّ ا أجُّيه يج

اٍت  رَّ ثج مج ْبُلُغوا احْلُُلمج ِمنُْكْم ثجالج يج  ْ ِذينج ملج الَّ ُنُكْم وج ْت أجْيامج لجكج ِذينج مج ِة    لِيجْستجْأِذْنُكُم الَّ الج ْبِل صج ِمْن قج

ا  ِة اْلِعشج الج ِمْن بجْعِد صج ِة وج يجابجُكْم ِمنج الظَِّهريج
ُعونج ثِ ِحنيج تجضج ْجِر وج  اْلفج

ِ
اٍت لجُكمْ   ء ْورج ُث عج لجْيسج    ثجالج

ُهنَّ  ْيِهْم ُجنجاٌح بجْعدج لج الج عج ْيُكْم وج لج ىلج بجْعضٍ   عج ْيُكْم بجْعُضُكْم عج لج اُفونج عج ُكُم    طجوَّ ُ اَّللَُّ لج لِكج ُيبجنيِّ ذج كج

اِت  لِيٌم    اآْليج عج اَّللَُّ  وا ):  [ 58]النور:    ﴾َحِكيمِ وج والنساء  الرجال  من  اململوكون  لصبيان  هؤالء 

العشاء   العورات من بعد صالة  الثالث  يبلغوا احللم يستأذنون عليكم عند هذه  مل  اّلذين 

وهي العتمة، وحني تضعون ثيابكم من الظهرية، ومن قبل صالة الفجر ويدخل مملوككم  

 (2)(شاءوابعد هذه الثالث العورات بغري إذن إن 

خته إذا كانتا  أ بنته و)ليستأذن الرجل عىل قال اإلمام الصادق:    [ 1017]احلديث:  

 ( 3)(متزّوجتني 

فليبدأ بالسالم فإنه    ،)إذا استأذن أحدكم   :اإلمام الصادققال    [ 1018]احلديث:  

  أمرتم فإنام    ، عّز وجّل فليستأذن من وراء الباب قبل أن ينظر إىل قعر البيت  اَّللاسم من أسامء  

فليدخل، وإن قيل    أدخلثالث مّرات، فإن قيل    ستئذانمن أجل العني، واال  ستئذانباال

يسمع أهل البيت، والثانية يأخذ أهل البيت حذرهم، والثالثة خيتار    أوالهنارجع فلريجع،  
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 ( 1) (مل يأذنوا، ثّم لريجعا  ءوشا ا أذنوا وإن ءوأهل البيت إن شا 

اإلمام  [ 1019]احلديث:   اجلنازة،    :الصادق   قال  مع  املايش  يسّلمون:  ال  )ثالثة 

 (2)(ملايش إىل اجلمعة، ويف بيت احلاّمموا

حاّجا فصافحه كان كمن استلم    لقي من  : )الصادق  قال اإلمام   [ 1020]احلديث:  

 ( 3) (احلجر

 ( 4) (تصافحوا فإهّنا تذهب بالسخيمة: )الصادق  قال اإلمام  [ 1021]احلديث:  

إن لكم نورا تعرفون به حّتى أن أحدكم  : )الصادق  قال اإلمام   [ 1022]احلديث:  

 (5)(صافح أخاه يرى بشاشة عند تسليمه عليه إذا 

إن من متام التحية للمقيم املصافحة، ومتام  الصادق: )  قال اإلمام   [ 1023]احلديث:  

 ( 6) (التسليم عىل املسافر املعانقة

اإلمام  [ 1024]احلديث:   )الصادق  قال    أجور مثل    يف تصافحكم    يفأنتم  : 

 ( 7)(املجاهدين

  اَّلل مصافحة إخوان الدين أصلها عن حمّبة  : )الصادق  قال اإلمام  [ 1025]احلديث:  

 ( 8) هلم(

 ( 9) (مصافحة املؤمن بألف حسنة: )الصادق  قال اإلمام  [ 1026]احلديث:  

: )من أدخل الرسور عىل مؤمن فقد أدخله  الصادق  قال اإلمام   [ 1027]احلديث:  

عىل    اَّلل رسول  عىل   أدخل  ومن  إىل      اَّلل رسول  ،  ذلك  وصل  وجّل،    اَّلل فقد  عّز 
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 ( 1)(وكذلك من أدخل عليه كربا 

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 ( 2) مجل معارشتك مع الصغري والكبري(أقال اإلمام الرضا: )   [ 1028]احلديث:  

خالف    [ 1029]احلديث:   عليه  فسّلم  مسلام  فقريا  لقي  )من  الرضا:  اإلمام  قال 

 ( 3)(وهو عليه غضبان القيامةعّز وجّل يوم  اَّللعىل األغنياء لقي سالمه 

به،    :الرضا   قال اإلمام   [ 1030]احلديث:   )ال تسّلم عىل شارب اخلمر إن مررت 

 (4)(وإن سّلم عليك فال ترّد عليه الّسالم 

 ما روي عن سائر األئمة: 

والنجدة، واملروة سئل    [ 1031]احلديث:   الكرم،  )أّما  ،  اإلمام احلسن عن  فقال: 

فالذّب    املحل، وأّما النجدة  يفالكرم فالتربع باملعروف، واإلعطاء قبل السؤال، واإلطعام  

والصرب   اجلار،  واإلقدام    يفعن  وأّما    يفاملواطن،  دينه،  املروءة  الكرُّية،  الرجل  فحفظ 

 (5)(وإحرازه نفسه من الدنس، وقيامه بضيعته وأداء احلقوق، وإفشاء الّسالم

: )الّسالم  اَّلل: كيف أنت عافاك  قال له   رجل ل احلسني    قال اإلمام   [ 1032  ]احلديث: 

 ( 6)(ثّم قال: )ال تأذنوا ألحد حّتى يسّلم   ،(اَّللقبل الكالم عافاك 

اإلمام  [ 1033]احلديث:   قدر  السجاد  قال  عىل  اإلنفاق  املؤمن  أخالق  )من   :

 (7)(وابتدائه إّياهم بالسالم عليهماإلقتار، والتوّسع عىل قدر التوّسع، وإنصاف الناس، 

يا معرش من مل  ) يقول:    اإلمام السجادكان  :  الصادق  قال اإلمام  [ 1034]احلديث: 
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تشاركوهم   عليكم،  جيب  ذلك  فإّن  وعّظموهم،  وصافحوهم  باحلاّج  استبرشوا    يف حيّج 

 ( 1) (األجر

 : اإلطعام والضيافة واملجالس حول  ـ ما ورد    رابعا 

وهي ممارسات تدخل ضمن التآلف والتكافل االجتامعي، ذلك أهنا هتدف إىل إعانة  

املحتاجني من جهة، وإىل إضفاء املزيد من اللطف والتآلف عىل العالقات االجتامعية من  

 جهة أخرى، وهلذا ال يقترص اإلطعام عىل الفقراء فقط، بل يشمل غريهم أيضا. 

راهيم عليه السالم وذبحه العجل لضيوفه مع  ويشري إليه من القرآن الكريم قصة إب

ًما ﴿كونه مل يعرفهم، كام قال تعاىل:   الج اُلوا سج ى قج اِهيمج بِاْلُبرْشج ْت ُرُسُلنجا إِْبرج اءج ْد جج قج لج مٌ   وج الج الج سج   قج

نِيذٍ  اءج بِِعْجٍل حج بِثج أجْن جج  [69]هود:   ﴾ فجامج لج

ارج  ﴿هاجرين:  ومثله قوله تعاىل يف وصف األنصار واستقباهلم للم ُءوا الدَّ بجوَّ ِذينج تج الَّ وج

ُيؤْ  ًة مِمَّا ُأوُتوا وج اجج ُِدونج يِف ُصُدوِرِهْم حج الج جيج ْيِهْم وج رج إِلج اجج ْن هج بهونج مج
ْبلِِهْم حُيِ نج ِمْن قج يامج اإْلِ ثُِرونج  وج

ةٌ  اصج صج انج هِبِْم خج ْو كج لج ىلج أجْنُفِسِهْم وج ْن ُيوقج ُشحَّ نجْفِسِه فج  عج مج ئِكج ُهُم املُْْفلُِحونج وج   [ 9]احلرش:  ﴾ ُأولج

ال    : ﴿والضيافة  آداب الزيارةذكر  يف  ومثلهام قوله تعاىل   ٌج وج رج ى حج ىلج اأْلجْعمج لجْيسج عج

ْأُكُلوا ِمْن ُبُيوتُِكْم أجْو ُبُيوِت   ىلج أجْنُفِسُكْم أجْن تج ال عج ٌج وج رج ىلج املْجِريِض حج ال عج ٌج وج رج ِج حج ىلج اأْلجْعرج عج

اتُِكْم أج  وج انُِكْم أجْو ُبُيوِت أجخج اتُِكْم أجْو ُبُيوِت إِْخوج هج ائُِكْم أجْو ُبُيوِت ُأمَّ ِمُكْم أجْو ُبُيوِت  آبج ْو ُبُيوِت أجْعامج

لج  ِديِقُكْم لجْيسج عج ُه أجْو صج احِتج فج لجْكُتْم مج ا مج االتُِكْم أجْو مج الُِكْم أجْو ُبُيوِت خج تُِكْم أجْو ُبُيوِت أجْخوج امَّ ْيُكْم  عج

لِّمُ  فجسج ُبُيوتًا  ْلُتْم  دجخج ا  إِذج فج أجْشتجاتًا  أجْو  ِيعًا  مجج ْأُكُلوا  تج أجْن  اَّللَِّ  ُجنجاٌح  ِعنِْد  ِمْن  يًَّة 
ِ حتج أجْنُفِسُكْم  ىلج  عج وا 

ْعِقُلونج  لَُّكْم تج عج ُكُم اآْلياِت لج ُ اَّللَُّ لج لِكج ُيبجنيِّ ذج يِّبجًة كج ًة طج كج   [ 61]النور:﴾ ُمبجارج

ُحوا يِف املْججج   : ﴿آداب املجالسمنها قوله يف  و سَّ ُكْم تجفج ا ِقيلج لج ُنوا إِذج ِذينج آمج جا الَّ ا أجُّيه الِِس  يج
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ِذي الَّ نُوا ِمنُْكْم وج ْرفجِع اَّللَُّ الَِّذينج آمج اْنُشُزوا يج ا ِقيلج اْنُشُزوا فج إِذج ُكْم وج ِح اَّللَُّ لج ْفسج ُحوا يج اْفسج نج ُأوُتوا  فج

برِيٌ  ُلونج خج اَّللَُّ باِمج تجْعمج اٍت وج جج رج  [ 11]املجادلة:﴾ اْلِعْلمج دج

التي   الكريمة  اآليات  من  هنا  وغريها  من  سنستعرض  ويفصلها  يؤكدها  ما 

 : األحاديث

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

رسول    [ 1035]احلديث:   مسلم،  اَّلل قال  كل  عىل  حٌق  الضيف  )ليلة  فمن    : 

 ( 1) اقتىض، وإن شاء ترك(أصبح بفنائه فهو عليه ديٌن، إن شاء 

رسول    [ 1036]احلديث:   الضيف    :   اَّلل قال  فأصبح  قوما  أضاف  رجٌل  )أيام 

 ( 2) ليلته من زرعه وماله( ىبقرحمروما، فإن نرصه حٌق عىل كل مسلم حتى يأخذ 

واليوم اآلخر فليكرم    اَّلل)من كان يؤمن ب  :  اَّللقال رسول    [ 1037]احلديث:  

؟ قال: )يومه وليلته، والضيافة ثالثة أيام،  اَّللوما جائزته يا رسول    ضيفه جائزته(، قالوا: 

ب يؤمن  كان  ومن  عليه،  صدقٌة  فهو  ذلك  وراء  كان  أو    اَّللفام  خريا  فليقل  اآلخر  واليوم 

 (3)(ليصمت

أخيه    )وال حيل لرجل مسلم أن يقيم عند  :   اَّلل قال رسول    [ 1038]احلديث:  

 (4) وكيف يؤثمه؟ قال: )يقيم عنده وال يشء له يقريه به(  ،اَّللوا: يا رسول  (، قالحتى يؤثمه

بن سلمة عن    [ 1039]احلديث:   أنا وصاحٌب يل عىل سلامن  قال  شقيق  : دخلت 

 
 (  2037والدارمي )، (3750( أبو داود )1)
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هنى عن التكلف لتكلفت لكم، ثم جاء بخبز      اَّلل رسول  أن    لوال الفاريس، فقال سلامن:  

كان   لو  فقال صاحبي:  جاء    يفوملح،  ثم  فرهنها،  بمطهرته  فبعث سلامن  ملحنا صعرٌت، 

بصعرت، فلام أكلنا قال صاحبي: احلمد َّلل الذي قنعنا بام رزقنا، فقال سلامن: لو قنعك بام  

 . (1)رزقك مل تكن مطهريت مرهونةٌ 

: )إذا دخل أحدكم عىل أخيه املسلم فأطعمه    اَّللقال رسول  [ 1040]احلديث:  

من طعامه فليأكل من طعامه وال يسأل عنه، وإن سقاه رشابا فليرشب من رشابه وال يسأل  

 (2)عنه(

كان يكثر زيارة األنصار      اَّللرسول  بن قيس أن    اَّللعبد  عن   [ 1041]احلديث: 

 .  (3)نزله، وإذا زار عامة أتى املسجدم  يففكان إذا زار خاصة أتى الرجل  خاصة وعامة، 

إال    اَّلل  يف ما من عبد مسلم أتى أخاه يزوره  )  :   اَّللقال رسول  [  1042]احلديث:  

قراه، فلم   وعيل  ين: عبدي زاراَّللناداه مناد من السامء أن طبت وطابت لك اجلنة، وإال قال 

 (4)يرض له بثواب دون اجلنة(

: )طعام الوليمة أول يوم حٌق، والثاين سنٌة،    اَّللقال رسول    [ 1043]احلديث:  

 (5)به( اَّللع وطعام يوم الثالث سمعٌة، ومن سمع سمّ 

ويف رواية:    : )أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم(،  اَّللقال رسول    [ 1044]احلديث:  

ورسوله، ومن   اَّللويف أخرى: )من دعي فلم جيب فقد عىص  ،  )إذا دعيتم إىل كراع فأجيبوا(

 ( 6)دخل عىل غري دعوة دخل سارقا، وخرج مغريا(

: )إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائام    اَّللقال رسول    [ 1045]احلديث:  

 
 ( 6085) 235/ 6( الطرباين 1)
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ويف رواية:)إذا دعي أحدكم إىل طعام وهو صائٌم؛  ،  (1)فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم(

 (2)فليقل إين صائٌم(

: )إذا اجتمع داعيان فأجب أقرهبام بابا فإن    اَّللقال رسول    [ 1046]احلديث:  

 (3) أقرهبام بابا أقرهبام جوارا وإن سبق أحدمها فأجب الذي سبق( 

: كان رجٌل من األنصار يقال له:  قال  مسعود األنصاري عن أيب   [ 1047]احلديث:  

وجهه اجلوع، فقال لغالمه:    يففعرف      اَّلل رسول  أبو شعيب، وكان له غالٌم حلاٌم، فرأى  

خامس مخسة، فصنع     اَّللرسول  وحيك، اصنع لنا طعاما خلمسة نفر، فإين أريد أن أدعو 

:    اَّللرسول  فدعاه خامس مخسة فاتبعهم رجٌل، فلام بلغ الباب قال      اَّللرسول  ثم أتى  

 .(4)اَّلل: بل آذن له يا رسول (، قال )إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع

: )املجالس باألمانة إال ثالثة: سفك دم حرام،    اَّللقال رسول    [ 1048]احلديث:  

 ( 5) وفرج حرام، واقتطاع مال بغري حق(

: )إذا حدث رجٌل رجال بحديث ثم التفت    اَّللقال رسول    [ 1049]احلديث:  

 ( 6) فهو أمانة(

وأنا ألعب مع الغلامن،      اَّلل رسول  أتى عىل    عن أنس قال:[  1050]احلديث:  

أحبسك؟   قالت  ما  قالت:  فلام جئت  أمي،  فأبطأت عىل  إىل حاجة،  وبعثني  علينا،  فسلم 

حاجة قال: ما حاجته؟ قلت: إهنا رٌس، قالت: ال حتدثن برس   يف     اَّللرسول  قلت: بعثني  

 . (7)لو حدثت به أحدا حلدثتك يا ثابت اَّلل أحدا، قال: أنس: و  اَّلل رسول 

 
 ( 1431مسلم)( 1)

 ( 1150( مسلم )2)

 ( 3756( أبو داود)3)

 ( 2036ومسلم ) ، (2081(البخاري ) 4)

 (  4869( أبو داود )5)

 ( 1959والرتمذي ) ، (4868( أبو داود )6)

   (2482ومسلم ) ، (6289( البخاري )7)
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رأت  عن    [ 1051]احلديث:   أهنا  خمرمة:  بنت  قاعد    ،  اَّللرسول  قيلة  وهو 

 .(1) اجللسة، أرعدت من الفرق يففلام رأيته املتخشع   ؛ القرفصاء

 . (2)كان إذا جلس احتبى بيديه  اَّللرسول سعيد: أن  عن أيب  [ 1052]احلديث:  

إذا جلس وجلسنا حوله      اَّلل رسول  : كان  قال  الدرداء  عن أيب   [ 1053]احلديث:  

 .(3) فقام، فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون

يا    : فقالوا  ،الطرقات(   يف : )إياكم واجللوس    اَّللقال رسول    [ 1054]احلديث:  

  ، ما لنا من جمالسنا بد، نتحدث فيها، فقال: )فإذا أبيتم إال املجلس فأعطوا الطريق اَّلل رسول  

؟ قال: )غض البرص وكف األذى، ورد السالم،  اَّللحقه(، فقالوا: وما حق الطريق يا رسول  

 ( 4) وتغيثوا امللهوف، وهتدوا الضال(، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر

  اَّلل رسول : كنا قعودا باألفنية نتحدث، فجاء قال طلحة عن أيب  [ 1055]احلديث:  

  قلنا: إنام (، ففقام علينا فقال: )ما لكم وملجالس الصعدات؟ اجتنبوا جمالس الصعدات

قعدنا لغري ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث، قال: )أما ال، فأدوا حقها، غض البرص، ورد  

 (5)السالم، وحسن الكالم(

 ( 6))ال يتناجى اثنان دون واحد(  :قال رسول اَّلل   [ 1056]احلديث:  

: )ال يقيمن أحدكم رجال من جملسه ثم جيلس    اَّللقال رسول    [ 1057]احلديث:  

 (7)لكم( اَّلل فيه ولكن توسعوا وتفسحوا، يفسح 

: )إذا قام أحدكم من جملس ثم رجع إليه فهو    اَّللقال رسول    [ 1058]احلديث:  

 
   (4847( أبو داود )1)

 (  130) 57( والرتمذي يف )الشامئل(  4846( أبو داود )2)

 ( 4854داود )( أبو 3)

 ( 4817أبو داود ) (2121ومسلم ) ، (2465( البخاري )4)

   (2161( مسلم )5)

 ( 4852وأبو داود ) ، (2183ومسلم ) ، (6288( البخاري )6)

   (2177ومسلم ) ، (6270( البخاري )7)



177 

 

 ( 1) أحق به(

جلس أحدنا بحيث      اَّلل رسول  : كنا إذا أتينا  قالجابر  عن    [ 1059]احلديث:  

 .(2)ينتهي

 (3) : )خري املجالس أوسعها( اَّللقال رسول    [ 1060]احلديث:  

 (4): )ال َتلس بني رجلني إال بإذهنام( اَّللقال رسول    [ 1061]احلديث:  

 .(5)لعن من جلس وسط احللقة   اَّلل رسول جملز: أن  يبأ عن   [ 1062]احلديث:  

املسجد وهم حلٌق فقال: )ما      اَّلل رسول  : دخل  قال  جابر عن    [ 1063]احلديث:  

 (6)يل أراكم عزين(

أحدكم    اَّلل قال رسول    [ 1064]احلديث:   كان  )إذا  عنه    يف:  فقلص  الشمس 

 ( 7)الظل فليقم( يفالشمس وبعضه  يف الظل وصار بعضه 

: )إن لكل يشء سيدا، وإن سيد املجالس قبالة    اَّللقال رسول    [ 1065]احلديث:  

 ( 8) القبلة(

رسول    [ 1066]احلديث:   وابنه    اَّللقال  الرجل  بني  الرجل  جيلس  )ال    يف : 

 ( 9)املجلس(

وأنا مضطجٌع عىل بطني،      اَّلل رسول  : مر يب  قال  ذر   أيبعن    [ 1067]احلديث:  

 ( 10)فركضني برجله، وقال: )يا جنيدب إنام هذه ضجعة أهل النار(

رسول    [ 1068]احلديث:   به    اَّللقال  يضحك  باحلديث  للذي حيدث  )ويل   :

 
   (2179( مسلم )1)

 ( 2725والرتمذي ) ، (4825( أبو داود )2)

 . 3/18وأمحد  ، (4820( أبو داود )3)

 ( 2752والرتمذي ) ، (4844( أبو داود )4)

 ( 2753( والرتمذي )4826(أبو داود )5)

   (4823وأبو داود ) ، (430( مسلم )6)

 (  4821( أبو داود )7)

 (  2354) 3/25 الطرباين يف األوسط( 8)

 ( 4429)  359  -4/358 الطرباين يف األوسط( 9)

 (  3724( ابن ماجه )10)
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 (1) ( القوم فيكذب، ويل له ويل له

: )كربت خيانة أن حتدث أخاك حديثا هو لك    اَّللقال رسول    [ 1069]احلديث:  

  (2) ( به مصدق، وأنت له به كاذب

 ( 3) : )كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما سمع(  اَّللقال رسول    [ 1070]احلديث:  

رسول  عن    [ 1071]احلديث:   يا  قالت:  امرأة  أن  زوجي  اَّللعائشة  إن  أقول:   ،

 ( 4)أعطاين ما مل يعطني، فقال: )املتشبع بام مل يعط كالبس ثويب زور(

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

فشى السالم،  أطعم الطعام، وأ: خريكم من    اَّللقال رسول    [ 1072]احلديث:  

 .(5)وصىل والناس نيام

: اخلري ارسع إىل بيت الذي يطعم فيه الطعام    اَّللقال رسول    [ 1073]احلديث:  

 .(6)سنام البعري يفمن الشفرة 

فقال:    ؟أفضل  األعامل  أي   فقال:   جاء رجٌل إىل رسول اَّلل    [ 1074]احلديث:  

 .(7) طياب الكالم أطعام الطعام، وإ

تبارك وتعاىل: ما آمن يب من بات    اَّلل : قال    اَّلل قال رسول    [ 1075]احلديث:  

 .(8)شبعانا واخوه املسلم طاو

مسى جاره  أمسى شبعانا وأ : ما آمن يب من    اَّللقال رسول    [ 1076]احلديث:  

 .(9) جائعا 

 
 ( 2315الرتمذي ) ، (4990( أبو داود )1)

 (  4971( أبو داود )2)

  (5( مسلم )3)

   (2129( مسلم )4)

 . 2/ 387ن: املحاس ( 5)

   .24/ 390ن: املحاس ( 6)

   .5/ 387ن: املحاس ( 7)

   .2/  298 ل: عقاب االعام ( 8)

   .62/ ذيل  98ن: املحاس ( 9)



179 

 

رسول    [ 1077]احلديث:   الكباد  إ  اَّللعند    األعامل   أفضلمن    :  اَّللقال  براد 

شباع الكباد اجلائعة، والذي نفس حممد بيده ال يؤمن يب عبد يبيت شبعان واخوه  إاحلارة، و

 .(1)جاره املسلم جائع أو

: طعام الواحد يكفي االثنني، وطعام االثنني    اَّلل قال رسول   [ 1078]احلديث:  

 .(2)ربعةيكفي الثالثة، وطعام الثالثة يكفي األ

  إذا ثالث خصال فقد تم:    مجع   إذا: الطعام    اَّلل قال رسول    [ 1079]احلديث:  

 .(3) آخره  يف اَّللوله، ومحد  أ يفعليه، وسمى  األيديكان من حالل، وكثرت 

مائدته،    اَّلل قال رسول    [ 1080]احلديث:   من رجل جيمع عياله، ويضع  ما   :

 .(4)آخره، فرتفع املائدة حتى يغفر هلم  يفطعامهم، وحيمدون  أول  يففيسمون 

ن جييب  أويص الشاهد من أمتي والغائب  أ:    اَّلل قال رسول    [ 1081]احلديث:  

 .(5)لك من الدينذ ميال، فإن أ دعوة املسلم ولو عىل مخسة 

 . (6) جييب الدعوة  اَّلل، قال: كان رسول اإلمام الباقرعن   [ 1082]احلديث:  

 .(7)جبت: لو دعيت إىل ذراع شاة أل اَّللقال رسول    [ 1083]احلديث:  

خوه إىل  أعجز العجز رجال دعاه  أن من  إ:    اَّللقال رسول    [ 1084]احلديث:  

 .(8)طعامه، فرتكه من غري علة

طعام،    إىل     اَّلل قال اإلمام عيّل: )دعا رجل من اليهود رسول    [ 1085]احلديث:  

    اَّللرسول  : اجيبوا، فأجابوا، وأجاب    اَّلل رسول  ودعا معه نفرا من أصحابه، فقال  

 
  .211/ 2امايل الطويس  ( 1)

   .75/  398ن: املحاس ، 1/ 273/  6الكايف:  ( 2)

   .2/ 273/  6الكايف:  ( 3)

   .25/ 296/  6الكايف:  ( 4)

   .4/ 274/  6الكايف:  ( 5)

  .139/ 410ن: املحاس ( 6)

  .144/ 411ن: املحاس ( 7)

  .146/ 411ن: املحاس ( 8)
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 ( 1)فأكل(

: )من اجلفاء: أن يصحب الرجل الرجل فال    اَّللقال رسول   [ 1086]احلديث:  

 (2)طعام فال جييب أو جييب فال يأكل( إىليسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل 

بعض    يفكان      اَّللن رسول  أبن حممد اجلعفري:    اَّللعن عبد   [ 1087]احلديث: 

، فساءلوهم عن رسول    اَّللرسول    أصحابمغازيه فمر به ركب وهو يصيل، فوقفوا عىل  

وقالوا:  اَّلل وأثنوا،  ودعوا،  رسول    لوال ،  النتظرنا  عجال  السالم،    اَّلل أنا  فاقرؤوه   ،

مغضبا، ثم قال هلم: يقف عليكم الركب، ويسألونكم عني،      اَّللومضوا، فانفتل رسول  

 .(3)ال تعرضون عليهم الغداءويبلغوين السالم، و

الصادق:  [ 1088]احلديث:   عن وليمة خيص هبا      اَّلل هنى رسول      قال اإلمام 

 .(4) االغنياء، ويرتك الفقراء

مثله    اَّللطعمه  أطعم طعاما رياء وسمعة  أمن    :  اَّللقال رسول    [ 1089]احلديث:  

 .(5)بطنه، حتى يقىض بني الناس يفمن صديد جهنم، وجعل ذلك الطعام نارا 

دخل الرجل بلدة فهو ضيف عىل من هبا    إذا :    اَّللقال رسول    [ 1090]احلديث:  

 .(6)هل دينه، حتى يرحل عنهمأخوانه وإمن 

كان الليلة الثالثة    فإذا: الضيف يلطف ليلتني،    اَّللقال رسول    [ 1091]احلديث:  

 .(7) دركأالبيت يأكل ما   أهلفهو من 

يوم، والثاين، والثالث، وما    أول الضيافة  ):    اَّلل قال رسول    [ 1092]احلديث:  

 
 . 159( األشعثيات ص 1)

 .  74( قرب اإلسناد ص 2)

   .178/  416ن: املحاس ، 1/ 275/  6الكايف:  ( 3)

   .4/ 282/  6الكايف:  ( 4)

   .1/  338 ل: (  عقاب االعام5)

 . 3/ 151/  4(  الكايف: 6)

   .1/ 283/  6(  الكايف: 7)
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 (1)(كان بعد ذلك فهو صدقة تصدق هبا عليه

يومني مكرمة، وما زاد رياء    أو الوليمة يوم    :   اَّلل قال رسول    [ 1093]احلديث:  

 .(2)وسمعة

يوم حق، والثاين معروف، وما زاد رياء    أول    اَّللقال رسول   [ 1094]احلديث:  

 .(3)وسمعة

جاء، فنزل بالقوم جاء برزقه   إذا: ان الضيف  اَّللقال رسول   [ 1095]احلديث:  

 .(4) هلم بنزوله عليهم اَّللغفر  أكل  فإذامعه من السامء، 

رسول    [ 1096]احلديث:   بقوم    اَّللقال  حل  ضيف  من  ما  ورزقه  إ:    يف ال 

 .(5)حجره

رسول    [ 1097]احلديث:   تزال    اَّلل قال  ال  حتابوا،    أمتي :  ما    وأقاموا بخري 

 .(6)قروا الضيف، فإن مل يفعلوا ابتلوا بالسنني واجلدبأ الصالة، وآتوا الزكاة، و

اَّلل    [ 1098]احلديث:   بمن كان    :قال رسول  فليكرم    اآلخر واليوم    اَّلليؤمن 

 .(7)ضيفه

مع القوم    أكل  إذا    اَّلل، قال: كان رسول  اإلمام الصادقعن    [ 1099]احلديث: 

 .(8)ن يأكل القومأل ؛من يضع مع القوم يده، وآخر من يرفعها   أول

عرس أو خرس    يفمخس:    يفال وليمة إال  ):    اَّللقال رسول    [ 1100]احلديث: 

فأّما العرس التزويج، واخلرس النفاس بالولد، والعذار اخلتان،  .  أو عذار أو وكار أو ركاز.

 
   .2/ 283/  6(  الكايف: 1)

 .3/ 368/ 5الكايف:  ، 1631/  408/ 7(  التهذيب: 2)

 . 183/ 417(  املحاسن: 3)

   .1/ 284/  6(  الكايف: 4)

   .3/ 284/  6(  الكايف: 5)

  .260/ 2(  امايل الطويس 6)

   .1/ 285/  6(  الكايف: 7)

   .1/ 285/  6(  الكايف: 8)



182 

 

 (1)والوكار الرجل يشرتي الدار، والركاز الذي يقدم من مكة(

مسكنا فذبح كبشا سمينا وأطعم    ىبنمن  ):    اَّللقال رسول    [ 1101]احلديث:  

،  بنائي   يفمردة اجلن واإلنس والشياطني، وبارك يل  م ادحر عني  الله حلمه املساكني ثم قال:  

 (2)ُأعطي ما سأل(

أنفسهم:  ) :    اَّلل قال رسول    [ 1102]احلديث:   إال  يلوموا  فال  ُأهينوا  إن  ثامنية 

الذاهب إىل مائدة مل ُيدع إليها، واملتأّمر عىل رّب البيت، وطالب اخلري من أعدائه، وطالب  

رّس مل ُيدخاله فيه، واملستخّف بالسلطان، واجلالس    يف  الفضل من اللئام، والداخل بني اثنني 

 (3)جملس ليس له بأهل، واملقبل باحلديث عىل من ال يسمع منه( يف

لو أّن مؤمنًا دعاين إىل ذراع شاة ألجبته،  ):    اَّللقال رسول    [ 1103]احلديث:  

ين، أبى   (4)يل زّي املرشكني واملنافقني وطعامهم(  اَّلل وكان ذلك من الدِّ

من أعجز الُعّجز رجل دعاه أخوه إىل طعام  ) :    اَّللقال رسول    [ 1104]احلديث:  

 ( 5) فرتكه من غري عّلة(

ورسوله،   اَّلل من مل جيب الدعوة فقد عىص ) :  اَّللقال رسول    [ 1105]احلديث:  

 (6)وُيكره إجابة من يشهد وليمته األغنياء دون الفقراء(

أن  ):    اَّللرسول  قال    [ 1106احلديث:  ]  البيت  أهل  الّداخل عىل  حّق  من  إّن 

 ( 7) (يمشوا معه هنيئة إذا دخل وإذا خرج

بيته    يف إذا دخل أحدكم عىل أخيه املسلم  ) :    اَّللرسول  قال    [ 1107]احلديث:  

 
 . 151/ 1اخلصال  ، 272معاين األخبار ص (1)

 .169وثواب األعامل ص  ، 158/ 73( بحار األنوار: 2)

 . 40/ 2واخلصال  ، 444/ 72( بحار األنوار: 3)

 .411واملحاسن ص ، 448/ 72( بحار األنوار: 4)

 .411واملحاسن ص ، 448/ 72( بحار األنوار: 5)

 ودعوات الراوندي. ، 448/ 72( بحار األنوار: 6)

 .  659/ 2الكايف: أصول  (7)
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 ( 1) (فهو أمري عليه حّتى خيرج

معه فتخرجه من  من حّق الضيف أن متيش ):  اَّللرسول  قال   [ 1108]احلديث:  

 ( 2) (حريمك إىل الباب

 ( 3) (: )حسن املحرض من طيب املولد اَّللرسول  قال   [ 1109]احلديث:  

  اَّللرسول فقال: يا    اَّلل رسول  أّن رجال أتى عيل:   اإلمام عن   [ 1110]احلديث:  

قري الضيف طيبة  أ وقتها و  يفؤيت الزكاة  أقيم الصالة وأالوضوء و   أحسنإيّن    وأّميبأيب أنت  

  اَّلل بّخ بّخ بّخ ما جلهنّم عليك سبيل، إّن  )، فقال:  اَّلل هبا نفيس حمتسب بذلك أرجو ما عند  

هنى عن التكّلف للضيف ما ال يقدر عليه، إاّل  : ) ثّم قال(ك من الشّح إن كنت كذلكأقد بر 

 ( 4) (بمشّقة، وما من ضيف حّل بقوم إاّل ورزقه معه

 ( 5) (إّن من مكارم األخالق إقراء الّضيف):   اَّللرسول  قال   [ 1111]احلديث:  

 ( 6) (الضيف دليل اجلنّة: ) اَّللرسول  قال   [ 1112]احلديث:  

إّن الّضيف إذا جاء فنزل عىل القوم جاء  ):    اَّللرسول  قال    [ 1113]احلديث:  

 (7)(هلم بنزوله عليهم  اَّلل برزقه معه من الّسامء، فإذا أكل غفر 

الّضيف عىل باب القوم برزقه، فإذا ارحتل  ):    اَّلل رسول  قال    [ 1114]احلديث: 

 ( 8) (ارحتل بجميع ذنوهبم

(،  بقوم خريا أهدى إليهم هدّية  اَّلل إذا أراد : ) اَّللرسول  قال   [ 1115]احلديث:  

 (9)(الضيف ينزل برزقه، ويرحتل بذنوب أهل البيت : )وا: وما تلك اهلدّية؟ قالقال

 
 .  659/ 2الكايف: أصول  (1)

 .  70/ 2عيون األخبار  (2)

 . 2/372روضة الواعظني  (3)

 .  36د: قرب اإلسنا (4)

 . 154األشعثيات/ (5)

 .  136ر: جامع األخبا (6)

 . 6/284الكايف:  (7)

 . 154األشعثيات/ (8)

 .  136ر: جامع األخبا (9)
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)   اَّلل رسول  قال    [ 1116]احلديث:   نبّيا،  :  أكرم سبعني  فقد  الضيف  أكرم  من 

 (1)(تعاىل  اَّلل سبيل   يف فكأنام أنفق ألف ألف دينار   ،ومن أنفق عىل الضيف درمها 

 (2)(اَّلل يف أضف بطعامك من حتّب ):   اَّللرسول  قال   [ 1117  ]احلديث: 

ليلة الضيف حّق واجب عىل كّل مسلم،  : )   اَّللرسول  قال    [ 1118]احلديث:  

يدخله   ال  الضيف  فيه  يدخل  ال  بيت  وكّل  تركه،  شاء  وإن  أخذه  شاء  إن  أصبح  ومن 

 (3)(املالئكة

إىل    اَّللقال رسول    [ 1119]احلديث:   أحدكم  )إذا دعي  يستتبعّن  :  فال  طعام 

 ( 4) (ولده، فإّنه إن فعل ذلك كان حراما ودخل

طعم عندكم  )إذا طعم عند أهل بيت قال:      اَّلل كان رسول    [ 1120]احلديث:  

 ( 5)الصائمون، وأكل معكم األبرار، وصّلت عليكم املالئكة األخيار(

)هنى    [ 1121]احلديث:   اإلمام عيل:  مائدة      اَّلل رسول  قال  اجللوس عىل  عن 

 ( 6) يرشب عليها اخلمر(

واليوم اآلخر فال يأكل    اَّللّ: )من كان يؤمن ب  اَّللرسول  قال   [ 1122]احلديث:  

 (7) عىل مائدة يرشب عليها اخلمر( 

ثّم    اَّللرسول  قال    [ 1123]احلديث:   جملسه  من  الرجل  أحدكم  يقيمّن  )ال   :

 ( 8) جيلس فيه(

أهل  :    اَّلل رسول  قال    [ 1124]احلديث:   جالس  من  بالتهمة  الناس  )أوىل 

 
 . 138إرشاد القلوب/ (1)

 .  391ن: املحاس (2)

 .  136ر: جامع األخبا (3)

   411املحاسن ص ( 4)

 .439واملحاسن ص ، 454/ 72( بحار األنوار: 5)

 .  344أمايل الصدوق ص  (6)

 .  268ص   6ج الكايف:  (7)

 . 143ص  1عوايل اللئايل ج  (8)
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 ( 1)التهمة(

 ( 2) : )الوحدة خري من قرين السوء( اَّللرسول  قال   [ 1125]احلديث:  

: )العافية عرشة أجزاء تسعة منها الصمت إاّل    اَّللرسول  قال    [ 1126]احلديث:  

 ( 3) ترك جمالسته السفهاء( يف ، وواحدة اَّللبذكر 

دنياه، فال خري    اَّلل رسول  قال    [ 1127]احلديث:   بدينه وال  ينتفع  مل  )من    يف : 

 ( 4) جمالسته، ومن مل يوجب لك فال توجب له وال كرامة(

تنتفع بدينه ودنياه فال خري لك    اَّللرسول  قال    [ 1128]احلديث:     يف : )من مل 

 ( 5) جمالسته، ومن مل يوجب لك فال توجب له وال كرامة(

رسول    [ 1129]احلديث:   من  ):    اَّللقال  الطعام  يطعم  من  إىل  أرسع  الربكة 

 (6)السنام( يفالسكني 

طوبى ملن طوى وجاع وصرب، أولئك الذي  ):    اَّللقال رسول    [ 1130]احلديث:  

 ( 7)يشبعون يوم القيامة(

إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف عىل من  ):    اَّللقال رسول    [ 1131]احلديث:  

هبا من أهل دينه حتى يرحل عنهم، وال ينبغي للضيف أن يصوم إال بإذهنم، لئال يعملوا له  

فيفسد عليهم، وال ينبغي هلم أن يصوموا إال بإذن ضيفهم، لئال حيتشمهم فيشتهي    اليشء

 ( 8) الطعام فيرتكه ملكاهنم(

رسول    [ 1132]احلديث:   )إّن    اَّلل قال  سبحانك  :  املجلس:  ّم  اللهكّفارة 

 
 .  196معاين األخبار ص  (1)

 عن)الدرة الباهرة(.   387ص  2مستدرك الوسائل ج  (2)

 الشهيد يف الدّرة الباهرة.  ، 4ح   64ص  2مستدرك الوسائل ج  (3)

 .  47للصدوق ص  ، املواعظ (4)

 . 434مكارم األخالق ص  (5)

 ودعوات الراوندي. ، 461/ 72( بحار األنوار: 6)

 واإلمامة والتبرصة. ، 462/ 72( بحار األنوار: 7)

 . 71/ 2والعلل  ، 462/ 72( بحار األنوار: 8)
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 ( 1) وبحمدك ال إله إال أنت، ربِّ تب عيّل واغفر يل(

إن لكل يشء رشفا، وإن أرشف املجالس  ):    اَّللقال رسول    [ 1133]احلديث:  

 (2)ما استقبل به القبلة(

املجالس باألمانة،  )  :يويص بعض أصحابه     اَّللرسول  قال    [ 1134]احلديث:  

 (3)(خيانة فاجتنب ذلكوإفشائك رّس أخيك  

: )أّيام امرأة كتمت رّس زوجها فلم تطلع عليه    اَّللرسول    قال   [ 1135]احلديث:  

 (4)(فال حيّل هلا أن تكتم   اَّللغري طاعة  يف درجات احلور العني، فإن كان  يف أحدا فهي 

جملس فليسّلم فإن بدا   : )إذا انتهى أحدكم إىل   اَّللرسول  قال    [ 1136]احلديث:  

 ( 5)(جيلس فليجلس له أن 

: )إذا قام الرجل من جملس فليوّدع إخوانه    اَّلل رسول  قال    [ 1137]احلديث:  

 ( 6) (باطل كان عليهم دونه يفخري كان رشيكهم، وإن أفاضوا   يفبالسالم، فإن أفاضوا 

: )إذا قام أحدكم من جملسه منرصفا فليسّلم    اَّللرسول  قال    [ 1138]احلديث: 

 (7) ( األخرىبأوىل من  األوىلليس 

فليوّدعهم  ):    اَّلل رسول  قال    [ 1139]احلديث:   جملسه  من  أحدكم  قام  إذا 

 ( 8) بالسالم(

: )ما أرسع ما نسيتم، إذا جئتم فسّلموا، وإذا    اَّلل رسول  قال   [ 1140]احلديث:  

 ( 9)(قمتم فسّلموا 

 
 ومن خط الشهيد.  ، 467/ 72( بحار األنوار: 1)

 والغايات.  ، 469/ 72( بحار األنوار: 2)

 .  138ص  2أمايل الطويس ج  (3)

 . 174إرشاد القلوب ص  (4)

 . لّب اللباب  ، 68/ 2مستدرك الوسائل  (5)

 .  22د: قرب اإلسنا (6)

 .  26ق: مكارم األخال (7)

 . 229األشعثيّات/ (8)

 نقال عن لّب اللباب.  71/ 2مستدرك الوسائل  (9)
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 أئمة اهلدى: ـ ما ورد عن    2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

خلقك،    أحسنيا كميل  :  يويص بعض أصحابه  قال اإلمام عيل   [ 1141]احلديث:  

كلك يستوف من  أفطول    أكلت  أنت   إذا يا كميل    .. وابسط جليسك، وال تنهرن خادمك

عىل ما رزقك، وارفع   اَّلل استويت عىل طعامك فامحد    إذا يا كميل    .. معك، وترزق منه غريك

ال توقر معدتك طعاما، ودع  يا كميل    ..بذلك صوتك ليحمده سواك، فيعظم بذلك اجرك

 .(1)فيها للامء موضعا، وللريح جماال

دعاهقال    [ 1142]احلديث:   لرجل  عيل  تضمن  إ:  اإلمام  ال    يلن  ثالث خصال: 

البيت وال َتحف بالعيال، قال: ذلك    يفتدخل علينا شيئا من خارج، وال تدخر عنا شيئا  

 .(2) إىل ذلك جابه عيل ألك، ف

  أدخل املؤمنني    أمري، انه قال له: يا  اإلمام عيل عن احلارث، عن    [ 1143]احلديث: 

 . (3) شيئا مما وراء بابك  بيتك، وال تتكلف  يفمنزيل فقال: عيل رشط ان ال تدخر عني شيئا مما  

كتاب له إىل عثامن بن حنيف األنصاري وهو    يفقال اإلمام عيل   [ 1144]احلديث: 

بن اعامله عىل البرصة، وقد بلغه أنه دعي إىل وليمة قوم من أهلها فمىض إليها: )أما بعد يا  

حنيف!.. فقد بلغني أن رجاًل من فتية أهل البرصة دعاك إىل مأدبة فأرسعت إليها تستطاب  

إىل طعام قوم عائلهم جمفوٌّ وغنيهم  لك األلوان، وتنقل إليك اجلفان، وما ظننت أنك َتيب  

، فانظر إىل ما تقضمه من هذا املقضم، فام اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب   مدعوٌّ

 
  .25بشارة املصطفى/  ( 1)

  .260/ 188  ل: واخلصا ، 258 /1عيون اخبار اإلمام الرضا  ( 2)

  .170/ 415ن: املحاس ( 3)
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 (1)وجوهه فنل منه(

  ، صاحب رجال ذّميا   اإلمام عيل أّن    آبائه:اإلمام الصادق عن  عن    [ 1145]احلديث:  

الكوفة، فلاّم عدل الطريق بالذّمي عدل معه    أريد؟ قال:  اَّللفقال له الذّمي: أين تريد يا عبد  

: هذا من متام حسن الصحبة  اإلمام عيل مل عدلت معي؟ فقال له    :فقال له الذّمي ..  اإلمام عيل 

له الذمي: هكذا قال؟    ، فقال   أن يشّيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبّينا 

قال: نعم، قال الذمي: ال جرم إنام تبعه من تبعه ألفعاله الكريمة فأنا اشهد أين عىل دينك  

 .(2) ورجع الذمي مع أمري املؤمنني فلام عرفه أسلم

الدنيا وأنت   يف)ما كنت تصنع بسعة هذه الدار  :عيل   قال اإلمام   [ 1146]احلديث:  

تقري فيها الّضيف، وتصل    اآلخرةكنت أحوج، وبىل إن شئت بلغت هبا    اآلخرة  يفإليها  

 ( 3) (اآلخرةفيها الّرحم، وتطلع منها احلقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت هبا 

له عن  : )عيل   قال اإلمام   [ 1147]احلديث:   من   يشء من أضاف مؤمنا، أو خف 

 ( 4) (اجلنّة يفأن خيدمه وصيفا  اَّلل حوائجه، كان حّقا عىل 

اإلمام  [ 1148]احلديث:   شاكرا    يف  اَّلل  اَّلل )عيل:    قال  إاّل  ينرصفّن  ال  الضيف 

 ( 5) (لكم

 (6)(املروءةالضيافة رأس : )عيل   قال اإلمام  [ 1149]احلديث:  

اإلمام  [ 1150]احلديث:   وإقراء  :  عيل   قال  املغارم  حتّمل  املكارم  أفضل  )من 

 ( 7) الضيوف(

 
 . 72/ 1والنهج  ، 448/ 72( بحار األنوار: 1)

 .  670/ 2الكايف: أصول  (2)

 .  663/ 200هنج البالغة كالم  (3)

 .  375/ 1عوايل اللئايل   (4)

 .  352/ 2دعائم اإلسالم   (5)

 .  375غرر احلكم: (6)

 .  375غرر احلكم: (7)
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اإلمام  [ 1151]احلديث:   )عيل   قال  يسمع  :  مؤمن  من  وفرح  ما  الضيف  هبمس 

 (1)(بذلك إاّل غفرت له خطاياه وإن كانت مطبقة ما بني السامء واألرض

ما من مؤمن حيّب الضيف إاّل ويقوم من قربه  : )عيل  قال اإلمام  [ 1152]احلديث:  

ووجهه كالقمر ليلة البدر، فينظر أهل اجلمع فيقولون: ما هذا إاّل نبّي مرسل فيقول ملك:  

 ( 2) (الضيف ويكرم الضيف وال سبيل له إىل أن يدخل اجلنةهذا مؤمن حيّب 

اإلمام   [ 1153]احلديث:   أهله  قال  بعض  يويص  )عيل  الضيف    أوصيك:  بإكرام 

 (3)(ورمحة املجهود وأصحاب البالء

اإلمام  [ 1154]احلديث:   )عيلّ   قال  من  :  فأطعمه  املؤمن  أخوك  عليك  دخل  إذا 

 ( 4) (بيتك يف أطيب ما 

يويص أصحابه: )ال َتلسوا عىل مائدة يرشب    عيل   قال اإلمام   [ 1155]احلديث:  

 ( 5) عليها اخلمر فإن العبد ال يدري متى يؤخذ(

واجللوس    [ 1156]احلديث:   )إّياك  أهله:  بعض  يويص  عيّل  اإلمام    يف قال 

 (6)الطرقات(

واليوم اآلخر فال يقوم مكان    اَّللّقال اإلمام عيل: )من كان يؤمن ب  [ 1157]احلديث:  

 ( 7) ريبة(

: )جمالسة االرشار تورث سوء الظن باألخيار،  عيل   قال اإلمام   [ 1158]احلديث:  

وجمالسة األخيار تلحق األرشار باألخيار، وجمالسة الفّجار لألبرار تلحق الفّجار باألبرار،  

 
 .  136ر: األخباجامع  (1)

 .  136ر: جامع األخبا (2)

 .  6/ 1أمايل الطويس  (3)

 .  107/ 2دعائم اإلسالم   (4)

 .  619ص  2اخلصال ج   (5)

 .  7ص  1أمايل الطويس ج  (6)

 .  377ص  2ج  الكايف: اصول  (7)
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فهو عىل    اَّلل ا أهل دين  فمن اشتبه عليكم أمره ومل تعرفوا دينه فانظروا إىل خلطائه فإن كانو

 ( 1)(اَّلل دين  يففال حظ له  اَّلل، وإن كانوا عىل غري دين اَّللدين 

يويص بعض أهله: )ومن خري حّظ املرء قرين    عيل   قال اإلمام   [ 1159]احلديث:  

عّز وجّل    اَّللصالح، جالس أهل اخلري تكن منهم، باين أهل الرّش ومن يصّدك عن ذكر  

 (2)رفة، واألراجيف امللّفقة تبن منهم(وذكر املوت باألباطيل املزخ 

لإليامن، وحمرضة    [ 1160]احلديث:   منساة  اهلوى  أهل  )جمالسة  اإلمام عيل:  قال 

 (3)للشيطان(

: )من سفه عىل الناس شتم ومن خالط األنذال  عيل قال اإلمام    [ 1161]احلديث:  

 (4)وقال(حّقر.. وليس من جالس اجلاهل بذي معقول من جالس اجلاهل فليستعّد لقيل 

: )جمالسة أبناء الدنيا منساة لإليامن قائدة إىل طاعة  عيل قال اإلمام    [ 1162]احلديث:  

 (5)الشيطان(

عيل:    [ 1163]احلديث:   اإلمام  األرواح  ) قال  وقوت  الطعام،  األجساد  قوت 

 ( 6)اإلطعام(

عيل:    [ 1164]احلديث:   اإلمام  واجتنب  )قال  جليسك،  واحذر  نفسك،  جاهد 

 (7)بمجالس الذكر(عّدوك، وعليك 

إياك ومقاعد األسواق، فإهنا حماَض الشيطان،  )قال اإلمام عيل:    [ 1165]احلديث:  

 (8)ومعاريض الفتن(

 
 . 6صفات الشيعة ص  (1)

 .  275ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (2)

 . 208ص  85هنج البالغة خطبة  (3)

 .  18ص الكايف: روضة  (4)

 .  434غرر احلكم ص  (5)

 ودعوات الراوندي. ، 456/ 72( بحار األنوار: 6)

 . 6/ 1وأمايل الطويس   ، 465/ 72( بحار األنوار: 7)

 . 133/ 2والنهج  ، 467/ 72( بحار األنوار: 8)
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إذا جلس أحدكم عىل الطعام فليجلس جلسة  )قال اإلمام عيل:   [ 1166]احلديث:  

يبغضها   جلسة  فإهنا  ويرّبع،  األخرى  عىل  رجليه  إحدى  أحدكم  يضعّن  وال    اَّللالعبد، 

 ( 1) صاحبها(ويمقت 

 (2)(: )ال تكونوا مسابيح وال مذاييععيل   قال اإلمام  [ 1167]احلديث:  

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

السجاد  [ 1168]احلديث:   اإلمام  له جانبك،  : )قال  تلني  وأّما حّق جليسك فإن 

القيام    يفوتنصفه   له  إليه جيوز  بإذنه، ومن َتلس  إاّل  اللفظ، وال تقوم من جملسك  جمازاة 

 ( 3) عنك بغري إذنك، وتنسى زالته وحتفظ خرياته وال تسمعه إاّل خريا(

من    اَّلل  أطعمهمؤمنا من جوع    أطعممن  )  قال اإلمام السجاد:  [ 1169]احلديث:  

 ( 4) (من الرحيق املختوم اَّلل ثامر اجلنة، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه 

السجاد:    [ 1170]احلديث:   اإلمام  مؤمن جائع  )قال  بات شبعانا وبحرضته  من 

قال   مالئكتى  عز وجل  اَّلل طاو،  واطاع   أشهدكم :  امرته فعصاين  قد  أين  العبد،  هذا  عىل 

 (5)(أبداغريي، ووكلته إىل عمله، وعزيت وجاليل ال غفرت له 

بر الناس بأمك، وال نراك تأكل معها،  أ  أنت  قيل لإلمام السجاد:  [ 1171]احلديث:  

 .(6)، فأكون قد عققتها إليه ن تسبق يدي إىل ما سبقت عينها أخاف أقال: 

  اَّلل مام السجاد: )ليس لك أن تقعد مع من شئت، ألّن  قال اإل  [ 1172]احلديث:  

ُوُضوا يِف  ﴿تبارك وتعاىل يقول:   تَّى خيج نُْهْم حج أجْعِرْض عج اتِنجا فج ُوُضونج يِف آيج ِذينج خيج أجْيتج الَّ ا رج إِذج وج

هِ  رْيِ غج ِديٍث  ْوِم    حج اْلقج عج  مج ى  ْكرج الذِّ بجْعدج  ْقُعْد  تج فجالج  ْيطجاُن  الشَّ ُينِْسيجنَّكج  ا  إِمَّ ﴾وج ]األنعام:    الظَّاملنِِيج

 
 . 160/ 2واخلصال  ، 469/ 72( بحار األنوار: 1)

 .  827غرر احلكم ص  (2)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (3)

   .5/ 161/  2الكايف:  ( 4)

  .62/  97ن:  واملحاس ، 1/  298 ل: عقاب االعام ( 5)

   .221 ق: مكارم االخال ( 6)
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68 ])(1 ) 

هتتك العصم رشب اخلمر،    التياد: )الذنوب  قال اإلمام السج  [ 1173]احلديث:  

الناس،   عيوب  وذكر  واملزاح،  اللغو  من  الناس  يضحك  ما  وتعاطى  بالقامر،  واللعب 

 ( 2) وجمالسة أهل الريب(

قال اإلمام السجاد: )إّياكم وصحبة العاصني، ومعونة الظاملني    [ 1174]احلديث: 

 ( 3)وجماورة الفاسقني، احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم(

السجاد    [ 1175]احلديث:   اإلمام  آلف    يفقال  رأيتني  لعّلك  )أو  أيب محزة:  دعاء 

 ( 4) جمالس البّطالني فبيني وبينهم خليتني(

  ؛إّن فالنا ينسبك إىل أنك ضال مبتدع  :لإلمام السجادقال رجل    [ 1176]احلديث:  

له:   أديت حقي  )فقال  إلينا حديثه، وال  نقلت  الرجل حيث  حيث  ما رعيت حّق جمالسة 

  اَّلل موعدنا، و  القيامةأبلغتني عن أخي ما لست أعلمه، إّن املوت يعمنا، والبعث حمرشنا، و

دام كالب النار، واعلم أّن من أكثر عيوب الناس شهد عليه  إ حيكم بيننا، إّياك والغيبة! فإهّنا  

 (5)(كثار أنه إّنام يطلبها بقدر ما فيهاإل

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

دخال الرسور عىل  إ  اَّللإىل    األعامل  أحب ان  قال اإلمام الباقر:    [ 1177]احلديث:  

 . (6) قضاء دينه  أواملؤمن، شبعة مسلم، 

:  اَّللإىل    األعامل  أحبثالث خصال هن من    قال اإلمام الباقر:   [ 1178]احلديث:  

 
 .  605علل الرشائع ص  (1)

 .  270معاين األخبار ص  (2)

 .  16ص الكايف: روضة  (3)

 . 434مكارم األخالق ص  (4)

 .  315/ 2االحتجاج   (5)

   .11/ 388ن: املحاس ( 6)
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 .(1)مسلام من جوع، وفك عنه كربه، وقىض عنه دينه أطعم مسلم 

 .(2) مسلم يعدل عتق نسمة إطعام قال اإلمام الباقر:   [ 1179]احلديث:  

 .(3)من ثامر اجلنة اَّلل  أطعمهجائعا  أطعم من قال اإلمام الباقر:   [ 1180]احلديث:  

الباقرقال    [ 1181]احلديث:   ترك  اإلمام  التضعيف  من  اجلفاء  املكافأة:  ومن   ،

من النذالة،    فإنهارحتل فال تعينوه،    وإذاعينوه،  أنزل بكم الضيف ف  فإذااستخدام الضيف،  

 .(4)من السخاء فإنه ه وزودوه، وطيبوا زاد

من أراد أن يكتال باملكيال األوىف، فليقل إذا  ):  اإلمام الباقرقال   [ 1182]احلديث:  

سبحان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، واحلمد  )أراد القيام من جملسه: 

 (5)َّلل رب العاملني(

العذاب    [ 1183]احلديث:   فينزل عليهم  املفتونني  الباقر: )ال َتالسوا  اإلمام  قال 

 (6)فيصيبكم معهم(

وأولياء رسوله من شيعتنا من    اَّلل : )إّن أولياء  الباقر  مقال اإلما   [ 1184]احلديث:  

 (7)إذا قال صدق.. شيعتنا من ال يمدح لنا معّيبا، وال يواصل لنا مبغضا وال جيالس لنا قاليا(

اإلمام   [ 1185]احلديث:   نزلت الباقر  قال  )ملا  يِف  ﴿  :  ُوُضونج  خيج ِذينج  الَّ أجْيتج  رج ا  إِذج وج

نُْهمْ  عج أجْعِرْض  فج اتِنجا  هِ آيج رْيِ غج ِديٍث  حج يِف  ُوُضوا  خيج تَّى  حج بجْعدج      ْقُعْد  تج فجالج  ْيطجاُن  الشَّ ُينِْسيجنَّكج  ا  إِمَّ وج

الظَّاملنِِيج  ْوِم  اْلقج عج  مج ى  ْكرج املسلمون  [ 68]األنعام:    ﴾الذِّ استهزأ    : قال  كّلام  كان  إن  نصنع  كيف 

وال نطوف بالبيت احلرام،    املرشكون بالقرآن قمنا وتركناهم فال ندخل إذا املسجد احلرام

 
   .12/ 388ن: املحاس ( 1)

   .33/ 391ن: املحاس ( 2)

   .40/ 393ن: املحاس ( 3)

   .3/ 283/  6(  الكايف: 4)

 وعدة الداعي.  ، 468/ 72( بحار األنوار: 5)

 .  50إثبات الوصية ص  (6)

 .  64ص  1دعائم اإلسالم ج  (7)
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لَُّهْم  ﴿سبحانه:    اَّللفأنزل   عج لج ى  ِذْكرج لجكِْن  وج  
ٍ
ء ْ يشج ِمْن  اهِبِْم  ِحسج ِمْن  تَُّقونج  يج ِذينج  الَّ ىلج  عج ا  مج وج

﴾ تَُّقونج  ( 1)أمرهم بتذكريهم وتبصريهم ما استطاعوا( [ 69]األنعام:  يج

الباقر: )اجللساء ثالثة   [ 1186]احلديث:   جليس تستفيد منه فألزمه،    :قال اإلمام 

 (2)وجليس تفيده فأكرمه، وجليس ال تفيده وال تستفيد منه فاهرب عنه(

اإلمام    [ 1187]احلديث:   األغنياء   الباقرقال    ؛ يويص بعض أصحابه: )ال َتالس 

 (3)ليس َّللّ عليه نعمة(  فإن العبد جيالسهم وهو يرى إن َّللّ عليه نعمة فام يقوم حّتى يرى أن

رحله، فليقعد    يف إذا دخل أحدكم عىل أخيه  )قال اإلمام الباقر:  [ 1188]احلديث:  

 (4)حيث يأمر صاحب الّرحل، فإن صاحب الّرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه(

معه حمجة من  و  الباقر: )إّن الرجل ليأيت يوم القيامة   قال اإلمام   [ 1189]احلديث:  

دم، فيقال: بل ذكرت عبدي فالنا فرتّقى ذلك    يفما قتلت وال رشكت    اَّللّدم، فيقول: و

 ( 5) (حّتى قتل فأصابك من دمه

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

الصادق:    [ 1190]احلديث:   اإلمام  واطعام    اإليامنمن  قال  اخللق،  حسن 

 .(6)الطعام

  أو ما من مؤمن يطعم مؤمنا، مورسا كان    قال اإلمام الصادق:   [ 1191]احلديث:  

 .(7) إسامعيلال كان له بذلك عتق رقبة من ولد إ معرسا، 

من    أحد مؤمنا حتى يشبعه مل يدر    أطعممن    قال اإلمام الصادق:  [ 1192]احلديث:  

 
 .  316ص  4ج   جممع البيان: (1)

 .  79ص  4عوايل اللئايل ج  (2)

 .  210ص  أمايل الصدوق (3)

 . 33وقرب اإلسناد ص ، 451/ 72( بحار األنوار: 4)

 .  273ص   7ج الكايف:  (5)

   .15/ 389ن: املحاس ( 6)

   .47/ 393ن: املحاس ( 7)
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 .(1) رب العاملني  اَّلل، ال ملك مقرب، وال نبي مرسل، اال  اآلخرة  يف  األجرماله من    اَّللخلق  

املسلم السغبان،    إطعام  ةمن موجبات املغفر  قال اإلمام الصادق:   [ 1193]احلديث:  

ْوٍم ِذي  ﴿:  عز وجل   اَّلل ثم تال قول   اٌم يِف يج بجةٍ أجْو إِْطعج ْسغج ا    مج تِياًم ذج ةٍ يج بج ْقرج ا    مج َبَةِ أجْو ِمْسكِينًا ذج   ِ﴾َمْتح

 ( 2)([ 16-14]البلد: 

 . (3)له  اَّللطعم ثالثة من املسلمني غفر  أمن    قال اإلمام الصادق:  [ 1194]احلديث:  

الصادق:    [ 1195]احلديث:   اإلمام  عليه  قال  وادع  فيه،  وتنوق  طعاما،  اعمل 

 . (4) صحابكأ

ما من رجل يدخل بيته مؤمنني، فيطعمهام  قال اإلمام الصادق:    [ 1196]احلديث:  

 .(5) من عتق نسمة  أفضلشبعهام، اال كان  

ن تعتق كل يوم  أما منعك    :لبعض أصحابه  اإلمام الصادققال    [ 1197]احلديث: 

قال:    ؟معرسا  أول: مورسا  ا ل: ال حيتمل مايل ذلك، قال: تطعم كل يوم مسلام، قا نسمة؟ ق

 .(6)ان املورس قد يشتهي الطعام

  اَّلل  أطعمه طعم ثالث نفر من املؤمنني  أمن  قال اإلمام الصادق:    [ 1198]احلديث:  

جنة   من  وهي شجرة  وطوبى  عدن،  وجنة  الفردوس،  السامء:  ملكوت  جنان  ثالث  من 

 .(7) عدن

مثل    األجركان له من    اَّلل  يف اخاه    أطعممن  قال اإلمام الصادق:    [ 1199]احلديث:  

 .(8)لف من الناسأ قال: مائة  ؟ امل: ما الفئي فئاما من الناس، ق أطعم من 

 
   .6/ 161/  2الكايف:  ( 1)

   .6/ 161/  2الكايف:  ( 2)

   .58/ 395ن: املحاس ( 3)

   .6/ 280/  6الكايف:  ( 4)

   .54/  394ن: املحاس ، 4/ 160/  2الكايف:  ( 5)

   .49/ 394ن: املحاس  ، 12/ 162/  2الكايف:  ( 6)

   .1/  165 ل: ثواب االعام ( 7)

   .1/  164 ل: ثواب االعام ( 8)



196 

 

الصادق:    [ 1200]احلديث:   اإلمام  جوعة  إ  اَّلل إىل    األعامل   أحب من  قال  شباع 

 .(1)قضاء دينه أو تنفيس كربته،   أواملؤمن، 

الصادق:   [ 1201]احلديث:   اإلمام  ثم  أل  قال  دراهم،  مخسة  آخذ  إىل  أن  خرج 

هذه،   ثم    فأشرتيسوقكم  املسلمني،  أ طعاما  من  نفرا  عليه  عتق  أن  أمن    إيل  أحب مجع 

 .(2)نسمة

قوما وهم يأكلون،    عز وجل  اَّللما عذب  قال اإلمام الصادق:    [ 1202]احلديث:  

 .(3)ن يرزقهم شيئا، ثم يعذهبم عليه حتى يفرغوا منهأمن  أكرم  عز وجل اَّللن إ

الصادق:    [ 1203]احلديث:   اإلمام  عليه    إذاقال  فاعرض  اخوك  عليك  دخل 

 .(4) الطعام، فإن مل يأكل فاعرض عليه املاء، فان مل يرشب، فاعرض عليه الوضوء

دعوته    وإذاخوك فأته بام عندك،  أاتاك    إذاقال اإلمام الصادق:    [ 1204]احلديث:  

 .(5)فتكلف له

يوما،    أصحابنا ، قال: ذكر  اإلمام الصادقعن حممد بن قيس، عن    [ 1205]احلديث:  

، فقال:  أكثر   أو قل، أ   أو ثالثة،    أو تغدى، وال اتعشى اال ومعي منهم اثنان،  أ ما   اَّللفقلت: و

طعامي    أطعمهم من فضلك عليهم، فقلت جعلت فداك، كيف وانا    أكثرفضلهم عليك  

بالرزق    اَّلل دخلوا عليك دخلوا من    إذا ! فقال:  ؟عليهم من مايل، وخيدمهم خادمي  وأنفق

 .(6)جوا خرجوا باملغفرة لكخر   وإذاالكثري، 

فيقّدم يل    اإلمام الصادق : كنت أدخل إىل  قال مالك بن أنس  عن    [ 1206]احلديث:  

إيّن   مالك  )يا  بذلك وأمحد  أكنت  (، فأحّبكخمدة، ويعرف يل قدرا ويقول:  تعاىل    اَّللرس 

 
   .13/ 388ن: املحاس ( 1)

   .63/ 396ن: املحاس ( 2)

   .1/ 274/  6الكايف:  ( 3)

   .2/ 275/  6الكايف:  ( 4)

   .6/ 276/  6الكايف:  ( 5)

   .4/ 284/  6(  الكايف: 6)
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وكان ال خيلو من أحد ثالث خصال إما صائام وإما قائام وإما ذاكرا، وكان من عظامء  ..  عليه

عّز وجّل، وكان كثري احلديث طيب املجالسة كثري    اَّللالعباد وأكابر الزّهاد اّلذين خيشون  

قال: قال   مّرة واصّفر    اَّللرسول  الفوائد، فإذا  ،  حّتى ينكره من يعرفه   أخرى: اخرض 

انقطع  ولقد حججت معه س بالتلبية  كّلام هم  به راحلته عند اإلحرام كان  استوت  فلام  نة 

يا    يف الصوت   وال بدلك من أن    اَّللرسول  بن  احلقه وكاد أن خير من راحلته فقلت: قل 

ّم لّبيك وأخشى أن يقول تعاىل  الله تقول: فقال: )يا بن أيب عامر كيف أجرس أن أقول لبيك  

 ( 1) (: ال لّبيك وال سعديكيل

يلزمه فيها النفقة من   التيالوجوه األربعة : )الصادق  قال اإلمام   [ 1207]احلديث:  

  يف وجوه اصطناع املعروف: فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وإقراء الضيف واجبات  

 (2)السنّة(

تبارك وتعاىل أوجب عليكم حّبنا    اَّلل إّن  : )الصادق   قال اإلمام   [ 1208]احلديث:  

طاعت عليكم  وفرض  الورع،  ومواالتنا  شأننا  من  وإّن  بنا،  فليقتد  منّا  كان  فمن  أال  نا، 

عن   والعفو  الضيف،  وإقراء  الّرحم،  وصلة  والفاجر،  الرّب  إىل  األمانة  وأداء  واالجتهاد، 

 (3)(ال تسفهوا فإّن أئّمتكم ليسوا بسفهاء: )وقال(، ومن مل يقتد بنا فليس منّا ءامليس

تدخل إخوتك إىل منزلك  به: ) لبعض أصحا   الصادق  قال اإلمام   [ 1209]احلديث:  

فراشك ويطؤون  رشابك  ويرشبون  طعامك  قالفيأكلون  قال(،  نعم،   :( ما    أما :  إهّنم 

: يا سّيدي يدخلون بيتي ويأكلون طعامي  (، قالخيرجون من بيتك إاّل وهلم الفضل عليك

أرزاقهم  نعم إهنم يأكلون  : )قال  فريش وخيرجون من منزيل وهلم الفضل عيّل؟  ويفرتشون 

 
   .234علل الرشائع/  (1)

 . 337ل: حتف العقو (2)

 . 241االختصاص/ (3)
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 (1)(وخيرجون بذنوبك وذنوب عيالك

هلك باملرء املسلم أن خيرج إليه أخوه ما  : )الصادق  قال اإلمام   [ 1210]احلديث:  

 ( 2) (عنده فيستقّله، وهلك باملرء املسلم أن يستقّل ما عنده للضيف

اإلمام    [ 1211]احلديث:   بالصادققال  يؤمن  كان  )من  فال    اَّللّ:  اآلخر  واليوم 

 ( 3) يعاب فيه إمام أو ينتقص فيه مؤمن( جملس يف يقعدّن 

فقد عىص   اَّلل: )من قعد عند سّباب ألولياء الصادققال اإلمام    [ 1212]احلديث:  

 ( 4) تعاىل( اَّلل

وأنا جالس عند    اإلمام الصادقعن حمّمد بن مسلم قال: مّر يب    [ 1213]احلديث:  

: قلت له:  (، قال قاض باملدينة فدخلت عليه من الغد فقال يل: )ما جملس رأيتك فيه أمس؟

إليه فقال يل: )وما يؤمنك أن تنزل   إّن هذا القايض يل مكرم فرّبام جلست  جعلت فداك! 

 (5)املجلس( يفالّلعنة فتعّم من 

فاقبل الكرامة كّلها    : )إذا دخلت منزل أخيكالصادققال اإلمام    [ 1214]احلديث:  

 ( 6) الصدر( يف إاّل اجللوس 

: )ال ينبغي للمؤمن أن جيلس جملسا يعىص  الصادققال اإلمام    [ 1215]احلديث:  

 (7)فيه وال يقدر عىل تغيريه( اَّلل

فإّن  الصادق  قال اإلمام   [ 1216]احلديث:   الدنيا،  امللوك، وأبناء  )إّياكم وعّشار   :

كم كفرا وإّياكم وجمالسة امللوك وأبناء الدنيا، ففي  أعينكم ويعقب  يف   اَّلل ذلك يصغر نعمة  

 
 .  102ة: املشكا (1)

 .  415ن: املحاس (2)

 .  377ص  2ج  الكايف: اصول  (3)

 .  379ص  2ج  الكايف: اصول  (4)

 .  410ص   7ج الكايف:  (5)

 يف جمموع الغرائب.  ، 76ص  2مستدرك الوسائل ج  (6)

 .  374ص  2ج  الكايف: اصول  (7)
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القلب،   قساوة  ويورث  له،  شفاء  ال  دوّي  داء  وذلك  نفاقا  ويعقبكم  دينكم  ذهاب  ذلك 

ويسلبكم اخلشوع، وعليكم باألشكال من الناس، واألوساط من الناس، فعندهم َتدون  

اء الدنيا فمن مّد طرفه إىل ذلك  أيدي أبن يف معادن اجلوهر، وإّياكم أن متّدوا أطرافكم إىل ما 

نعمة   إىل من هو    اَّلل طال حزنه ومل يشف غيظه واستصغر  وانظر  فيقّل شكره َّللّ،  عنده، 

 ( 1)شاكرا، وملزيده مستوجبا وجلوده ساكنا( اَّللدونك فتكون ألنعم 

الصادق:    [ 1217]احلديث:   اإلمام  عىل  )قال  أكل  إذا  األخ  عند  احلشمة  من  إن 

أن يرفع يده قبل يديه، وقال: ال تقل ألخيك إذا دخل عليك: أكلت اليوم  خوان عند أخيه 

 (2)شيئًا، ولكن قّرب إليه ما عندك، فإن اجلواد كل اجلواد من بذل ما عنده(

ال ينبغي للمؤمن أن جيلس إال حيث ينتهي  ) قال اإلمام الصادق:    [ 1218]احلديث:  

 (3)به اجللوس، فإّن ختّطي أعناق الرجال سخافة(

أو سّيئة،    قال اإلمام   [ 1219حلديث:  ]ا  اّطلع من مؤمن عىل ذنب  الصادق: )من 

كعاملها، وعليه وزر ذلك    اَّللله، كان عند    اَّلل فأفشى ذلك عليه ومل يكتمها، ومل يستغفر  

  يف الدنيا مستور عليه    يفاّلذي أفشاه عليه، وكان مغفورا لعاملها، وكان عقابه ما أفشى عليه  

 (4) ( اآلخرة يفأكرم من أن يثنّي عليه عقابا  اَّلل ، ثّم ال جيد اآلخرة

: )ملّا نزلت املائدة عىل عيسى عليه الّسالم  الصادق  قال اإلمام   [ 1220]احلديث:  

بعض   فقال  منهم،  رجل  منها  فأكل  لكم،  آذن  حّتى  منها  تأكلوا  ال  للحوارّيني:  قال 

أكلت منها؟ فقال له:    ، أكل منها فالن، فقال له عيسى عليه الّسالم:اَّللاحلوارّيني: يا روح  

منها، فقال عيسى عليه الّسالم، صّدق    ، لقد أكل اَّلل يا روح    اَّللّ ال، فقال احلوارّيون: بىل و

 
 .  57كتاب زيد النريس ص  (1)

 .477والرسائر ص ، 455/ 72( بحار األنوار: 2)

 .310/ 1وأمايل الطويس   ، 464/ 72( بحار األنوار: 3)

 .  32االختصاص ص  (4)
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 ( 1) (أخاك، وكّذب برصك

: )املجالس باألمانة، وليس ألحد أن حيّدث  الصادق  قال اإلمام  [ 1221]احلديث:  

 (2)(بحديث يكتمه صاحبه إاّل بإذنه، إاّل أن يكون ثقة أو ذكرا له بخري

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

اكج  ﴿يف قوله تعاىل:  قال اإلمام الكاظم  [ 1222]احلديث:   ا أجْدرج مج بجةج وج قج مج اْلعج فجالج اْقتجحج

بجةٍ  رْتج ا مج ينًا ذج
ٍة أجْو ِمْسكِ بج ْقرج ا مج ياًم ذج

تِ بجٍة يج ْسغج ْوٍم ِذي مج اٌم يِف يج بجٍة أجْو إِْطعج قج بجُة فجكه رج قج ا اْلعج - 11]البلد:  ﴾مج

علم  [ 61 كل    اَّلل:  ليس  س  أحدان  هلم  فجعل  رقبة،  عتق  عىل  بيقدر  اجلنة  إىل  طعام إبيال 

 .(3)الطعام

الكاظم:    [ 1223]احلديث:   اإلمام  من  اخلرّي قال  ليأكلوا  الناس  طعام  من  يأكل   

 . (4)طعامه

بعض    يفضيف، وكان جالسا عنده حيدثه    باإلمام الكاظمنزل    [ 1224]احلديث:  

، ثم بادره بنفسه،  اإلمام الكاظمليصلحه، فزبره    إليه الليل، فتغري الرساج، فمد الرجل يده  

 .(5) ضيافنا أفأصلحه، ثم قال: انا قوم ال نستخدم 

اإلمام  [ 1225]احلديث:   )  قال  قدر  الكاظم:  عىل  القوم  عىل  املعونة  تنزل  إّنام 

 ( 6)(حجره  يف مؤنتهم، وإّن الّضيف لينزل عىل القوم فينزل برزقه 

إن    [ 1226]احلديث:   الّسالم:  عليه  مريم  بن  عيسى  )قال  الكاظم:  اإلمام  قال 

 ( 7) صاحب الرّش يعدي، وقرين السوء يردي؛ فانظر من تقارن(

 
 .  350ص  1تفسري العيايش ج   (1)

 .  660ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

   .20/ 389ن: املحاس ( 3)

  .353/ 449ن: املحاس ( 4)

   .2/ 283/  6(  الكايف: 5)

 . 6/284الكايف:  (6)

 .  640ص  2ج  الكايف: اصول  (7)
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يوم ال ظّل    اَّلل : )ثالثة يستظّلون بظّل عرش  الكاظم قال اإلمام  [ 1227]احلديث:  

 (1)(إاّل ظّله: رجل زّوج أخاه املسلم، أو أخدمه، أو كتم له رّسا 

 اإلمام الرضا: ما روي عن  

السخّي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من  قال اإلمام الرضا: )  [ 1228]احلديث:  

 (2)طعامه، والبخيل ال يأكل من طعام الناس لئاّل يأكلوا من طعامه(

بلخ، قال: كنت مع   أهلبن الصلت، عن رجل من  اَّللعن عبد  [ 1229]احلديث:  

سفره إىل خراسان، فدعا يوما بامئدة له، فجمع عليها مواليه من السودان    يف  اإلمام الرضا 

هل  عزلت  لو  فقلت:  ان  ؤوغريهم،  مه،  فقال:  مائدة،  واأل  اَّلل الء  واحد،  وتعاىل  م  تبارك 

 . (3)عاملب واحد، واجلزاء باألواحدة، واأل 

قال: كان    [ 1230]احلديث:   الرضا عن يارس اخلادم،  خال مجع حشمه    إذا  اإلمام 

جلس عىل املائدة    إذا لهم عنده، الصغري والكبري فيحدثهم، ويأنس هبم ويونسهم، وكان  ك

 . (4) هقعده معه عىل مائدتأ ال إال يدع صغريا وال كبريا حتى السائس واحلجام 

 ما روي عن سائر األئمة: 

بمساكني قد بسطوا كساء    عيل عن مسعدة، قال: مر احلسني بن    [ 1231]احلديث:  

ُه    ﴿ ، ثم تال:  (رجله، ونزل ) ، فثنى  اَّلللقوا عليه كرسا، فقالوا: هلم يا ابن رسول  أهلم، ف إِنَّ

ينج  به املُْْستجْكرِبِ
،  اَّللرسول    جبتكم فأجيبوين، قالوا: نعم يا ابنأثم قال: قد    [ 23]النحل:    ﴾الج حُيِ

 .(5)اخرجي ما كنت تدخرينفقال للرباب:  ،توا منزله أ وقاموا معه حتى 

كالسيف    [ 1232]احلديث:   فإّنه  الرشير  ومصاحبة  )إّياك  اجلواد:  اإلمام  قال 

 
 .  141ص  1اخلصال ج   (1)

 .  12ص  2( عيون األخبار ج  2)

   .296/  230: 8( الكايف: 3)

  .24/  159/ 2عيون اخبار اإلمام الرضا  ( 4)

   .15/  257/ 2تفسري العيايش  ( 5)
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 (1)املسلول حيسن منظره ويقبح أثره(

العسكري: )اللحاق بمن ترجو خري من املقام من ال  اإلمام  قال   [ 1233]احلديث:  

 ( 2) تأمن رّشه(

 : عيادة املريض حول  ـ ما ورد    خامسا 

إىل   هتدف  أهنا  ذلك  االجتامعي،  والتكافل  التآلف  ضمن  تدخل  ممارسات  وهي 

والتكفل هبا من   النظر يف حاجاهتم  باملرىض وتسليتهم وتعزيتهم من جهة، وإىل  االهتامم 

 جهة أخرى. 

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف رد  أ ـ ما و 

ما من رجل يعود مريضا ممسيا إال خرج معه    :   اَّللقال رسول    [ 1234]احلديث:  

اجلنة، ومن أتاه مصبحا    يفسبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريٌف  

 .(3)اجلنة يفخرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يميس وكان له خريف 

يل:  (، قخرفة اجلنة  يف: )من عاد مريضا مل يزل    اَّللقال رسول    [ 1235]احلديث:  

 (4)وما خرفة اجلنة؟ قال: )جناها( اَّلل يا رسول 

رسول    [ 1236]احلديث:   ال  اَّلل قال  فأحسن  توضأ  )من  أخاه  :  وعاد  وضوء 

 ( 5) املسلم حمتسبا بوعد من النار مسرية سبعني خريفا(

ناداه   اَّلل   يف : )من عاد مريضا أو زار أخا له    اَّللقال رسول    [ 1237]احلديث:  

 
 عن)الدرة الباهرة(.   387ص  2مستدرك الوسائل ج  (1)

 عن)الدرة الباهرة(.   387ص  2مستدرك الوسائل ج  (2)

 .  341/ 1احلاكم   ، (3098( أبو داود )969( الرتمذي )3)

 ( 967والرتمذي ) ، (2568( مسلم )4)

 (  3097( أبو داود )5)
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 ( 1)مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة منزال(

: )ثالٌث ال يعاد صاحبهن: الرمد، وصاحب   اَّللقال رسول    [ 1238]احلديث:  

 ( 2)الرضس، وصاحب الدملة(

أرقمعن    [ 1239]احلديث:   بن  رسول  قال  زيد  عادين  كان      اَّلل:  وجع  من 

 . (3)بعيني

: )من عاد مريضا مل حيرض أجله فقال عنده:    اَّللقال رسول    [ 1240]احلديث:  

أسأل   مرات:  عافاه    اَّلل سبع  إال  يشفيك،  أن  العظيم  العرش  رب  ذلك    اَّللالعظيم  من 

 ( 4) املرض(

م  الله : )إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل    اَّللقال رسول    [ 1241]احلديث:  

 ( 5)اشف عبدك ينكأ عدوا أو يميش لك إىل جنازة(

: )متام عيادة املريض أن يضع أحدكم يده عىل    اَّللقال رسول    [ 1242]احلديث:  

 ( 6) سأله كيف هو ومتام حتياتكم بينكم املصافحة(جبهته في

أجله،   يف : )إذا دخلتم عىل املريض فنفسوا له  اَّللقال رسول    [ 1243]احلديث:  

 ( 7) فإن ذلك ويطيب نفسه(

فمرض،    اَّللرسول أن غالما من اليهود كان خيدم عن أنس [  1244]احلديث:  

أبا   أطع  فقال:  عنده،  وهو  أبيه  إىل  فنظر  )أسلم(،  له:  فقال  رأسه،  عند  فقعد  يعوده  فأتاه 

 (8)وهو يقول: )احلمد َّلل الذي أنقذه من النار(  اَّللرسول القاسم، فأسلم فخرج 

 
 ( 1443وابن ماجة )، (2008( الرتمذي )1)

 (  152) 2/55 الطرباين يف األوسط( 2)

 (  3102( أبو داود )3)

 ( 2083والرتمذي ) ، (3106( أبو داود )4)

   . 344/ 1( احلاكم  3107( أبو داود )5)

 (  2731( الرتمذي )6)

 (  1438( وابن ماجه) 2087( الرتمذي )7)

 ( 3095وأبو داود ) ، (1356( البخاري )8)
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رسول  عن    [ 1245]احلديث:   أن  عباس  يعوده      اَّلل ابن  أعرايب    يفدخل عىل 

فقال طهوٌر إن    اَّلل يعوده قال: )ال بأس طهوٌر إن شاء    مرضه، وكان إذا دخل عىل مريض

: قلت: طهوٌر كال بل هي محى تفور أو تثور، عىل شيخ كبري تزيره القبور،  (، فقال اَّللشاء  

 (1) ( : )فنعم إذا اَّللرسول  قال

الرمحة حتى إذا   يف : )من عاد مريضا فال يزال  اَّللقال رسول    [ 1246]احلديث:  

 ( 2) (قعد عنده استنقع، وإذا قام من عنده فال يزال خيوض فيها حتى يرجع من حيث خرج

: )مخٌس من فعل واحدة منهن كان ضامنا عىل   اَّللقال رسول    [ 1247]احلديث:  

: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل عىل إمامه يريد تعزيره  اَّلل

 ( 3) بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس( يف وتوقريه، أو قعد 

تعاىل يقول: يوم القيامة يا ابن آدم    اَّلل : )إن    اَّلل قال رسول    [ 1248]احلديث:  

مرضت فلم تعدين، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني؟ قال أما علمت أن عبدي  

م استطعمتك فلم  فالنا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آد 

تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني؟ قال: أما علمت أنه استطعمك  

آدم   ابن  يا  عندي؟  ذلك  لوجدت  أطعمته  لو  أنك  علمت  أما  تطعمه؟  فلم  فالٌن  عبدي 

استسقيتك فلم تسقني قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟ قال استسقاك عبدي  

 (4)ك لو سقيته، لوجدت ذلك عندي(فالٌن فلم تسقه أما إن

عاد رجال قال: ما تشتهي قال:      اَّلل رسول  ابن عباس أن  عن    [ 1249]احلديث:  

إذا  )ثم قال:  (،: )من كان عنده خبز بر فليبعث إىل أخيه  اَّللرسول  قالأشتهي خبز بر،  

 
 ( 5662( البخاري )1)

   .273/ 5 األوسطالطرباين يف  و ، (11210) 11/112( الطرباين 2)

 (  55) 20/37( الطرباين3)

   (2569( مسلم )4)
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 ( 1) اشتهي مريض أحدكم شيئا فليطعمه(

دخلت عىل مريض فمره أن يدعو لك،  : )إذا  اَّللقال رسول    [ 1250]احلديث:  

 (2)فإن دعاءه كدعاء املالئكة(

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

: من عاد مريضا نادى مناد من السامء باسمه:    اَّللقال رسول    [ 1251]احلديث:  

 .(3)يا فالن، طبت وطاب ممشاك بثواب من اجلنة

عز وجل عبدا من عباده يوم القيامة    اَّلليعري    :  اَّللقال رسول    [ 1252]احلديث:  

رب   أنت  فيقول: سبحانك سبحانك  تعودين؟  أن  إذا مرضت  منعك  ما  عبدي،  فيقول: 

العباد، ال تأمل وال مترض، فيقول: مرض أخوك املؤمن فلم تعده، وعزيت وجاليل لو عدته  

 لوجدتني عنده ثم لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك، وذلك من كرامة عبدي املؤمن وأنا 

 . (4) الرمحان الرحيم

عز وجل يقول: ابن آدم مرضت فلم   اَّلل إن  :  اَّللقال رسول   [ 1253]احلديث:  

تعدين، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العاملني؟ قال: مرض فالن عبدي ولو عدته  

لوجدتني عنده، واستسقيتك فلم تسقني، فقال: كيف وأنت رب العاملني؟ قال: استسقاك  

عبدي فالن ولو سقيته لوجدت ذلك عندي، واستطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف وأنت  

 .(5)العاملني؟ قال: استطعمك عبدي فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي رب

 
 (  1439( ابن ماجه )1)

 ( 1441( ابن ماجه )2)

   .10/ 121/  3(  الكايف: 3)

   .242/  2أمايل الطويس  ( 4)

   .242/  2أمايل الطويس  ( 5)
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علته فقال: يا    يفسلامن      اَّلل عاد رسول  قال اإلمام الصادق:    [ 1254]احلديث: 

مستجاب،    عز وجل بذكر، ودعاؤك فيه   اَّللعلتك ثالث خصال: أنت من    يف سلامن، إن لك  

 .(1)بالعافية إىل انقضاء أجلك اَّلل وال تدع العلة عليك ذنبا إال حطته، متعك 

حديث املناهي ـ: من كفى َضيرا حاجة    يف ـ      اَّللقال رسول   [ 1255]احلديث: 

براءة من النفاق، وبراءة    اَّللله حاجته أعطاه    اَّللمن حوائج الدنيا، ومشى له فيها حتى يقيض  

له س النار، وقىض  يزال خيوض  من  الدنيا، وال  من حوائج  حتى    اَّلل رمحة    يف بعني حاجة 

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه،    حاجة قضاها أو مل يقضها   يفيرجع، ومن سعى ملريض  

، فإن كان املريض من أهل بيته، أو  اَّلل فقال رجل من األنصار: بأيب أنت وأمي يا رسول  

 . (2) حاجة أهل بيته؟ قال: نعم يف ليس أعظم أجرا إذا سعى 

)قال    اَّللرسول  قال    [ 1256]احلديث:   فلم    اَّلل:  ثالثا  من مرض  عّز وجّل: 

يشك إىل أحد من عّواده أبدلته حلام خريا من حلمه ودما خريا من دمه، فإن عافيته عافيته وال  

 ( 3) ه قبضته إىل رمحتي(ذنب له، وإن قبضت

: )من مرض يوما وليلة فلم يشك إىل عّواده    اَّللرسول  قال    [ 1257]احلديث:  

 (4)يوم القيمة مع خليله إبراهيم خليل الرمحن حّتى جيوز الرصاط كالربق الالمع(  اَّللبعثه 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 روي عن اإلمام عيل: ما  

 
 . 224/  170: واخلصال ، 9/  377: أمايل الصدوق( 1)

  ./ حديث املناهي10ـ  9/  4من ال حيرضه الفقيه  ( 2)

 .  115ص   3ج الكايف:  (3)

 .  422أمايل الصدوق ص  (4)
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عيل:    [ 1258]احلديث:   اإلمام  يعود  قال  خرج  رجل  منهم  اجلنة،  لستٍة  ضمنت 

 . (1) مريضا فامت فله اجلنة

ملن إذا عاد    اَّللإن من أعظم العواد أجرا عند  قال اإلمام عيل:    [ 1259]احلديث:  

 .(2) أخاه خفف اجللوس، إال أن يكون املريض حيب ذلك ويريده ويسأله ذلك

من متام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه عىل  قال اإلمام عيل:   [ 1260  ]احلديث: 

 .(3)األخرى، أو عىل جبهته

اإلمام    [ 1261]احلديث:   الناس  عيلّ قال  من  أّيام  ثالثة  أصابه  وجعا  كتم  )من   :

 ( 4) أن يعافيه منه( اَّللعّز وجّل كان حّقا عىل  اَّلل وشكا إىل 

: )وكان ال يشكو وجعا إاّل  اَّلل  يف مدح أخ له    يف قال اإلمام عيل    [ 1262]احلديث: 

 (5)عند برئه، وكان يقول ما يفعل وال يقول ما ال يفعل(

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

الباقر:    [ 1263]احلديث:   الرمحة خوضا،  قال اإلمام  أيام مؤمن عاد مؤمنا خاض 

وكل   انرصف  فإذا  الرمحة،  غمرته  جلس  له    اَّللفإذا  يستغفرون  ملك  الف  سبعني  به 

با  أويسرتمحون عليه ويقولون: طبت وطابت لك اجلنة إىل تلك الساعة من غد، وكان له يا  

يسري الراكب  اجلنة    يفاجلنة، قلت: ما اخلريف جعلت فداك؟ قال: زاوية    يفمحزة، خريف  

 .(6)فيها أربعني عاما 

 
   .387/  84/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 1)

   .6/ 118/  3الكايف:  ( 2)

   .6/ 118/  3الكايف:  ( 3)

 .  630ص  2اخلصال ج   (4)

 . 281كلامت قصار  ، هنج البالغة (5)

   .3/ 120/  3الكايف: (  6)
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كان فيام ناجى به موسى ربه أن قال: يا رب،  قال اإلمام الباقر:    [ 1264]احلديث: 

قربه إىل    يفوكل به ملكا يعوده  أ:  عز وجل  اَّلل ما بلغ من عيادة املريض من األجر؟ فقال  

 .(1) حمرشه

ه صىل عليه يومئذ  مرض  يفًا مسلام  ؤمن عاد امرقال اإلمام الباقر:    [ 1265]احلديث:  

له  أسبعون   أّن  لف ملك إن كان صباحا حتى يمسوا، وإن كان مساء حتى يصبحوا، مع 

 .(2)اجلنة يفخريفا 

مل يسأل املريض للعائد    اَّلل  يفمن عاد مريضا  قال اإلمام الباقر:    [ 1266]احلديث: 

 .(3) له اَّلل شيئا إال استجاب 

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

إذا دخل أحدكم عىل أخيه عائدًا له فليسأله    :اإلمام الصادققال    [ 1267]احلديث:  

 .(4)يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء املالئكة

ثالثة دعوهتم مستجابة: احلاج، والغازي،  قال اإلمام الصادق:    [ 1268]احلديث:  

 .(5)واملريض، فال تغيظوه وال تضجروه

عودوا مرضاكم وسلوهم الدعاء فإنه يعدل  قال اإلمام الصادق:    [ 1269]احلديث:  

 . (6) دعاء املالئكة

الصادق  قال  [ 1270]احلديث:   إخوانه  اإلمام  يؤذن  أن  منكم  للمريض  ينبغي   :

له: نعم فهم يؤجرون فيه بممشاهم   بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه، فقيل 

حلسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عرش  إليه، فكيف يؤجر فيهم؟ قال: باكتسابه هلم ا

 
   .9/ 121/  3الكايف:  ( 1)

 . 1/  119: 3( الكايف: 2)

   .224/  170 ل: واخلصا ، 9/  377 ق: أمايل الصدو ( 3)

 . 1/ 369/  2الكايف: ـ  2  3/ 117/  3الكايف:  ( 4)

   .3/  230 ل: ثواب األعام ( 5)

 . 425: 1املنتهى ( 6)
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 .(1)حسنات، ويرفع له عرش درجات، ويمحا هبا عنه عرش سيئات

  يف وجع العني، وال تكون عيادة    يفال عيادة  قال اإلمام الصادق:    [ 1271]احلديث:  

 .  (2)أقل من ثالثة أيام، فإذا وجبت فيوم ويوم ال، فإذا طالت العلة ترك املريض وعياله

 .(3)العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقةقال اإلمام الصادق:   [ 1272]احلديث:  

الصادق:    [ 1273]احلديث:   اإلمام  عىل  قال  يدك  تضع  أن  للمريض  العيادة  متام 

 .(4)أشد عىل املريض من وجعه احلمقىذراعه وتعجل القيام من عنده، فإن عيادة 

، قال: مرض بعض مواليه فخرجنا إليه  لإلمام الصادقعن موىل    [ 1274]احلديث:  

بعض الطريق فقال لنا: أين تريدون؟ فقلنا: نريد فالنا   يف اإلمام الصادق  نعوده، فاستقبلنا  

نعوده، فقال لنا: قفوا، فوقفنا، فقال: مع أحدكم تفاحة، أو سفرجلة، أو اترجة، أو لعقة من  

أما تعلمون أن املريض  )فقال:    طيب، أو قطعة من عود بخور؟ فقلنا: ما معنا يشء من هذا، 

 (5)(يسرتيح إىل كل ما أدخل به عليه؟!

اإلمام    [ 1275]احلديث:   )إّن    الصادقسئل  فقال:  للمريض،  الشكاية  حّد  عن 

الرجل يقول: محمت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاية، وإّنام الشكوى  

وليس   أحدا،  يصب  مل  ما  أصابني  لقد  ويقول:  أحد،  به  يبتل  مل  بام  ابتليت  قد  يقول:  أن 

 ( 6) الشكوى أن يقول سهرت البارحة ومحمت اليوم ونحو هذا(

: )ليست الشكاية أن يقول الرجل: مرضت  الصادقل اإلمام قا  [ 1276]احلديث:  

 ( 7)البارحة أو وعكت البارحة، ولكّن الشكاية أن يقول: بليت بام مل يبتل به أحد(

 
   .1/ 117/  3(  الكايف: 1)

 . 1/  117: 3( الكايف: 2)

   .2/ 117/  3الكايف:  ( 3)

   .4/ 118/  3الكايف:  ( 4)

   .3/ 118/  3الكايف:  ( 5)

 .  116ص   3ج الكايف:  (6)

 .  253معاين األخبار ص  (7)
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 : اإلصالح واإلغاثة حول  ـ ما ورد    سادسا 

الفرد  هو الركن الرابع من األركان التي تقوم عليها العالقات االجتامعية، ذلك أن  و

ملتزما بكل ما تتطلبه حياته يف املجتمع من سلوك وآداب، ولكنه يظل فردا  ن  قد يكواملسلم  

 . حياديا، وجوده كعدمه إن مل تتشكل شخصيته بام جيعلها فاعلة ال منفعلة، ومؤثرة ال متأثرة

تعاىل:  قال    ـ كام  بحسب قعودهم ونشاطهم إىل قسمني وهلذا يقسم اَّلل تعاىل املؤمننيـ   

ْم    ﴿ اهِلِ بِأجْموج اَّللَِّ  بِيِل  سج يِف  اِهُدونج  املُْجج وج ِر  ج الرضَّ ُأويِل  رْيُ  غج املُْْؤِمننِيج  ِمنج  اِعُدونج  اْلقج ْستجِوي  يج ال 

اَّللَُّ  دج  عج وج ُكاّلً  وج ًة  جج رج دج اِعِدينج  اْلقج ىلج  عج أجْنُفِسِهْم  وج ْم 
اهِلِ بِأجْموج اِهِدينج  املُْجج اَّللَُّ  لج  فجضَّ أجْنُفِسِهْم    وج

ظِيامً  اِعِدينج أجْجرًا عج ىلج اْلقج اِهِدينج عج لج اَّللَُّ املُْجج فجضَّ    [ 95]النساء:﴾ احْلُْسنجى وج

وخيرب عن موقف الكساىل يف كل عرص من حنينهم إىل القعود حرصا عىل أنفسهم  

  : ﴿ تعاىل عن املنافقني ممن ادعوا صحبة رسول اَّلل  وعىل ما يتومهونه من ممتلكاهتم، قال  

إِذج  اُلوا  وج قج ِمنُْهْم وج الطَّْوِل  ُأوُلوا  اْستجْأذجنجكج  ُسولِِه  رج عج  مج اِهُدوا  جج بِاَّللَِّ وج آِمنُوا  أجْن  ٌة  ُأْنِزلجْت ُسورج ا 

اِعِدينج  عج اْلقج ْرنجا نجُكْن مج اُدوا اخْلُُروجج    ويف موقف آخر يرد عليهم بقوله: ﴿،  [ 86]التوبة:﴾  ذج ْو أجرج لج وج

ًة وج  ُه ُعدَّ وا لج ده جعج اِعِدينج ألج عج اْلقج ِقيلج اْقُعُدوا مج ثجبَّطجُهْم وج ُهْم فج اثج ِرهج اَّللَُّ اْنبِعج ، وقال  [ 46]التوبة:﴾  لجكِْن كج

ا    : ﴿ عن املنافقني من أصحاب موسى   يهج
اُموا فِ ا دج ا أجبجدًا مج ْن نجْدُخلجهج ى إِنَّا لج ا ُموسج اُلوا يج قج

اتاِل إِنَّا هج  قج بهكج فج رج ْب أجْنتج وج اْذهج اِعُدونج فج   [ 24]املائدة:﴾ اُهنجا قج

بالنفري مهام كانت أحواهلم، قال   املؤمنني  يأمر  االً    تعاىل: ﴿ وهلذا  ثِقج وج افًا  ِخفج اْنِفُروا 

ْعلجُمونج  تج ُكنُْتْم  إِْن  ُكْم  لج رْيٌ  لُِكْم خج ذج بِيِل اَّللَِّ  أجْنُفِسُكْم يِف سج الُِكْم وج بِأجْموج اِهُدوا  جج ،  [ 41]التوبة:﴾  وج

ِيعاً   وقال: ﴿ اْنِفُروا ُثبجاٍت أجِو اْنِفُروا مجج ُكْم فج نُوا ُخُذوا ِحْذرج ِذينج آمج جا الَّ ا أجُّيه  [71]النساء:﴾ يج

ُكُم    : ﴿ ويعاتبهم عىل حتديث أنفسهم بعدم النفري ا ِقيلج لج ُكْم إِذج ا لج نُوا مج ِذينج آمج جا الَّ ا أجُّيه يج

ْلُتْم إِىلج  اقج بِيِل اَّللَِّ اثَّ ْنيجا  اْنِفُروا يِف سج تجاُع احْلجيجاِة الده ِة فجامج مج ْنيجا ِمنج اآْلِخرج ِضيُتْم بِاحْلجيجاِة الده  اأْلجْرِض أجرج
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لِيٌل  ِة إِالَّ قج ، بل يتشدد عليهم، فيتوعدهم بالعذاب األليم إن مل ينفروا،  [38]التوبة:﴾  يِف اآْلِخرج

ابًا أجلِ   تعاىل: ﴿قال   ذج ْبُكْم عج ذِّ نِْفُروا ُيعج ىلج  إِالّ تج اَّللَُّ عج ْيئًا وج وُه شج ال تجرُضه ُكْم وج رْيج ْومًا غج ْستجْبِدْل قج يج ياًم وج

ِديرٌ   قج
ٍ
ء ْ  [39]التوبة:﴾ ُكلِّ يشج

 وقد ورد يف القرآن الكريم ذكر نوعني من النفري يف خدمة املجتمع: 

انج ا  تعاىل: ﴿ : النفري املرتبط باإلصالح والتعليم والرتبية، كام قال  أوهلام  ا كج مج ملُْْؤِمنُونج  وج

وْ  قج لُِينِْذُروا  وج يِن  الدِّ يِف  ُهوا  قَّ لِيجتجفج ٌة  فج
ائِ طج ِمنُْهْم  ٍة  فِْرقج ُكلِّ  ِمْن  رج  نجفج لجْوال  فج ًة  افَّ كج ا  لِيجنِْفُروا  إِذج ُهْم  مج

ُرونج  ْذج لَُّهْم حيج عج ْيِهْم لج ُعوا إِلج جج   [ 122]التوبة:﴾  رج

تعاىل عن صاحب موسى  قال  كام  ،  والتضحية   نفري يقتيض السعي واالجتهادهو  و

السالم ﴿ عليه  بِكج    :  ُِرونج  ْأمتج يج ج  املْجألج إِنَّ  ى  ُموسج ا  يج الج  قج ى  ْسعج يج املْجِدينجِة  أجْقىصج  ِمْن  ُجٌل  رج اءج  جج وج

اْخُرْج إِينِّ لجكج ِمنج النَّاِصِحنيج  اءج    وقال عن صاحب الرسل: ﴿ ،  [ 20]القصص:﴾  لِيجْقُتُلوكج فج جج وج

لنِيج  ِمنْ  بُِعوا املُْْرسج ْوِم اتَّ ا قج ى قجالج يج ْسعج ُجٌل يج  [ 20]ّيـس:﴾ أجْقىصج املْجِدينجِة رج

وهلذا وردت الدعوة إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر باعتباره واجبا اجتامعيا،  

بِاملْج  ْأُمُرونج  يج وج اخْلجرْيِ  إىِلج  ْدُعونج  يج ٌة  ُأمَّ ِمنُْكْم  ْلتجُكْن  وج  ﴿ تعاىل:  ِر  قال  املُْنْكج ِن  عج ْونج  نْهج يج وج ْعُروِف 

ئِكج ُهُم املُْْفلُِحونج ﴾  ُأولج  [ 104]آل عمران: وج

ُنوا  : النفري يف القيام بحاجات املجتمع، والتكفل هبا، كام قال تعاىل:  ثانيهام  اوج تجعج ﴿ وج

ا  اِن وج اْلُعْدوج ْثِم وج ىلج اإْلِ ُنوا عج اوج الج تجعج ى وج التَّْقوج ىلج اْلرِبِّ وج اِب ﴾  عج ِديُد اْلِعقج ُقوا اَّللَّج إِنَّ اَّللَّج شج ]املائدة: تَّ

2 ] 

ْسُقونج    ﴿:  وقال عن موسى عليه السالم  ًة ِمنج النَّاِس يج ْيِه ُأمَّ لج دج عج جج ْديجنج وج اءج مج دج مج رج ملجَّا وج وج

تجا ال نج  الج ْطُبُكامج قج ا خج الج مج اِن قج  تجُذودج
أجتجنْيِ دج ِمْن ُدوهِنُِم اْمرج جج وج أجُبونجا وج اُء وج عج تَّى ُيْصِدرج الرِّ ْسِقي حج

رْيٍ فجِقريٌ  َّ ِمْن خج ْلتج إِيلج جا أجْنزج
بِّ إِينِّ ملِ الج رج قج ىلَّ إىِلج الظِّلِّ فج اُمج ُثمَّ تجوج ى هلج قج برٌِي فجسج ْيٌخ كج   23القصص:] ﴾  شج

 [ 24ـ 
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حُيِبهونج  عن املهاجرين واألنصار قال  و ْبلِِهْم  قج ِمْن  نج  يامج اإْلِ ارج وج الدَّ ُؤوا  بجوَّ تج ِذينج  الَّ : ﴿ وج

انج   ْو كج لج ىلج أجْنُفِسِهْم وج ُيْؤثُِرونج عج ًة مِمَّا ُأوُتوا وج اجج ُِدونج يِف ُصُدوِرِهْم حج الج جيج ْيِهْم وج رج إِلج اجج ْن هج هِبِْم  مج

ئِ  ْن ُيوقج ُشحَّ نجْفِسِه فجُأولج مج ٌة وج اصج صج  [ 9]احلرش: كج ُهُم املُْْفلُِحونج ﴾ خج

بٍَّة    : وقال يف احلض عىل اإلنفاق ثجِل حج مج بِيِل اَّللَِّ كج ُْم يِف سج اهلج ِذينج ُينِْفُقونج أجْموج ثجُل الَّ ﴿ مج

اَّللَُّ وج  اُء وج جْن يجشج
اِعُف ملِ اَّللَُّ ُيضج بٍَّة وج ُة حج ٍة ِمائج نجابِلج يِف ُكلِّ ُسنُْبلج ْبعج سج لِيٌم ﴾  أجْنبجتجْت سج ]البقرة: اِسٌع عج

261 ] 

أجِسرًيا إِنَّامج  وقال يف احلض عىل اإلطعام:   ياًم وج
تِ يج ينًا وج

ىلج ُحبِِّه ِمْسكِ امج عج ُيْطِعُمونج الطَّعج ﴿ وج

الج ُشُكوًرا ﴾  اًء وج زج ْجِه اَّللَِّ الج ُنِريُد ِمنُْكْم جج  [ 9، 8]اإلنسان:  ُنْطِعُمُكْم لِوج

التي   الكريمة  اآليات  من  من  وغريها  ويفصلها  يؤكدها  ما  هنا  سنستعرض 

 : األحاديث

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

رسول    [ 1277]احلديث:   درجة    اَّللقال  من  بأفضل  أخربكم  )أال  الصيام  : 

والصدقة؟ قال والصالة  هي  (،  البني  ذات  فساد  فإن  البني،  ذات  )صالح  قال:  بىل،  وا: 

 ( 1) ال أقول حتلق الشعر ولكن حتلق الدين(، احلالقة

: )انرص أخاك ظاملا أو مظلوما(، فقال رجٌل:   اَّللقال رسول    [ 1278]احلديث:  

كيف أنرصه؟ قال: )حتجزه أو  : أنرصه إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظاملا  اَّلل يا رسول  

 ( 2)متنعه عن الظلم، فإن ذلك نرصه(

 
   (2255والرتمذي ) ، (6952( البخاري )2) ( 4919وأبو داود ) ، (2509( الرتمذي )1)
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موضع    يف)ما من مسلم خيذل امرأ مسلام    :  اَّللقال رسول    [ 1279]احلديث:  

موضع حيب فيه نرصته، وما من    يف   اَّلل تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إال خذله  

  يف   اَّلل ه من حرمته إال نرصه  موضع ينتقص فيه من عرضه، وينتهك في  يف امرئ ينرص مسلام  

 ( 1)موضع حيب نرصته(

النار عن    اَّلل: )من ذب عن عرض أخيه، رد    اَّللقال رسول   [ 1280]احلديث:  

 (2)وجهه يوم القيامة(

 ( 3): )خريكم املدافع عن عشريته ما مل يأثم( اَّللقال رسول    [ 1281]احلديث:  

، ما العصبية؟ قال:  اَّللقلت: يا رسول  قال:  واثلة بن األسقع  عن    [ 1282]احلديث:  

 ( 4) (تعني قومك عىل الظلم)

  يفاإلسالم وأيام حلف كان    يف : )ال حلف    اَّلل قال رسول    [ 1283]احلديث:  

 ( 5)اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة(

 ( 6) : )اشفعوا تؤجروا( اَّللقال رسول    [ 1284]احلديث:  

: )املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه،    اَّلل قال رسول    [ 1285]احلديث:  

عنه هبا كربة    اَّلل حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج    يف   اَّللحاجة أخيه كان    يف ومن كان  

مع مظلوم حتى    ىومن مش،  يوم القيامة  اَّللمن كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلام سرته  

 ( 7) م(قدميه عىل الرصاط يوم تزل األقدا  اَّلل يثبت له حقه، ثبت 

: )من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا،    اَّللقال رسول   [ 1286]احلديث: 

 
 (  4884(أبو داود )1)

 (  1931( الرتمذي )2)

 (  5120( أبو داود )3)

   (5119( أبو داود )4)

 ( 2530( مسلم )5)

 (  5132( أبو داود )6)

   (2580ومسلم ) ، (2442( البخاري )7)
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يرس    اَّلل نفس   معرس  عىل  يرس  ومن  القيامة،  يوم  كرب  من  كربة  الدنيا    يف عليه    اَّلل عنه 

  يف عون العبد ما كان العبد    يف   اَّلل ، واآلخرة الدنيا و  يف   اَّلل ، ومن سرت مسلام، سرته  اآلخرةو

 ( 1) عون أخيه(

؟  اَّلل: )الدين النصيحة(، قالوا: ملن يا رسول  اَّللقال رسول    [ 1287]احلديث:  

قال: )َّلل، ولكتابه، وألئمة املسلمني، واملسلم أخو املسلم، ال خيذله، وال يكذبه، وال يظلمه،  

 ( 2)وإن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى به أذى فليمطه عنه(

للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا،  : )املؤمن   اَّللقال رسول    [ 1288]احلديث:  

 ( 3) وشبك بني أصابعه(

: )للمؤمن عىل املؤمن ست خصال، يعوده    اَّلل قال رسول    [ 1289]احلديث:  

إذا عطس،   لقيه، ويشمته  إذا  إذا دعاه، ويسلم عليه  إذا مات، وجييبه  إذا مرض، ويشهده 

 (4)وينصح له إذا غاب أو شهد(

حيقرن أحدكم شيئا من املعروف، فإن مل  : )ال  اَّللقال رسول    [ 1290]احلديث:  

جيد فليلق أخاه بوجه طلق، وإذا اشرتيت حلام أو طبخت قدرا، فأكثر مرقته، واغرف جلارك  

 ( 5) منه(

: )إن َّلل خلقا خلقهم حلوائج الناس، يفزع    اَّللقال رسول    [ 1291]احلديث:  

 ( 6) (اَّللحوائجهم، أولئك اآلمنون من عذاب  يف الناس إليهم 

حاجة أخيه كان خريا له من    يف: )من مشى    اَّللقال رسول    [ 1292:  ]احلديث 

وجه   ابتغاء  يوما  اعتكف  ومن  سنني،  عرش  ثالثة    اَّللجعل    اَّلل اعتكاف  النار  وبني  بينه 

 
   (4946وأبو داود ) ، (2699( مسلم )1)

 ( 1926( الرتمذي )2)

  (2585ومسلم ) ، (481( البخاري )3)

   (2162ومسلم ) ، (1240البخاري )( 4)

 (  1833( الرتمذي )5)

 ( 13334) 12/358( الطرباين 6)
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 ( 1) خنادق، كل خندق أبعد مما بني اخلافقني(

: )من دعا إىل هدى، كان له من األجر مثل    اَّلل قال رسول    [ 1293]احلديث:  

اتبعه وال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل ضاللة، كان عليه من اإلثم  أجور من  

 (2)مثل آثام من اتبعه، ال ينقصه ذلك من أوزارهم شيئا(

: )من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل    اَّللقال رسول    [ 1294]احلديث:  

 (3) يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن( 

: )إن أول ما دخل النقص عىل بني إرسائيل    اَّللقال رسول    [ 1295ديث:  ]احل 

، ودع ما تصنع، فإنه ال حيل لك، ثم يلقاه  اَّللأنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: هذا اتق  

من الغد وهو عىل حاله، فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده، فلام فعلوا ذلك  

ىلج  ﴿:  ثم قالقلوب بعضهم عىل بعض،    اَّلل َضب   ائِيلج عج إرِْسج نِي  بج ِمْن  ُروا  فج كج ِذينج  الَّ ُلِعنج 

اِن   ْريجمج   داودلِسج مج اْبِن  ى  ِعيسج اُنوا    وج كج وج ْوا  صج عج باِمج  لِكج  ْعتجُدونج ذج ٍر    يج ُمنْكج ْن  عج ْونج  تجنجاهج يج الج  اُنوا  كج

ُلوهُ  اُنوا    فجعج كج ا  مج بِْئسج  ُلونج لج ْفعج ُروا  يج فج كج ِذينج  الَّ لَّْونج  تجوج يج ِمنُْهْم  ثرًِيا  كج ى  ُْم    تجرج هلج ْت  مج قجدَّ ا  مج بِْئسج  لج

ِخطج   اِب ُهْم    اَّللأجْنُفُسُهْم أجْن سج ذج يِف اْلعج ْيِهْم وج لج الُِدونج عج اُنوا ُيْؤِمنُونج بِ   خج ْو كج لج ا    اَّللَِّوج مج النَّبِيِّ وج وج

جُذوُهْم أج  ا اختَّ ْيِه مج ثِرًيا ِمنُْهْم  ُأْنِزلج إِلج لجكِنَّ كج ﴾ ْولِيجاءج وج اِسُقونج لتأمرن    اَّللثم قال: و  [ 81-78]املائدة:    فج

باملعروف ولتنهون عن املنكر، ولتأخذن عىل يد الظامل، ولتأطرنه عىل احلق أطرا، ولتقرصنه  

 .(4)بقلوب بعضكم عىل بعض، ثم ليلعننكم كام لعنهم اَّللعىل احلق قرصا، أو ليرضبن 

إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل  )  : قال رسول اَّلل    [ 1296يث:  ]احلد 

 (5)بعقاب( اَّلليديه، أوشك أن يعمهم 

 
 ( 7326) 7/220 الطرباين يف األوسط( 1)

 ( 2674(مسلم )2)

   (49( مسلم )3)

 (  4006( وابن ماجة)3047والرتمذي ) ، (4336( أبو داود )4)

 (  4005وابن ماجة) ، (2168الرتمذي ) ، (4338( أبو داود )5)
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رسول    [ 1297]احلديث:   يكون    اَّللقال  رجل  من  )ما  فيهم    يف:  يعمل  قوم 

أصاهبم   إال  يغريون،  وال  عليه  يغريوا  أن  عىل  يقدرون  أن    اَّلل باملعايص،  قبل  بعقاب  منه 

 (1)يموتوا(

رسول    [ 1298]احلديث:   باملعروف،    اَّللقال  لتأمرن  بيده  نفيس  )والذي   :

ليوشكن   أو  املنكر،  عن  يستجيب    اَّللولتنهون  فال  تدعونه  ثم  منه،  عقابا  عليكم  يبعث 

 ( 2) (لكم

رسول    [ 1299]احلديث:   اخلطيئة    اَّلل قال  عملت  )إذا  من    األرض   يف :  كان 

 ( 3)شهدها فأنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها(

: )إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل عند سلطان    اَّللقال رسول    [ 1300]احلديث:  

 ( 4) جائر(

رسول    [ 1301]احلديث:   إذا    اَّللقال  بكم  )كيف  وطغى  :  فتيانكم  فسق 

قالنساؤكم؟ يا رسول  (،  مل  اَّللوا:  إذا  بكم  كيف  وأشد،  )نعم.  قال:  لكائٌن؟  ذلك  وإن   ،

يا رسول  (، قالتأمروا باملعروف، وتنهوا عن املنكر؟ وإن ذلك لكائن؟ قال: )نعم    اَّلل وا: 

ذلك  وإن    اَّلل وا: يا رسول  (، قالوأشد، كيف بكم إذا أمرتم باملنكر، وهنيتم عن املعروف؟

 (5)لكائن؟ قال: )نعم وأشد، كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكرا، واملنكر معروفا(

: )من أذل عنده مؤمن فلم ينرصه وهو يقدر    اَّللقال رسول   [ 1302]احلديث:  

 ( 6) وس اخلالئق يوم القيامة(ؤ عىل ر اَّلل عىل أن ينرصه، أذله 

إىل ملك من املالئكة أن اقلب    اَّلل  أوحى : )  اَّللقال رسول    [ 1303]احلديث:  

 
 ( 4009وابن ماجة)  ، (4339( أبو داود )1)

 ( 2169( الرتمذي )2)

 (  4345( أبو داود )3)

 ( 4011وابن ماجة)، (2174والرتمذي ) ، (4344( وأبو داود )4)

 ( (1376) 84/ 1( ابن املبارك يف الزهد 5)

 ( 5554) 73/ 6والطرباين   ، 3/487( أمحد 6)
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مدينة كذا وكذا عىل أهلها، قال: إن فيها عبدك: فالنا مل يعصك طرفة عني، قال: اقلبها عليه  

 (1)ساعة قط(  يف وعليهم فإن وجهه مل يتمعر 

! ال نأمر باملعروف حتى نعمل  اَّللقلنا: يا رسول  قال: أنس  عن   [ 1304]احلديث:  

نبه كله؟ فقال: )بل مروا باملعروف وإن مل تعملوا به، واهنوا  به، وال ننهى عن املنكر حتى نجت

 ( 2) عن املنكر وإن مل َتتنبوه كله(

تدفع عن قائلها، ما    اَّلل: )ال تزال ال إله إال    اَّللقال رسول    [ 1305]احلديث:  

ما أصاهبم    باىل ما أصاهبم    يف قائلوها  يبال قائلوها  إذا سلم هلم دينهم، فإذا مل    يف دنياهم، 

 (3) ، قيل هلم: كذبتم( اَّللم بسالمة دنياهم، فقالوا: ال إله إال دينه

؟  اَّلل: )إن الدين النصيحة(، قلنا ملن يا رسول    اَّللقال رسول    [ 1306]احلديث:  

 (4)قال: )َّلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم(

فقلت: أبايعك      اَّللرسول  : أتيت  قال   اَّلل جرير بن عبد  عن    [ 1307]احلديث:  

 ( 5))والنصح لكل مسلم( :عىل اإلسالم، فرشط عىل 

: )من أفتى بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه،    اَّللقال رسول   [ 1308]احلديث: 

 (6)غريه فقد خانه( يفومن أشار عىل أخيه بأمر يعلم أن الرشد 

 (7))املستشار مؤمتن(  : اَّللقال رسول    [ 1309]احلديث:  

 .(8)شيئا قط فقال: ال  اَّلل رسول : ما سئل قال رجابعن    [ 1310]احلديث:  

قال: [  1311]احلديث:   أنس  سئل    عن  إال      اَّللرسول  ما  شيئا  اإلسالم  عىل 

 
 ( 7661) 7/336 األوسطالطرباين يف ( 1)

 .: رواه الطرباين يف الصغري واألوسط280/ 7(قال اهليثمي 2)

 : رواه البزار.277/ 7( قال اهليثمي 3)

   (55( مسلم )4)

  (56ومسلم ) ، (58( البخاري )5)

 (  3657( أبو داود )6)

 ( 2823( الرتمذي )7)

   (2311ومسلم ) ، (6034( البخاري )8)
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أعطاه، ولقد جاء رجٌل فأعطاه غنام بني جبلني، فرجع إىل قومه فقال: يا قوم! أسلموا، فإن  

حممدا يعطي عطاء من ال خيشى الفاقة، وإن كان الرجل ليسلم، ما يريد إال الدنيا فام يلبث  

 .( 1)إال يسريا حتى يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها 

: لقيت بالال بحلب، فقلت: كيف كان  قال  اهلوزين  اَّللعبد  عن   [ 1312يث:  ]احلد 

تعاىل إىل أن توفاه،    اَّلل؟ قال: ما كان له يشء، كنت إىل ذلك منه منذ بعثه    اَّللرسول  نفقة  

الربدة   له  فأشرتي  فأستقرض  فأنطلق،  يأمرين  عاريا  فرياه  مسلام  اإلنسان  أتاه  إذا  وكان 

اعرتضن حتى  وأطعمه،  فال  وأكسوه  سعة  عندي  إن  فقال:  املرشكني  من  رجل  يوما  ي 

قمت ألؤذن   ثم  توضأت،  يوم  ذات  كان  أن  فلام  ففعلت،  ـ  مني،  إال  أحد  من  تستقرض 

عصابة من التجار، فلام أن رآين قال يا حبيش: قلت: يا لباه،    يفللصالة، فإذا املرشك قد أقبل  

 الشهر؟ قلت: قريب قال: إنام  فتجهمني، وقال يل قوال غليظا، وقال: تدري كم بينك وبني 

  يف بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم، كام كنت قبل ذلك، فأجد  

إىل أهله فاستأذنت عليه،    نفس الناس، حتى إذا صليت العتمة رجع    يف نفيس ما أجد  

قال يل كذا  بأيب أنت وأمي، إن املرشك الذي كنت أتدين منه،  اَّللفأذن يل، فقلت: يا رسول 

وكذا، وليس عندك ما تقيض ديني، وال عندي، وهو فاضحي فائذن يل أن آبق إىل بعض  

رسوله ما يقيض عني، فخرجت حتى أتيت    اَّللهؤالء األحياء الذين أسلموا، حتى يرزق  

منزيل، فجعلت سيفي وجرايب ونعيل وجمني عند رأيس، حتى إذا انشق عمود الصبح األول  

، فانطلقت حتى أتيته، فإذا    اَّلل رسول ا إنسان يدعو يا بالل، أجب أردت أن انطلق، فإذ

  اَّلل أربع ركائب مناخات عند الباب عليهن أمحاهلن، فاستأذنت، فقال يل: )أبرش فقد جاء  

لت: بىل، قال: )فإن لك رقاهبن  (، قثم قال: )أمل تر الركائب املناخات األربع؟(بقضائك

 
   (2312( مسلم )1)
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وما عليهن، وإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إىل عظيم فدك، فاقبضهن، واقض دينك(،  

قاعد، سلمت عليه، فقال: )ما فعل     اَّلل رسول ففعلت، ثم انطلقت إىل املسجد فإذا فيه 

نعم،  قال: أفضل يشء؟ قلت:      اَّللكل يشء كان عىل رسول    اَّلللت: قىض  (، قما قبلك؟

قال: أنظر أن ترحيني منه، فإين لست بداخل عىل أحد من أهيل حتى ترحيني منه، فلام صىل  

قبلك؟ الذي  فعل  )ما  فقال:  دعاين  قالعتمة  فبات  (،  أحٌد،  يأتنا  مل  معي  هو    يف  لت: 

(،  املسجد، وأقام فيه حتى صىل العتمة يعني من الغد، ثم دعاين فقال: )ما فعل الذي قبلك؟

، وإنام كان يفعل ذلك شفقا من أن يدركه املوت  اَّللمنه، فكرب ومحد   اَّللراحك  قلت: قد أف

عندها مبيته، فهذا    التي حتى أتى  وعنده ذلك، ثم اتبعته حتى جاء أزواجه، فسلم عىل امرأة  

 .  (1)الذي سألتني عنه

العرص فسلم،      اَّللرسول  عقبة بن احلارث: أنه صىل وراء  عن    [ 1313]احلديث:  

ام مرسعا يتخطى رقاب الناس إىل بعض حجر نسائه، ففزع الناس من رسعته فخرج  ثم ق

عليهم، فرأى أهنم قد أعجبوا من رسعته، فقال: )ذكرت شيئا من ترب عندنا، فكرهت أن  

 (2)(يبيت عندنا فأمرت بقسمته 

: )بينام رجٌل يميش بطريق، وجد غصن شوك    اَّللقال رسول  [  1314]احلديث:  

اجلنة    يف ويف رواية: )لقد رأيت رجال يتقلب  ،  (3)له فغفر له(  اَّلل عىل الطريق فأخره فشكر  

 (4)شجرة قطعها من طريق املسلمني، كانت تؤذى الناس( يف

: )عرضت عىل أعامل أمتي، حسنها وسيئها    اَّلل قال رسول    [ 1315]احلديث:  

أ  يف فوجدت   الطريق، ووجدت  حماسن  يامط عن  النخامة    يفعامهلا األذى  أعامهلا  مساوئ 

 
 (  3055( أبو داود )1)

   (1221( البخاري )2)

 ( 1914ومسلم )، (652( البخاري )3)

 (  1914( مسلم )4)
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 (1)املسجد ال تدفن( يف تكون 

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

مور املسلمني فليس  أ: )من أصبح ال ُّيتّم ب   اَّللقال رسول    [ 1316]احلديث:  

 ( 2) بمسلم(

املسلمني فليس من  : )من أصبح ال ُّيتّم بأمر  اَّللقال رسول   [ 1317]احلديث:  

 ( 3) املسلمني، ومن شهد رجال ينادي: يا للمسلمني، فلم جيب، فليس من املسلمني(

فليس    اَّلل ومّهته غري    أمتي : )من أصبح من    اَّللقال رسول    [ 1318]احلديث:  

باَّللمن   ُّيتّم  مل  ومن  أهل  أ،  منّا  فليس  طائعا  بالّذّل  أقّر  ومن  منهم،  فليس  املؤمنني  مور 

 ( 4) البيت(

ما عمل امرؤا عماًل بعد إقامة الفرائض  ):    اَّللقال رسول    [ 1319احلديث:  ] 

 ( 5)خريًا من إصالح بني الناس، يقول خريًا وُينمي خريًا(

إصالح ذات البني أفضل من عاّمة الصالة  ):    اَّللقال رسول    [ 1320]احلديث:  

 (6)والصوم(

الصدقة صدقة  ):    اَّلل قال رسول    [ 1321]احلديث:   يا  (اللسانأفضل  قيل:   ،

الشفاعة تفّك هبا األسري، وحتقن هبا الدم، وَتره  ): وما صدقة اللسان؟.. قال:    اَّلل رسول  

 ( 7) هبا املعروف إىل أخيك، وتدفع هبا الكرُّية(

: )إذا ظهر العلم، واحرتز العمل، وائتلفت    اَّلل قال رسول    [ 1322]احلديث:  

 
 (553( مسلم )1)

 .  163ص  2( اصول الكايف: ج  2)

 .  88( األشعثيّات ص 3)

 .  58( حتف العقول ص 4)

 . 2/135وأمايل الطويس  ، 43/ 73( بحار األنوار: 5)

 . 2/135وأمايل الطويس  ، 43/ 73( بحار األنوار: 6)

 وعدة الداعي. ، 44/ 73( بحار األنوار: 7)
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لعنهم   هنالك  األرحام  وتقاطعت  القلوب،  واختلفت  وأعمى  اَّلل األلسن،  فأصّمهم   ،

 (1)أبصارهم(

رسول    [ 1323]احلديث:   أجب      اَّللقال  أميال  مخسة  )رس  عيل:  لإلمام 

 ( 2) امللهوف..(

رسول    [ 1324]احلديث:   إبالغي  )أ:    اَّللقال  يستطيع  ال  من  حاجة  بلغوين 

قدميه عىل الرصاط يوم    اَّللحاجته، فإّنه من أبلغ سلطانا حاجة من ال يستطيع إبالغها ثّبت  

 ( 3) القيامة(

عىل عبد إاّل عظمت    اَّلل : )ما عظمت نعمة    اَّللقال رسول    [ 1325]احلديث:  

 (4)مؤونة الناس عليه، فمن مل حيتمل تلك املؤونة فقد عرض تلك النعمة للزوال(

)ما من أحد ويل شيئا من    اَّللرسول  قال    [ 1326]احلديث:   املسلمني    أمور : 

له وزيرا صاحلا، إن نيس ذّكره، وإن ذكر أعانه، وإن هّم برّش    اَّلل به خريا إاّل جعل    اَّللفأراد  

 ( 5) زجره(كّفه و

فحسنت رسيرته    أمتي  أمور: )من ويل شيئا من    اَّللقال رسول    [ 1327]احلديث:  

قلوهبم، ومن بسط كّفه هلم باملعروف رزق املحّبة منهم، ومن    يف تعاىل اهليبة    اَّلل هلم رزقه  

اجلنّة    يف عّز وجّل ماله، ومن أخذ للمظلوم من الظامل كان معي    اَّلل كّف عن أمواهلم وّفر  

عمره، ومن عّم عدله نرص عىل عدّوه، ومن خرج من ذّل    يفمصاحبا، ومن كثر عفوه مّد  

 (6)عّز وجّل بغري أنيس، وأعانه بغري مال(  اَّلل املعصية إىل عّز الطاعة آنسه 

 
 .  289( عقاب األعامل ص  1)

 .  254ص   4( من ال حيرضه الفقيه ج 2)

   .206/ 1أمايل الطويس  (3)

   .313/ 1أمايل الطويّس  (4)

 .  295ن: أعالم الدي (5)

 .  135/ 1كنز الكراجكّي  (6)
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 ( 1) : )ما تصّدق الناس بصدقة مثل علم ينرش(  اَّللرسول    قال  [ 1328]احلديث:  

)ما أهدى املرء املسلم عىل أخيه هدّية أفضل    :   اَّللرسول    قال  [ 1329]احلديث:  

 ( 2) هبا هدى ويرّده عن ردى(  اَّللمن كلمة حكمة يزيده 

: )أفضل الصدقة أن يعلم املرء علام ثّم يعّلمه   اَّللرسول    قال  [ 1330]احلديث:  

 ( 3)أخاه(

مرنا أن نكّلم الناس عىل  أ: )إّنا معارش األنبياء    اَّللرسول  قال    [ 1331]احلديث:  

 ( 4) (قدر عقوهلم

كّل يوم صدقة(، قيل:   يف : )إّن عىل كّل مسلم    اَّلل رسول  قال   [ 1332]احلديث:  

: )إماطتك األذى عن الطريق صدقة، وإرشادك الرجل    اَّلل رسول    قالمن يطيق ذلك؟  

إىل الطريق صدقة، وعيادتك املريض صدقة، وأمرك باملعروف صدقة، وهنيك عن املنكر  

 ( 5)الّسالم صدقة(صدقة، ورّدك 

إليه أخوه    شكا آخر خطبة خطبها: )ومن    يف    اَّللرسول  قال    [ 1333]احلديث: 

يقرضه حّرم   يوم جيزي املحسنني، ومن منع طالبا حاجته وهو    اَّللاملسلم فلم  عليه اجلنّة 

مالك بن عوف فقال: ما يبلغ خطيئة    إليهيقدر عىل قضائها فعليه مثل خطيئة عّشار(، فقام  

واملالئكة والناس أمجعني،    اَّلل؟ فقال: )عىل العّشار كّل يوم وليلة لعنة  اَّللرسول    عّشار يا 

 ( 6)فلن َتد له نصريا( اَّلل ومن يلعن 

  اَّلل : )من منع ماله من األخيار اختيارا رصف    اَّللرسول  قال    [ 1334]احلديث:  

 
 .  26و  25د: منية املري (1)

 .  26و  25د: منية املري (2)

 .  26و  25د: منية املري (3)

  .23/ 1: أصول الكايف (4)

 . 98ي: دعوات الراوند (5)

 .  341عقاب االعامل ص   (6)
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 ( 1) ماله إىل األرشار اضطرارا(

ّن منعه يورث  إمتانعوا قرض اخلمري ف: )ال    اَّللرسول  قال    [ 1335]احلديث:  

 (2)الفقر(

خريه يوم    اَّلل: )من منع املاعون جاره منعه    اَّللرسول  قال    [ 1336]احلديث:  

القيامة ووّكله إىل نفسه، ومن وّكله إىل نفسه فام أسوء حاله.. ومن احتاج إليه أخوه املسلم  

، ومن أكرم أخاه املسلم فإّنام عليه ريح اجلنّة  اَّللقرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حّرم    يف

 ( 3)عّز وجّل( اَّلليكرم 

: )أّول من يدخل النار أمري مسّلط مل يعدل،    اَّللرسول  قال    [ 1337]احلديث:  

 (4)وذو ثروة من املال ال يعطي حّقه، ومقرت فاجر(

الباطل    يف : )ما منع مال من حّقه إاّل ذهب    اَّلل رسول  قال    [ 1338]احلديث:  

 (5) أضعافه(

: )إّن َّللّ عّز وجّل بقاعا يدعني املنتقامت يصّب    اَّللرسول  قال    [ 1339]احلديث:  

 (6)عليهّن من منع ماله من حّقه فينفقه فيهّن(

وحده    اَّللرسول  قال    [ 1340]احلديث:   أكل  من  برشاركم:  أنّبئكم  )أال   :

 ( 7) (وَضب عبده، ومنع رفده

ينظر    اَّلل رسول  قال    [ 1341]احلديث:   ال  )ثالثة  القيامة وال    اَّلل:  يوم  إليهم 

له، وإن مل يعطه مل    ويف يزّكيهم وهلم عذاب أليم، رجل بايع إماما فإن أعطاه شيئا من الدنيا  

 
 .  178جامع األخبار ص  (1)

 . 160األشعثيّات ص  (2)

 . 9ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (3)

 . 247ص  1دعائم اإلسالم ج  (4)

 .  226ص  2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج   (5)

 . 247ص  1دعائم اإلسالم ج  (6)

 .  31مكارم األخالق ص  (7)
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له، ورجل له ماء عىل ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق، ورجل حلف بعد العرص لقد    يف

 (1)أعطى بسلعته كذا وكذا، فأخذها اآلخر بقوله مصدقا له، وهو كاذب(

: )مخس ال حيّل منعهّن: املاء، وامللح، والكأل،    اَّللرسول  قال    [ 1342]احلديث:  

 ( 2)دة وكامل الدين الورع(والنار، والعلم، وفضل العلم خري من فضل العبا 

 (3)ويعاديك( اَّلل: )ال ختب راجيك فيمقتك  اَّللرسول  قال   [ 1343]احلديث:  

، ومن  اَّللإىل غري مواليه فعليه لعنة    انتمي : )من    اَّللرسول  قال    [ 1344]احلديث:  

(، فقيل: يا  اَّلل حمدثا فعليه لعنة    آوى، ومن أحدث حدثا أو  اَّلل منع أجريا أجره فعليه لعنة  

 ( 4)وما ذلك احلدث؟ قال: القتل( اَّلل رسول 

عمله، وحّرم    اَّلل : )من ظلم أجريا أجره أحبط    اَّللرسول  قال    [ 1345]احلديث:  

 (5)عليه ريح اجلنّة وإّن رحيها لتوجد من مسرية مخسامئة عام(

)إّن    اَّلل رسول  قال    [ 1346]احلديث:   من    اَّلل :  إاّل  ذنب  كّل  غافر  وجّل  عّز 

 ( 6) أحدث دينا، أو أغصب أجريا أجره، أو رجل باع حّرا(

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 هذا الباب: من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

كّل نعمة حّقا، فمن أّداه زاده    يفقال اإلمام عيل: )إّن َّللّ تعاىل    [ 1347]احلديث:  

 (7)منها، ومن قرّص فيه خاطر بزوال نعمته(

 
 .  17ص  2دعائم اإلسالم ج  (1)

 . 172األشعثيّات ص  (2)

 .  178جامع األخبار ص (3)

 .  254ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (4)

 .  422أمايل الصدوق ص  (5)

 .  33ص  2عيون األخبار ج   (6)

 . 1194/ 236 هنج البالغة:  (7)



225 

 

 ( 1) قال اإلمام عيل: )احذروا نفار النعم، فام كّل شارد بمردود(  [ 1348]احلديث:  

عليه كثرت حوائج    اَّللقال اإلمام عيل: )يا جابر، من كثرت نعم    [ 1349]احلديث:  

بام جيب   فيها  يقم  مل  ومن  والبقاء،  للدوام  عّرضها  بام جيب  فيها  َّللّ  قام  فمن  إليه،  الناس 

 ( 2) عّرضها للزوال والفناء(

قال اإلمام عيل: )إّن َّللّ عبادا خيتّصهم بالنعم ملنافع العباد فيقّرها    [ 1350]احلديث:  

 ( 3)يدُّيم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم ثّم حّوهلا إىل غريهم(أ يف

قال اإلمام عيل: )أفضل الفضائل: صلة اهلاجر، وإيناس النافر،    [ 1351]احلديث:  

 ( 4) واألخذ بيد العاثر(

كسبك  أخوانك من دّلك عىل هدى، و إ: )خري  عيل قال اإلمام    [ 1352]احلديث:  

 ( 5)(تقى، وصّدك عن اّتباع هوى 

 (6)(: )العتاب حياة املوّدة عيل   قال اإلمام  [ 1353]احلديث:  

اإلمام   [ 1354]احلديث:   )إّنام  عيل   قال    يفيصدقك    ألنهالّصديق صديقا    سمى : 

 ( 7) الّصديق( فإنه إليهنفسك ومعايبك، فمن فعل ذلك فاستنم 

 (8)غراك(أ، وعدّوك من : )صديقك من هناكعيل   قال اإلمام  [ 1355]احلديث:  

ينجدك    فإنه: )عليك بمواخاة من حّذرك وهناك،  عيل   ال اإلمام ق  [ 1356]احلديث:  

 (9)ويرشدك(

ليك عيبك،  إ هدى  أ: )ليكن آثر الناس عندك من  عيل   قال اإلمام   [ 1357]احلديث:  

 
 . 1195/ 238 هنج البالغة:  (1)
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 (1)عانك عىل نفسك(أو

 ( 2) حّبك هناك(أ: )من عيل   قال اإلمام  [ 1358]احلديث:  

 ( 3)نصحك(: )من برّصك عيبك فقد عيل   قال اإلمام  [ 1359]احلديث:  

 (4): )من أبان لك عيبك فهو ودودك(عيل   قال اإلمام  [ 1360]احلديث:  

 ( 5) غيبك( يفعيبك حفظك  يف : )من كاشفك عيل   قال اإلمام  [ 1361]احلديث:  

اإلمام  [ 1362]احلديث:   وحفظك  عيل   قال  عيبك  برّصك  )من  فهو    يف:  غيبك 

 (6)الصديق فاحفظه(

لكي يؤمنك خري لك ممّن يؤمنك  : )من أخافك  عيل   قال اإلمام  [ 1363]احلديث: 

 (7)لكي خييفك(

: )الّصديق من كان ناهيا عن الظلم والعدوان،  عيل   قال اإلمام   [ 1364]احلديث:  

 ( 8) معينا عىل الرّب واإلحسان(

اإلمام  [ 1365]احلديث:   )احبب  عيل   قال  دين    اَّلل   يف:  عىل صالح  جياهدك  من 

 ( 9) ويكسبك حسن يقني(

نفسك، وساترك    يفخوانك من داهنك  إ)رّش  :  عيل   قال اإلمام   [ 1366]احلديث:  

 (10)عيبك(

 ( 11): )من ساترك عيبك فهو عدّوك(عيل   قال اإلمام  [ 1367]احلديث:  
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 (1)غيبك( يفعيبك عابك  يف : )من داهنك عيل   قال اإلمام  [ 1368]احلديث:  

غيبك فهو العدّو   يف: )من ساترك عيبك وعابك عيل   قال اإلمام   [ 1369]احلديث:  

 (2) فاحذره(

 (3)صداقته فال تعذره( يف : )من مل ينصحك عيل   قال اإلمام  [ 1370]احلديث:  

 (4): )قد نصح من وعظ(عيل   قال اإلمام  [ 1371]احلديث:  

 (5) : )من وعظك فال توحشه( عيل   قال اإلمام  [ 1372]احلديث:  

 ( 6): )من وعظك أحسن اليك(عيل   قال اإلمام  [ 1373]احلديث:  

 (7): )من ذكرك فقد أنذرك(عيل   قال اإلمام  [ 1374]احلديث:  

 (8): )من تفّكه باحلكم مل يعدم الّلّذة(عيل   قال اإلمام  [ 1375]احلديث:  

 ( 9): )رّب واعظ غري مرتدع(عيل   قال اإلمام  [ 1376]احلديث:  

اإلمام   [ 1377]احلديث:   الزمان من سكن  عيل   قال  يعقل مواعظ  حسن    إىل: )مل 

 (10)الّظّن باأليام(

اإلمام  [ 1378]احلديث:   أملك  عيل   قال  يكن  مل  )من  ينتفع    يشء :  مل  عقله  به 

 ( 11) بموعظة(

بالغت    إذا  إاّل : )ال تكونّن ممّن ال تنفعه املوعظة  عيل   قال اإلمام  [ 1379]احلديث:  

 (12)إيالمه، فاّن العاقل يّتعظ باألدب، والبهائم ال ترتدع اال بالرّضب( يف
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اإلمام  [ 1380يث:  ]احلد  نصحك  عيل   قال  من  الصدوق  )الصديق  عيبك،    يف : 

 (1)غيبك، وآثرك عىل نفسه( يف وحفظك 

اإلمام  [ 1381]احلديث:   بعيل   قال  أمرك  )من  من  إ:  أحّق  فهو  نفسك  صالح 

 (2)تطيعه(

الدار الباقية وأعانك عىل العمل    إىل: )من دعاك  عيل  قال اإلمام  [ 1382]احلديث: 

 (3)هلا فهو الّصديق الّشفيق(

 ( 4): )العاقل من اّتعظ بغريه(عيل   قال اإلمام  [ 1383]احلديث:  

اإلمام  [ 1384]احلديث:   )عيل   قال  وا:  رّبانّيكم  من  قلوبكم  أستمعوا  حرضوه 

 ( 5)واسمعوا ان هتف بكم(

أ  : )اقبلوا عيل   قال اإلمام   [ 1385]احلديث:   ليكم واعقلوها  إهداها  النصيحة ممّن 

 ( 6)عىل انفسكم(

: )طوبى ملن اطاع ناصحا ُّيديه، وَتنّب غاويا  عيل   قال اإلمام   [ 1386]احلديث:  

 ( 7) يرديه(

اإلمام   [ 1387]احلديث:   بالّدين  عيل   قال  يأمرك  بطاعة من  ُّيديك    فإنه: )عليك 

 ( 8) وينجيك(

اإلمام  [ 1388]احلديث:   وبرصتم  عيل   قال  فانتصحوا  نصحتم  )قد  فأبرصوا،  : 

 ( 9) وارشدتم فاسرتشدوا(
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مل عظة املشفق  ؤ االستخفاف بم   يفالرّش    أكثر : )عيل   قال اإلمام   [ 1389]احلديث:  

 (1)الناصح واالغرتار بحالوة ثناء املادح الكاشح(

 (2): )كيف ينتفع بالنّصحية من يلتّذ بالفضيحة؟(عيل   قال اإلمام  [ 1390]احلديث:  

القبيح، وأعرض عن  :  عيل   قال اإلمام   [ 1391]احلديث:   )مل يوّفق من استحسن 

 ( 3) قول النّصيح(

 (4) : )من عىص نصيحة نرص ضّده(عيل   قال اإلمام  [ 1392]احلديث:  

: )من أعرض عن نصيحة الناصح أحرق بمكيدة  عيل   قال اإلمام  [ 1393]احلديث:  

 (5) الكاشح(

 (6)بالنّصيح(: )من عالمات اإلدبار سوء الّظّن عيل   قال اإلمام  [ 1394]احلديث:  

 (7): )ال ترّدّن عىل النّصيح، وال تستغّشّن املشري(عيل   قال اإلمام   [ 1395]احلديث:  

 ( 8): )من نصحك أشفق عليك(عيل   قال اإلمام  [ 1396]احلديث:  

 ( 9) : )من تاجرك بالنّصح فقد أجزل لك الّربح(عيل   قال اإلمام  [ 1397]احلديث:  

اإلمام  [ 1398]احلديث:   تاجرك  عيل   قال  )من  رشيكك  ال  يف :  كان    يف نّصح 

 ( 10)الّربح(

 ( 11): )ما أخلص املّودة من مل ينصح(عيل   قال اإلمام  [ 1399]احلديث:  

النّصيحة من دّلك عىل عيبك،    يف الك جهدا  آ: )ما  عيل   قال اإلمام  [ 1400]احلديث:  
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 ( 1)وحفظ غيبك(

  يف مشفق عليك، حمسن اليك، ناظر    : )مناصحكعيل   قال اإلمام  [ 1401]احلديث:  

 ( 2)عواقبك، مستدرك فوارطك، ففي طاعته رشادك ويف خمالفته فسادك(

 (3): )ال عداوة مع نصح(عيل   قال اإلمام  [ 1402]احلديث:  

 ( 4): )ال واعظ أبلغ من النّصح(عيل   قال اإلمام  [ 1403]احلديث:  

 (5) : )من حذرك كمن برّشك( عيل   قال اإلمام  [ 1404]احلديث:  

 (6): )من قبل النّصيحة أمن من الفضيحة(عيل   قال اإلمام  [ 1405]احلديث:  

 (7): )من أقبل عىل النّصيح أعرض عن القبيح(عيل   قال اإلمام  [ 1406]احلديث:  

 ( 8) التوفيق األخذ بالنّصيحة( أكرب : )من عيل   قال اإلمام  [ 1407]احلديث:  

 (9): )ال يغّش العقل من انتصحه(عيل   قال اإلمام  [ 1408]احلديث:  

النّصيحة ممّن نصحكم،  عيل   قال اإلمام   [ 1409]احلديث:   اقبلوا  الناس  أُّّيا  )يا   :

سبحانه مل يمدح من القلوب اال أوعاها    اَّلل وتلّقوها بالطاعة ممّن محلها اليكم، واعلموا أّن  

د األكرب جهاد النّفس،  أرسعهم إىل احلّق إجابة، واعلموا أّن اجلها   إاّل للحكمة، ومن الناس  

تغنموا،    اَّلل فاشتغلوا بجهاد أنفسكم تسعدوا، وارفضوا القال والقيل تسلموا، وأكثروا ذكر  

 ( 10) إخوانا تسعدوا لديه بالنّعيم املقيم( اَّللوكونوا عباد 

احلسن    [ 1410]احلديث:   ابنه  إىل  املؤمنني  أمري  أوىص  حني  قيس  بن  سليم  عن 
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 ( 1) التقاطع والتدابر والتفّرق(و كر الوصّية، وفيها: )إّياكم وأشهد عىل وصّيته احلسني.. فذ

السنّة،    [ 1411]احلديث:   وترك  البيعة،  نكث  موبقات:  )ثالث  اإلمام عيل:  قال 

 ( 2) وفراق اجلامعة(

يد    [ 1412]احلديث:   فإّن  األعظم،  السواد  )والزموا  عيل:  اإلمام  عىل    اَّللقال 

 (3)اجلامعة، وإّياكم والفرقة، فإّن الشاّذ من الناس للشيطان، كام أّن الشاّذ من الغنم للذئب(

: )من كثر ماله ومل يعط حّقه، فإّنام ماله حّيات  عيلّ قال اإلمام    [ 1413]احلديث:  

 (4)ينهشنه يوم القيامة(

اإلمام    [ 1414]احلديث:   املسلم  عيل قال  أخوه  يأتيه  لرجل  )عجبت  جة  حا   يف : 

فيمتنع عن قضائها وال يرى نفسه للخري أهال، فهب اّنه ال ثواب يرجى وال عقاب يّتقى  

 (5) مكارم األخالق(   يفأفتزهدون 

دين    [ 1415]احلديث:   عّظم  )من  عيل:  اإلمام  ومن    اَّللقال  إخوانه،  حّق  عّظم 

 (6)استخّف بدينه استخّف بإخوانه(

قال اإلمام عيل: )من سأله أخوه املؤمن حاجة من َّض فمنعه من    [ 1416]احلديث:  

يوم القيامة مغلولة يده إىل عنقه    اَّلل سعة وهو يقدر عليها من عنده أو من عند غريه حرشه  

 ( 7)من حساب اخللق(  اَّللحّتى يفرغ 

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

) السجادقال اإلمام    [ 1417]احلديث:   الّسالم  تعاىل إىل مو  اَّلل  أوحى:  سى عليه 

 
 .  139ص   4( من ال حيرضه الفقيه ج 1)
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حّببني إىل خلقي، وحّبب خلقي إيّل. قال: يا رّب كيف أفعل؟ قال: ذّكرهم آالئي ونعامئي  

ليحّبوين، فلئن ترّد آبقا عن بايب، أو ضااّل عن فنائي، أفضل لك من عبادة مائة سنة بصيام  

 ( 1) هنارها وقيام ليلها(

إليك صديق كّلام رآك  أُّّيام أحّب  )لرجل:    السجادقال اإلمام    [ 1418]احلديث:  

ما   الشيطان، وعّرفك  كّلام رآك نرصك ملصيدة من مصائد  أو صديق  دنانري،  بدرة  أعطاك 

به كيدهم، وخترق شبكتهم، وتقطع حبائلهم؟  : بل صديق كّلام رآين عّلمني  (، قالتبطل 

خزي الشيطان عن نفيس فأدفع عنّي بالءه، قال: )فأُّّيام أحّب إليك استنقاذك أسريا أ كيف 

: يا ابن  (، قالمسكينا من أيدي الكافرين أو استنقاذك أسريا مسكينا من أيدي الناصبني؟

: بل استنفاذي املسكني  (، قالّم وّفقهالّله اجلواب، قال: )  يفأن يوّفقني للصواب    اَّلل  رسول 

األسري من يدي الناصب، فإّنه توفري اجلنّة عليه، وإنقاذه من النار، وذلك توفري الروح عليه  

و  يف فيها،  عنه  الظلم  ودفع  الظلم،    اَّللّ الدنيا،  من  ما حلقه  بأضعاف  املظلوم  هذا  يعّوض 

من جوف صدري،    قال: )وّفقت، َّللّ أبوك! أخذته  ، وينتقم من الظامل بام هو عادل بحكمه

 (2)حرفا واحدا(  اَّلل رسول مل خترم ممّا قاله 

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

اإلمام الباقر: )إّن املؤمن لرتّد عليه احلاجة ألخيه فال تكون  قال   [ 1419]احلديث:  

 ( 3) (تبارك وتعاىل هبّمه اجلنّة اَّلل عنده، فيهتّم هبا قلبه، فيدخله

أجنَّامج أجْحيجا ﴿عّز وجّل:    اَّللقول    يفقال اإلمام الباقر    [ 1420]احلديث:   ا فجكج ْن أجْحيجاهج مج وج

ِيًعا  : )من حرق أو غرق(، قيل له: فمن أخرجها من ضالل إىل  ، قال [ 32]املائدة:    ﴾النَّاسج مجج

 
 .  342املنسوب إىل اإلمام العسكري:  التفسري  (1)

 .  340املنسوب إىل اإلمام العسكري:  التفسري  (2)

   .196/ 2الكايف: أصول  (3)
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 ( 1) هدى؟ قال: )ذاك تأويلها األعظم(

رْيِ نجْفٍس أجْو  ﴿: ىلتعا   اَّلل قول   يفقال اإلمام الباقر   [ 1421]احلديث:   تجلج نجْفًسا بِغج ْن قج مج

ِيًعا  تجلج النَّاسج مجج أجنَّامج قج اٍد يِف اأْلجْرِض فجكج النار مقعد ولو قتل الناس مجيعا    يف: )[ 32]املائدة:    ﴾فجسج

ِيًعا ﴿مل يزد عىل ذلك العذاب(، قال:   أجنَّامج أجْحيجا النَّاسج مجج ا فجكج ْن أجْحيجاهج مج يقتلها،    مل  [ 32]املائدة:    ﴾ وج

 ( 2)أو أنجى من غرق أو حرق، أو أعظم من ذلك كّله خيرجها من ضاللة إىل هدى(

يريد أن يضّله  من سئل اإلمام الباقر: إنقاذ األسري املؤمن من يد  [ 1422]احلديث:  

قال: )أخربين أنت عّمن  فبفضل لسانه وبيانه أفضل، أم إنقاذ األسري من أيدي أهل الروم؟  

ؤمنني يغرق وعصفورة تغرق ال يقدر عىل ختليصهام بأُّّيام اشتغل فاته  رأى رجال من خيار امل

  يف : الرجل من خيار املؤمنني، قال: )فبعد ما سألت  (، قالاآلخر؟ أُّّيام أفضل أن خيّلصه؟

الفضل أكثر من بعد ما بني هذين، إّن ذاك يوّفر عليه دينه وجنان رّبه، وينقذه من النريان،  

 (3) ن يصري( وهذا املظلوم إىل اجلنا 

: )اّتبع من يبكيك وهو  الباقر يويص بعض أصحابه  قال اإلمام  [ 1423]احلديث:  

 ( 4) (مجيعا فتعلمون  اَّلللك ناصح، وال تّتبع من يضحكك وهو لك غاش، وسرتدون عىل 

عّز وجّل يبعث يوم القيامة ناسا من    اَّلل: )إّن  الباقر قال اإلمام    [ 1424]احلديث:  

قبورهم، مشدودة أيدُّيم إىل أعناقهم، ال يستطيعون أن يتناولوا هبا قيد أنملة، معهم مالئكة  

يعرّيوهنم تعيريا شديدا ويقولون: هؤالء اّلذين منعوا خريا قليال من خري كثري، هؤالء اّلذين  

 ( 5) أمواهلم( يفعّز وجّل  اَّللعّز وجّل فمنعوا حّق  اَّلل أعطاهم 

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 
   .210/ 2الكايف: أصول  (1)

 .  313/ 1تفسري العيّايش  (2)

 .  349املنسوب إىل اإلمام العسكري:  التفسري  (3)

 .  638/ 2الكايف: أصول  (4)

 .  279عقاب األعامل ص   (5)



234 

 

عليه اشتّدت مؤونة    اَّللقال اإلمام الصادق: )من عظمت نعمة   [ 1425]احلديث: 

الناس عليه، فاستديموا النعمة باحتامل املؤونة، وال تعّرضوها للزوال، فقّل من زالت عنه  

 (1)النّعمة فكادت أن تعود إليه(

نعمة إاّل    اَّللقال اإلمام الصادق: )ما من عبد تظاهرت عليه من    [ 1426]احلديث:  

 (2)(م فقد عّرض النعمة للزوال اشتّدت مؤونة الناس عليه، فمن مل يقم للناس بحوائجه 

الصادق    [ 1427]احلديث:   عىل    اَّلل: )ما ظاهر  يويص بعض أصحابهقال اإلمام 

نعمه عليه   يف اَّلل عبد النعم حّتى ظاهر عليه مؤونة الناس، فمن صرب هلم وقام بشأهنم زاده 

 ( 3) عّز وجّل عنه تلك النعمة( اَّللعندهم، ومن مل يصرب هلم ومل يقم بشأهنم أزال 

تبارك وتعاىل ينزل املعونة عىل قدر   اَّللقال اإلمام الصادق: )إّن   [ 1428]احلديث:  

 (4)املؤونة(

مل تأخذ لضعيفها من قوُّيا    أمة قال اإلمام الصادق: )ما قدست   [ 1429]احلديث:  

 (5)بحقه غري متضع(

رْيِ    ﴿عّز وجّل:    اَّلل قول    يف   الصادققال اإلمام    [ 1430]احلديث:   تجلج نجْفًسا بِغج ْن قج مج

ِي النَّاسج مجج أجْحيجا  أجنَّامج  ا فجكج أجْحيجاهج ْن  مج ِيًعا وج النَّاسج مجج تجلج  قج أجنَّامج  اأْلجْرِض فجكج اٍد يِف  أجْو فجسج   ﴾ ًعا نجْفٍس 

: )من أخرجها من ضالل إىل هدى فكأّنام أحياها، ومن أخرجها من هدى إىل  [ 32]املائدة:  

 (6)ضالل فقد قتلها(

هبا    اَّلل : )إّن الرجل ليتكّلم بالكلمة فيكتب  الصادققال اإلمام    [ 1431]احلديث:  

 
   .4/37الكايف:  (1)

   .4/37الكايف:  (2)

   .4/37الكايف:  (3)

 .  298/ 4من ال حيرضه الفقيه  (4)

   .5/55الكايف:  (5)

   .210/ 2الكايف: أصول  (6)
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 ( 1) هلام مجيعا(  اَّللقلب آخر فيغفر  يفإيامنا 

وكونوا    [ 1432]احلديث:   باخلريات،  السابقني  من  )كونوا  الصادق:  اإلمام  قال 

تكونوا شوكا    نأورقا ال شوك فيه، فإّن من كان قبلكم كانوا ورقا ال شوك فيه وقد خفت  

اإلسالم وال خترجوهم منه، وكذلك    يف رّبكم، وادخلوا الناس    إىل ال ورق فيه، وكونوا دعاة  

 (2) اإلسالم وال خيرجوهنم منه(  يفمن كان قبلكم يدخلون الناس  

أسألك    [ 1433]احلديث:   الصادق:  لإلمام  قلت  قال:  أعني،  بن  محران  عن 

اليوم عىل حال    اَّللأصلحك   وأنا  قال: كنت عىل حال  )نعم(،  أدخل  أخرى قال:  ؛ كنت 

من يشاء، وأنا اليوم ال أدعو أحدا؟ فقال:    اَّلل ذ  قفأدعو الرجل واالثنني واملرأة فين  األرض

أر فمن  رهّبم؟  وبني  الناس  بني  ختيّل  أن  عليك  نور    اَّلل اد  )وما  إىل  ظلمة  من  خيرجه  أن 

نبذا(، قلت:   ء  إليه اليش  تنبذ  أن  إن آنست من أحد خريا  قال: )وال عليك  ثّم  أخرجه(، 

ِيًعا   ﴿:  اَّللأخربين عن قول   أجنَّامج أجْحيجا النَّاسج مجج ا فجكج ْن أجْحيجاهج مج قال: )من حرق  :[ 32]املائدة:    ﴾وج

 (3)ها األعظم أن دعاها فاستجابت له(أو غرق أو غدر(، ثّم سكت، فقال: )تأويل

: من استنقذ حريانا من حريته  اَّللقال اإلمام الصادق: )يقول    [ 1434]احلديث:  

 ( 4)سّميته محيدا، وأسكنته جنّتي(

اإلمام    [ 1435]احلديث:   وجّل   اَّلل قول    يف  الصادققال  ُنوا  ﴿   :عّز  آمج لِلَِّذينج  ُقْل 

ْغِفُروا لِلَِّذينج الج   امج اَّللَِّيج : )قل لّلذين مننّا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا  [ 14]اجلاثية:    ﴾يجْرُجونج أجيَّ

 ( 5)لّلذين ال يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا هلم(

 ( 6) (: )أحّب إخواين إيّل من أهدى إيّل عيويبالصادق  قال اإلمام   [ 1436]احلديث:  

 
   .231ن: املحاس (1)

 .  69ح: كتاب جعفر بن حمّمد بن رشي (2)

 .  300/ 3 ، أصول الكايف ، 232ن: املحاس (3)

 . 382ل: حتف العقو (4)

   .294/ 2تفسري عيّل بن إبراهيم  (5)

 .  639/ 2الكايف: أصول  (6)
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)ال يستغني املؤمن عن خصلة وبه احلاجة    :الصادق  قال اإلمام   [ 1437]احلديث: 

 (1)(عّز وجّل، وواعظ من نفسه، وقبول ممّن ينصحه  اَّللإىل ثالث خصال؛ توفيق من 

احلاج    [ 1438]احلديث:   سابق  حنيفة  أيب  وختني  قال:  عن  وأنا  املفّضل  بنا  مّر 

، فأتيناه فأصلح بيننا (تعالوا إىل املنزل )مرياث، فوقف علينا ساعة، ثّم قال لنا:    يفنتشاجر  

بأربع مائة درهم، فدفعها إلينا من عنده حّتى إذا استوثق كله واحٍد منّا من صاحبه، قال:  

ا إهّنا ليست من مايل، ولكن اإلمام الصادق أمرين إذا تنازع رجالن من أصحابنا  ) يشء    يفأمج

 ( 2)بينهام وأفتدُّيام من ماله، فهذا من مال اإلمام الصادق( أن أصلح

: )من كانت له دار فاحتاج مؤمن إىل سكناها اإلمام الصادققال    [ 1439]احلديث:  

إّياها قال   الّدنيا؟    اَّللفمنعه  الدار  أبخل عبدي عىل عبدي بسكنى  يا مالئكتي  عّز وجّل: 

 ( 3)وعّزيت وجاليل ال يسكن جناين أبدا(

حّقه إاّل أنفق    يف: )ما من رجل يمنع درمها  الصادققال اإلمام    [ 1440]احلديث:  

عّز وجّل حّية من نار يوم    اَّللماله إاّل طّوقه    يف غري حّقه، وما من رجل يمنع حّقا    يف اثنني  

 ( 4) القيامة(

باطل    يفأعطى    إاّل : )ما من عبد ضّيع حقا  الصادققال اإلمام    [ 1441]احلديث:  

 ( 5) مثله(

: )من أتاه أخوه املسلم يسأله عن فضل ما  الصادققال اإلمام    [ 1442ديث:  ]احل 

 (6)قربه شجاعا ينهش حلمه إىل يوم القيامة( يف له  اَّلل عنده فمنعه، مّثله 

إليه  الصادققال اإلمام    [ 1443]احلديث:   : )أّيام مؤمن منع مؤمنا شيئا ممّا حيتاج 

 
 .  604ن: املحاس (1)

 .2/209(الكايف: 2)

 .  367ص  2ج  الكايف: اصول  (3)

 .  112ص  4ج  التهذيب:  (4)

 . 242االختصاص ص  (5)

 .  273دعوات الراوندي ص  (6)
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يوم القيامة مسوّدا وجهه، مزرقة عيناه،   اَّلل وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غريه أقامه  

 (1)ورسوله ثّم يؤمر به إىل النار( اَّلل مغلولة يداه إىل عنقه فيقال: هذا اخلائن اّلذي خان 

مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو حمتاج    : )أّيام الصادققال اإلمام    [ 1444]احلديث:  

 ( 2)من طعام اجلنّة وال يرشب من الرحيق املختوم( اَّلل إليه مل يذقه 

حاجة ويقدر    يف : )أّيام رجل أتاه رجل مسلم  الصادققال اإلمام    [ 1445]احلديث:  

  حاجة   يفيوم القيامة تعيريا شديدا، وقال له: أتاك أخوك    اَّللعىل قضائها فمنعه إّياها عرّيه  

ثواهبا؟ وعّزيت وجاليل ال أنظر إليك    يف يديك فمنعته إّياها زهدا منك    يف قد جعلت قضاءها  

 (3)حاجة معّذبا كنت أو مغفورا لك( يف

: )اّيام مؤمن سأل أخاه املؤمن حاجة وهو  الصادققال اإلمام    [ 1446]احلديث:  

 (4)(قربه ينهش أصابعه يفعليه شجاعا  اَّلل يقدر عىل قضائها فرّده هبا سّلط 

: )من أتاه أخوه املسلم يسأله عن فضل ما  الصادققال اإلمام    [ 1447]احلديث:  

 (5)قربه كأّنام ينهش حلمه إىل يوم القيمة(  يف اَّلل عنده فمنعه مّثل 

اإلمام    [ 1448]احلديث:   املحتاج  الصادققال  )املؤمن  الغنّي    اَّلل رسول  :  إىل 

عىل الغنّي القوّي   اَّلل القوّي، فإذا خرج الرسول بغري حاجة غفرت للرسول ذنوبه، وسّلط 

شياطني تنهشه، قال: قلت: كيف تنهشه؟ قال: خييّل بينه وبني أصحاب الدنيا فال يرضون  

جر عليه فهذه  ؤ بام عنده حّتى يتكّلف هلم، يدخل عليه الشاعر فيسمعه فيعطيه ما شاء فال ي

 ( 6)تنهشه(  التيالشياطني 

لرفاعة بن موسى، وقد دخل عليه: )يا رفاعة   الصادققال اإلمام    [ 1449]احلديث:  

 
 .  367ص  2ج  الكايف: اصول  (1)

 .  286عقاب االعامل ص   (2)

 .  96ص  1أمايل الطويس ج  (3)

 . 68كتاب املؤمن ص  (4)

 .  273دعوات الراوندي ص  (5)

 عن كتاب قضاء احلقوق.  412ص  2مستدرك الوسائل ج  (6)
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: بىل جعلت فداك، قال: من أعان عىل مؤمن بفضل  (، قالبأكثر الناس وزرا؟   أخربكأال  

أجرا؟ قال: بىل جعلت فداك، قال: من اّدخر عىل أخيه    بأقّلهم  أخربككلمة، ثّم قال: أال  

  اَّللّ أمر آخرته ودنياه، ثّم قال: )أزيدك حرفا آخر يا رفاعة؟ ما آمن ب  يف شيئا ممّا حيتاج إليه  

وجهه فان كانت حاجته عنده سارع إىل    يف حاجة فلم يضحك    يف من إذا أتاه أخوه املؤمن  

ريه حّتى يقضيها له، فإذا كان بخالف ما وصفته  قضائها وإن مل يكن عنده تكّلف من عند غ 

 (1)فال والية بيننا وبينه(

 ما روي عن سائر األئمة: 

)املؤمن حيتاج إىل ثالث خصال: توفيق من    :اجلواد  قال اإلمام   [ 1450]احلديث:  

 (2)(عّز وجّل، وواعظ من نفسه، وقبول ممّن ينصحه  اَّلل

موسى بن عمران قال موسى:    اَّللقال اإلمام اهلادي: )ملّا كّلم    [ 1451]احلديث:  

له   آذن  موسى  يا  قال:  اإلسالم؟  إىل  كافرة  نفسا  دعا  من  جزاء  ما  يوم    يفإهلي  الشفاعة 

 ( 3) القيامة(

 : أداء احلقوق حول  ـ ما ورد    سابعا 

من   الكثري  تتطلب  أهنا  ذلك  االجتامعية،  العالقات  أركان  من  أسايس  ركن  وهو 

املعامالت بني أفراد املجتمع، وهي تشمل مجيع مناحي احلياة، والوفاء هبا هو الذي يوطد  

 العالقات ويزيدها رسوخا، وعدم الوفاء هبا قد يصيب املجتمع باالهنيار التام. 

وهلذا ورد يف القرآن الكريم التشديد يف األمانات والعقود والعهود ونحوها، قال  

جا الَّ تعاىل:   ا أجُّيه نُوا أجْوُفوا بِاْلُعُقوِد ﴾  ﴿ يج ْدُتْم  ،  [ 1]املائدة:  ِذينج آمج اهج ا عج ْهِد اَّللَِّ إِذج أجْوُفوا بِعج وقال: ﴿ وج

 
 عن كتاب قضاء احلقوق.  412ص  2مستدرك الوسائل ج  (1)

 . 457ل: حتف العقو (2)

 .  208ق: أمايل الصدو (3)
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تج  ا  مج ْعلجُم  يج إِنَّ اَّللَّج  ِفياًل  ْيُكْم كج لج ْلُتُم اَّللَّج عج عج ْد جج قج ا وج يِدهج
تجْوكِ بجْعدج  نج  اأْلجْيامج نُْقُضوا  تج الج  ُلونج ﴾  وج ْفعج

نْيج النَّاِس أجْن  و،  [ 91]النحل:   ْمُتْم بج كج ا حج إِذج ا وج انجاِت إِىلج أجْهلِهج دهوا اأْلجمج ْأُمُرُكْم أجْن ُتؤج قال: ﴿ إِنَّ اَّللَّج يج

بجِصرًيا ﴾   ِميًعا  سج انج  كج اَّللَّج  إِنَّ  بِِه  ِعُظُكْم  يج نِِعامَّ  اَّللَّج  إِنَّ  ْدِل  بِاْلعج ُكُموا  ْ قال: ﴿  ، و[ 58]النساء:  حتج

ِذينج  الَّ اُعونج ﴾ وج ْهِدِهْم رج عج انجاهِتِْم وج  [ 32]املعارج: ُهْم أِلجمج

التي   الكريمة  اآليات  من  من  وغريها  ويفصلها  يؤكدها  ما  هنا  سنستعرض 

 : األحاديث

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

ببيع قبل      اَّلل رسول  : بايعت  قال  بن أيب احلمساء  اَّلل عبد  عن    [ 1452]احلديث:  

هبا   آتيه  أن  بقية، ووعدته  له  فبقيت  يبعث،  بعد ثالث،    يف أن  ذكرت  ثم  فنسيت،  مكانه، 

 (1)منذ ثالث أنتظرك( هاهنا أنا  مكانه، فقال: )يا فتى لقد شققت عيل   يففجئت فإذا هو 

: )من وعد رجال فلم يأت أحدمها إىل وقت    اَّللقال رسول    [ 1453]احلديث:  

 (2)(الصالة وذهب الذي جاء ليصيل فال إثم عليه 

إن الرب ُّيدي  و: )إن الصدق ُّيدي إىل الرب،    اَّللقال رسول    [ 1454]احلديث:  

وإن   الفجور،  إىل  ُّيدي  الكذب  وإن  يكتب صديقا،  حتى  ليصدق  الرجل  وإن  اجلنة  إىل 

 (3) نار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا(الفجور ُّيدي إىل ال

قاعد      اَّلل رسول  : دعتني أمي يوما وقال  بن عامر   اَّلل عبد  عن    [ 1455]احلديث:  

 
 (  4996( أبو داود )1)

 ( 2633الرتمذي ) ، (4995( أبو داود )2)

   (2607ومسلم ) ، (6134( البخاري )3)



240 

 

بيتنا فقالت: ها تعاىل أعطيك، فقال هلا: )ما أردت أن تعطيه؟(، قالت: أردت أن أعطيه    يف

 (1)مترا، فقال: )أما إنك لو مل تعطه شيئا كتبت عليك كذبة(

رسول    [ 1456]احلديث:   )يكون    اَّلل قال  كذابون،    يف :  دجالون  الزمان  آخر 

فإياك آباؤكم،  وال  أنتم  تسمعوا  مل  بام  األحاديث  من  وال  يأتون  يضلونكم  ال  وإياهم  م 

 ( 2) يفتنونكم(

)يا أُّيا الناس ما حيملكم عىل أن تتابعوا عىل    :  اَّللقال رسول    [ 1457]احلديث:  

ثالث خصال، رجل كذب   يفالكذب كله عىل ابن آدم إال  ، النار يفالكذب كتتابع الفراش 

كذب   ورجل  لريضيها،  امرأته  بني   يف عىل  كذب  ورجل  خدعة،  احلرب  فإن    احلرب، 

 (3)املسلمني ليصلح بينهام(

أكذب امرأيت؟ قال: )ال خري    فقال:  جاء رجٌل إىل رسول اَّلل    [ 1458]احلديث:  

 (4) الكذب(، فقال: فأعدها وأقول هلا؟ قال: )ال جناح عليك(  يف

رسول    [ 1459]احلديث:   اخليانة    اَّللقال  غري  خلة  كل  عىل  املؤمن  )يطبع   :

 ( 5) والكذب(

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

: )حاّفتا الرصاط يوم القيامة الرحم واألمانة،    اَّلل قال رسول   [ 1460]احلديث:  

فإذا مّر الوصول للرحم، املؤّدي لألمانة نفذ إىل اجلنّة، وإذا مّر اخلائن لألمانة القطوع للرحم  

 ( 6) النار( يف مل ينفعه معهام عمل وتكّفأ به الرصاط 

ولدت،  عن اإلمام الباقر، قال: أتى أبا ذر رجل فبرّشه بغنم له قد    [ 1461]احلديث:  

 
 (  4991( أبو داود )1)

  (7( مسلم )2)

 ( 1939( الرتمذي )3)

 . 2/755( مالك 4)

 ( 711أبو يعىل )  ، 5/252( أمحد 5)

 .  152ص  2( اصول الكايف: ج  6)
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ذلك، فام   أحببرش، فقد ولدت غنمك وكثرت، فقال: ما يرّسين كثرهتا، فام  أفقال: يا أبا ذر  

رسول   سمعت  إيّن  وأهلى،  كثر  ممّا  إيّل  أحّب  وكفي  منها  حاّفتي      اَّلل قّل  )عىل  يقول: 

أ  مّر عليه املوصل للرحم واملؤّدي لألمانة مل يتكفّ   فإذاالرصاط يوم القيامة الرحم واألمانة،  

 ( 1)النار( يفبه 

للرجل؟ فقال: )اخللق    أعطي ما أفضل حال      اَّلل قيل يا رسول    [ 1462]احلديث:  

احلسن، إّن أدناكم منّي وأوجبكم عيّل شفاعة أصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، وأحسنكم  

 ( 2) خلقا، وأقربكم من الناس(

 ( 3): )ليس منّا من أخلف باألمانة( اَّللقال رسول    [ 1463]احلديث:  

رسول    [ 1464]احلديث:   َتلب  ):    اَّللقال  واخليانة  الرزق،  َتلب  األمانة 

 (4)الفقر(

رسول    [ 1465]احلديث:   وصومهم،    اَّللقال  كثرة صالهتم  إىل  تنظروا  )ال   :

 ( 5) وكثرة احلّج واملعروف وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا إىل صدق احلديث وأداء األمانة(

)ال إيامن ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد  :  اَّللقال رسول   [ 1466]احلديث:  

 (6)له، وال صالة ملن ال يتّم ركوعها وسجودها(

بخري ما مل تر األمانة مغنام،    أمتي : )ال تزال    اَّللرسول    قال  [ 1467]احلديث:  

 (7)والصدقة مغرما(

رسول    [ 1468]احلديث:   ائتمنه    أنبئكمأال  ) :    اَّللقال  من  املؤمن  باملؤمن؟ 

 
 .  41و  40( كتاب الزهد: ص 1)

 . 150( األشعثيّات( ص 2)

 .  133ص   5( الكايف: ج 3)

 .  133ص   5( الكايف: ج 4)

 .  51ص  2( عيون األخبار ج  5)

 .  36( األشعثيّات ص 6)

 . 15( نزهة الناظر ص 7)
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، واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من  وأمورهم ن عىل أمواهلم  املؤمنو

 ( 1) عليه( اَّللت وترك ما حّرمه ا هجر السّيئ

احلديث،    اَّللقال رسول    [ 1469]احلديث:   األخالق صدق  مكارم  )إّن من   :

للجار،   والتذّمم  األمانة،  وأداء  الرحم،  وصلة  الناس،  وصدق  السائل  والتذّمم  وإعطاء 

 ( 2) للصاحب، وإقراء الضيف(

)صنا   اَّللرسول    قال  [ 1470]احلديث:   السوء،  ئ:  مصارع  تقي  املعروف  ع 

العمر وتدفع ميتة السوء وتنفي    يف وصدقة الرّس تطفئ غضب الرّب، وصلة الرحم تزيد  

وأّدى    يفالفقر وتزيد   العمر، ومن كّف غضبه وبسط رضاه وبذل معروفه ووصل رمحه 

تقّطعت نفسه حرسات، ومن    اَّللالنور األعظم، ومن مل يتعّز بعزاء    يف تعاىل    اَّلل ه  أمانته أدخل

أيدي   يفمطعم ومرشب قّل عمله وكثر جهله، ومن نظر إىل ما  يفمل ير أّن َّللّ عنده نعمة إاّل 

 (3)الناس طال حزنه ودام أسفه(

ه  : )سّت من عمل بواحدة منهّن جادلت عن   اَّلل قال رسول    [ 1471]احلديث:  

الدنيا: الصالة، والزكاة،    يف رّب قد كان يعمل يب    أي يوم القيامة حّتى تدخله اجلنّة، تقول:  

 ( 4) واحلّج، والصيام، وأداء األمانة، وصلة الرحم(

وبذل    اَّللرسول    قال  [ 1472]احلديث:   رضاه،  وبسط  غضبه،  كّف  )من   :

 (5)نوره األعظم( يفعّز وجّل يوم القيامة  اَّلل معروفه، ووصل رمحه، وأّدى أمانته، أدخله 

: )اكفلوا يل سّتة، أكفل لكم باجلنّة: إذا حتّدث    اَّللرسول    قال   [ 1473]احلديث:  

أبصا  غّضوا  اؤمتن فال خين،  وإذا  وإذا وعد فال خيلف،  يكذب،  فال  ركم، وكّفوا  أحدكم 

 
 . 15( نزهة الناظر ص 1)

 . 151( األشعثيّات ص 2)

 .  294( الدين ص 3)

 .  9ص  1( أمايل الشيخ الطويس ج  4)

 . 14( نزهه الناظر ص 5)
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 ( 1) أيديكم، واحفظوا فروجكم(

 ( 2)ليس منّا من خان باألمانة() :  اَّللقال رسول    [ 1474]احلديث:  

رسول    [ 1475]احلديث:   )  اَّلل قال  من    أربعة :  هبم  ما  عىل  النار  أهل  يؤذون 

بعضهم   النار  أهل  يقول  والثبور،  بالويل  ينادون  واجلحيم،  احلميم  من  يسقون  األذى، 

تابوت من مجر،    يف لبعض: ما بال هؤالء األربعة قد آذونا عىل ما بنا من األذى، فرجل معّلق  

فقيل   حلمه،  يأكل  ورجل  ودما،  قيحا  فوه  يسيل  ورجل  أمعاءه،  جيّر  لصاحب  ورجل 

التابوت: ما بال األبعد قد آذانا عىل ما بنا من األذى، فيقول: إّن األبعد قد مات ويف عنقه  

 ( 3) نفسه أداء وال وفاء( يفأموال الناس مل جيد هلا 

عليه    اَّللقال رسول    [ 1476]احلديث:   كان  ما  معّلقة  املؤمن  نفس  تزال  )ال   :

 (4)الدين(

من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا  : )ليس    اَّللرسول  قال    [ 1477]احلديث:  

ونون البحر، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو    األرض إاّل صّلت عليه دواّب  

 ( 5) عّز وجّل بكّل يوم حيسبه وليلة ظلامء( اَّللميّل إاّل كتب 

عرض أو    يف قبله مظلمة    يف : )من كانت عنده    اَّللقال رسول   [ 1478]احلديث: 

قبل أن يأيت يوم ليس هناك دينار وال درهم، يؤخذ من حسناته فإن    مال فليتحّللها منه من

 ( 6)مل تكن له حسنات اخذ من سّيئات صاحبه فزيدت عىل سّيئاته(

مال مؤمن غصبا بغري حّله مل يزل    : )من اقتطع  اَّللرسول  قال    [ 1479]احلديث:  

الرّب واخلري، ال يثبتها    التيعّز وجّل معرضا عنه، ماقتا ألعامله    اَّلل حسناته    يفيعملها من 

 
 . 27( نزهة الناظر ص 1)

 .  52( مشكاة األنوار ص 2)

 .  581( أمايل الصدوق ص 3)

 .  528( علل الرشائع ص 4)

 .  113ص   3( من ال حيرضه الفقيه ج 5)

 .  72( كشف الريبة عن أحكام الغيبة ص 6)
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 ( 1) حّتى يتوب، ويرّد املال اّلذي أخذه إىل صاحبه(

ما    اَّلل رسول  قال    [ 1480]احلديث:   أو  َّضه  أو  مسلام  غّش  من  منّا  )ليس   :

 (2)كره(

لرجل يبيع التمر: )يا فالن أما علمت    اَّللرسول قال اإلمام    [ 1481]احلديث:  

 (3)أّنه ليس من املسلمني من غّشهم(

رشاء فليس    يفبيع أو    يف: )ومن غّش مسلام    اَّللرسول  قال    [ 1482]احلديث:  

منّا وحيرش مع اليهود يوم القيامة ألّنه من غّش الناس فليس بمسلم، ومن لطم خّد مسلم  

عليه النار وحرش مغلوال حّتى يدخل النار،    اَّلل سلط    عظامه يوم القيامة، ثمّ   اَّلل لطمة بّدد  

  اَّلل سخط    يف، وأصبح كذلك وهو  اَّللسخط    يف ومن بات ويف قلبه غّش ألخيه املسلم بات  

:   اَّلل رسول وإن مات كذلك مات عىل غري دين اإلسالم(، ثّم قال ، حّتى يتوب ويرجع

مّرات، ومن غّش  قاهلا ثالث  منّا،  فليس  نزع    )أال ومن غّشنا  املسلم  بركة رزقه    اَّلل أخاه 

أتاها، ومن   وأفسد عليه معيشته، ووكله إىل نفسه، ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن 

 ( 4) سمع خريا فأفشاه فهو كمن عمله(

: )من كان مسلام فال يمكر وال خيدع، فإيّن    اَّلل رسول  قال    [ 1483]احلديث:  

 ( 5) النار( يف سمعت جربيل يقول: إّن املكر واخلديعة 

منّا من    اَّللرسول  قال    [ 1484]احلديث:   : )ليس منّا من غّش مسلام، وليس 

 ( 6) خان مسلام(

: )إّن جربيل الروح األمني نزل عيّل فقال: يا    اَّللرسول  قال   [ 1485]احلديث:  

 
 .  322عقاب األعامل ص   (1)

 .  173ص   3من ال حيرضه الفقيه ج  (2)

 .  160ص   5ج الكايف:  (3)

 .  334عقاب األعامل ص   (4)

 .  271أمايل الصدوق ص (5)

 .  271أمايل الصدوق ص (6)
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  أشبهكم ، أال واّن  اآلخرةوحمّمد عليك بحسن اخللق، فإّن سوء اخللق يذهب بخري الدنيا  

 (1)يب أحسنكم خلقا(

رشاء أو بيع فليس منّا،    يف : )من غّش مسلام    اَّلل رسول  قال    [ 1486]احلديث:  

 ( 2)هّنم أغّش اخللق للمسلمني(وحيرش يوم القيامة مع اليهود أل

: )من بات ويف قلبه غّش ألخيه املسلم بات    اَّللرسول  قال    [ 1487]احلديث:  

 (3)وأصبح كذلك حّتى يتوب( اَّللسخط  يف

نزع    اَّلل رسول  قال    [ 1488]احلديث:   املسلم  أخاه  غّش  )من  بركة    اَّلل :  عنه 

 (4)رزقه، وأفسد عليه معيشته، ووكله إىل نفسه(

رسول    قال: جاءت زينب العطارة إىل نساء  اإلمام الصادقعن    [ 1489]احلديث:  

: إذا أتيتنا طابت بيوتنا قالت:    اَّللرسول    فإذا هي عندهّن، فقال:   اَّللرسول    فجاء     اَّلل

: )إذا بعت فاحسني وال تغيّش فإّنه    اَّلل رسول  ، فقال  اَّللرسول حيك أطيب يا  بيوتك بر

 ( 5) َّللّ، وأبقى للامل( ى أتق

سوق املدينة بطعام    يف    اَّللرسول    قال: مرّ   اإلمام الباقر عن    [ 1490]احلديث:  

عّز وجّل إليه أن    اَّللطّيبا(، وسأله عن سعره، فأوحى    إاّل فقال لصاحبه: )ما أرى طعامك  

الّطعام ففعل فأخرج طعاما ردّيا فقال لصاحبه: )ما أراك إاّل وقد مجعت خيانة    يف يدّس يديه  

 ( 6) وغّشا للمسلمني(

املسلمني    اَّلل رسول  قال    [ 1491]احلديث:   برئت    يف : )من غّش  فقد  مشورة 

 
 .  271أمايل الصدوق ص (1)

 .  429أمايل الصدوق ص  (2)

 .  430أمايل الصدوق ص  (3)

 .  365ص   73بحار األنوار ج   (4)

 .  151ص   5ج الكايف:  (5)

 .  161ص   5ج الكايف:  (6)
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 ( 1) منه(

 (2): )غبن املسرتسل ربا( اَّللرسول  قال   [ 1492]احلديث:  

: )أربع من كّن فيه فهو منافق، وإن كانت فيه   اَّللرسول  قال   [ 1493]احلديث:  

وعد   وإذا  كذب،  إذا حّدث  من  يدعها:  النفاق حّتى  من  فيه خصلة  كانت  منهّن  واحدة 

 ( 3) أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر(

يويص بعض أصحابه: )ال َترتين عىل خيانة      اَّللرسول  قال    [ 1494]احلديث:  

 (4) أبدا(

الدنيا ومل يردها إىل أهلها،   يف: )من خان أمانة  اَّللرسول قال   [ 1495]احلديث:  

 ( 5)وهو عليه غضبان( اَّللثّم أدركه املوت مات عىل غري مّلتي، ويلقى 

: )ال ختن من خانك فتكن مثله، وال تقطع    اَّللرسول  قال    [ 1496]احلديث:  

 ( 6)ك وإن قطعك(رمح

وإن   اَّللرسول  قال    [ 1497]احلديث:   منافقا  كان  فيه  كّن  )ثالث من  صام   : 

عّز    اَّللوصىّل وزعم أّنه مسلم: من إذا ائتمن خان، وإذا حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، إّن  

به اخْلجائِننِيج   ﴿ كتابه:    يف وجّل قال  
ْيِه إِْن    ﴿وقال:    [ 58]األنفال:    ﴾ إِنَّ اَّللَّج الج حُيِ لج ْعنجتج اَّللَِّ عج أجنَّ لج

انج ِمنج   ﴾كج اِذبِنيج ِعيلج ﴿وقال:    [ 7]النور:    اْلكج تجاِب إِْسامج
اْذُكْر يِف اْلكِ انج    وج كج ْعِد وج اِدقج اْلوج انج صج إِنَُّه كج

ُسواًل  بِيًّا﴾رج  ( 7)([ 54]مريم:  نج

أمانة    اَّلل رسول  قال    [ 1498]احلديث:   يرّدها عىل  الدن  يف: )ومن خان  ومل  يا 

 
 .  66ص  2عيون األخبار ج   (1)

 .  104ص  100اإلمامة والتبرصة كام يف البحار ج   (2)

 .  254ص  1اخلصال ج   (3)

 .  139ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (4)

 .  422أمايل الصدوق ص  (5)

 . 189األشعثيّات ص  (6)

 .  290ص  2ج  الكايف: اصول  (7)
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وهو عليه غضبان، فيؤمر به إىل النار فيهوي به    اَّللأهلها مات عىل غري دين اإلسالم، ولقى  

عارها    يف شفري جهنّم أبد اآلبدين ومن اشرتى خيانة وهو يعلم أهّنا خيانة فهو كمن خاهنا    يف

 ( 1) إثمها(عارها و يفوإثمها. ومن اشرتى رسقة وهو يعلم أهّنا رسقة فهو كمن رسقها 

: )ليس منّا من حيّقر األمانة ـ يعني يستهلكها    اَّللرسول  قال   [ 1499]احلديث: 

 (2)أهله وماله( يف إذا استودعها ـ وليس منّا من خان مسلام 

والتباذل  اَّلل رسول  قال    [ 1500]احلديث:   بالتواصل  )عليكم  وإّياكم  :   ،

فإّن املؤمن أخو املؤمن ال خيونه وال   ؛إخوانا  اَّلل والتقاطع والتحاسد والتدابر، وكونوا عباد 

 ( 3) خيذله وال حيّقره وال يقبل عليه قول خمالف له(

 ( 4) النار( يف: )املكر واخلديعة واخليانة  اَّللرسول  قال   [ 1501]احلديث:  

خل بيتا واحدة منهّن إاّل خرب  : )أربع ال تد   اَّلل رسول  قال    [ 1502]احلديث: 

 ( 5)ومل يعمر بالربكة: اخليانة، والرسقة، ورشب اخلمر، والزنا(

بخري ما مل يتخاونوا، وأّدوا    أمتي : )ال تزال    اَّلل رسول  قال    [ 1503]احلديث:  

 ( 6) الزكاة، وإذا مل يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنني( األمانة، وآتووا 

 ( 7): )ليس منّا من أخلف باألمانة( اَّللرسول  قال   [ 1504]احلديث:  

َتلب    اَّلل رسول  قال    [ 1505]احلديث:   واخليانة  الرزق  َتلب  )األمانة   :

 (8)الفقر(

ّم  الّلهكان يدعو هبذا الدعاء: )    اَّلل رسول  عن اإلمام عيّل: أّن    [ 1506]احلديث:  

 
 .  336عقاب األعامل ص   (1)

 . 248االختصاص ص  (2)

 .  94ص  2كتاب األخالق أليب القاسم الكويف كام يف املستدرك ج   (3)

 . 171األشعثيّات ص  (4)

 .  398أمايل الصدوق ص  (5)

 .  300عقاب األعامل ص   (6)

 .  133ص   5ج الكايف:  (7)

 .  133ص   5ج الكايف:  (8)
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 ( 1)إيّن أعوذ بك من اجلزع فإّنه بئس الّضجيع، وأعوذ بك من اخليانة فإهّنا بئس البطانة(

جعله    األرض شرب من    يف: )من خان جاره    اَّللرسول  قال    [ 1507]احلديث:  

يوم القيامة مطوقا به إاّل أن يتوب    اَّللعنقه من ختوم األرضني السبع حّتى يلقى    يفطوقا    اَّلل

 (2)ويرجع(

 (3): )مطل الغنّي ظلم( اَّللرسول  قال   [ 1508]احلديث:  

: )من مطل عىل ذي حّق حّقه وهو يقدر عىل    اَّلل رسول  قال   [ 1509]احلديث:  

 (4)أداء حّقه فعليه كّل يوم خطيئة عّشار(

: )يّل الواجد بالّدين حيّل عرضه وعقوبته ما مل    اَّللرسول  قال    [ 1510]احلديث:  

 (5)عّز وجّل( اَّلل يكن دينه فيام يكره 

: )ألف درهم أقرضها مّرتني أحّب إىّل من أن    اَّللرسول  قال    [ 1511]احلديث:  

أتصّدق هبا مّرة، وكام ال حيّل لغريمك أن يمطلك وهو مورس فكذلك ال حيّل لك أن تعرسه  

 ( 6) إذا علمت أّنه معرس(

: )الدين ثالثة: رجل كان له فأنظر، وإذا كان   اَّللرسول  قال   [ 1512]احلديث:  

جل إذا كان له استوىف، وإذا كان عليه أوىف فذاك ومل يمطل فذاك له وال عليه؛ ور   أعطىعليه  

 ( 7) ال له وال عليه؛ ورجل إذا كان له استوىف، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه وال له(

 
 . 219األشعثيّات ص  (1)

 . 284مكارم األخالق ص  (2)

 .  272ص   3من ال حيرضه الفقيه ج  (3)

 .  10ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (4)

 .  134ص  2أمايل الطويس ج  (5)

 .  192ص  6ج  التهذيب:  (6)

 .  97ص   5ج الكايف:  (7)
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: )من عامل الناس فلم يظلمهم، وحّدثهم    اَّللرسول  قال    [ 1513]احلديث:  

، ووجبت  فلم يكذهبم، ووعدهم فلم خيلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، وظهرت عدالته

 (1)اخّوته، وحرمت غيبته(

: )تقّبلوا يل بسّت أتقّبل لكم باجلنّة: إذا حّدثتم    اَّللرسول  قال    [ 1514]احلديث:  

وغّضوا أبصاركم، واحفظوا    ،فال تكذبوا، وإذا وعدتم فال ختلفوا، وإذا ائتمنتم فال ختونوا 

 ( 2) فروجكم، وكّفوا أيديكم وألسنتكم(

: )أربع من كّن فيه فهو منافق، وإن كانت فيه   اَّللرسول  قال   [ 1515]احلديث:  

وعد   وإذا  كذب،  إذا حّدث  من  يدعها:  النفاق حّتى  من  فيه خصلة  كانت  منهّن  واحدة 

 ( 3) أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر(

وآذاه وخلف    اَّلل رسول  قال    [ 1516]احلديث:   غازيا  اغتاب  )من  أهله    يف : 

 ( 4) النار( يف ة علام ويستفرغ حسابه، ويركم بخالفة سوء، نصب له يوم القيام

الباقرعن    [ 1517]احلديث:   أو      اَّلل أن رسول  ،  اإلمام  قال: )من كتم شهادة 

شهد هبا ليهدر هبا دم امرئ مسلم أو ليزوي هبا مال أمرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه  

شه شهد  ومن  ونسبه،  باسمه  اخلالئق  يعرفه  كدوح  وجهه  ويف  البرص  مّد  حّق  ظلمة  ادة 

ليحيي هبا حّق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مّد البرص يعرفه اخلالئق باسمه  

ةج َّللَِِّ﴿ عّز وجّل يقول:    اَّلل : أ ال ترى  اإلمام الباقر ونسبه(ثّم قال   ادج هج أجِقيُموا الشَّ ]الطالق:   ﴾ وج

2 ])(5 ) 

الزور من بني يدي  : )ال ينقيض كالم شاهد    اَّللرسول  قال    [ 1518]احلديث:  

 
 .  208ص  1اخلصال ج   (1)

 .  321ص  1اخلصال ج   (2)

 .  254ص  1اخلصال ج   (3)

 .  87األشعثيّات ص  (4)

 .  268عقاب األعامل ص   (5)
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 ( 1)احلاكم حّتى يتبّوأ مقعده من النار، وكذلك من كتم الشهادة(

: )من شهد شهادة زور عىل أحد من الناس    اَّللرسول  قال    [ 1519]احلديث:  

املنافقني   مع  بلسانه  فهو    يف عّلق  يعلم  خيانة وهو  النار، ومن اشرتى  من  األسفل  الدرك 

عليه بركة الرزق إاّل أن    اَّلللم شيئا من حّق حرم  كاّلذي خاهنا، ومن حبس عن أخيه املس

 ( 2) يتوب(

: )يبعث شاهد الّزور يوم القيامة يدلع لسانه    اَّللرسول  قال   [ 1520]احلديث: 

 (3)اإلناء( يفالنار كام يدلع الكلب لسانه   يف

: )إّن ملك املوت إذا نزل لقبض روح الفاجر    اَّللرسول  قال   [ 1521]احلديث:  

ّمتك، قال: )نعم  أفهل يصيب ذلك أحدا من    اَّللرسول  نار(، قيل: يا    نزل معه سفود من

النار كام يدلع    يف حاكام جائرا وآكل مال اليتيم وشاهد الزور، وأّن شاهد الزور يدلع لسانه  

 ( 4)اإلناء( يفالكلب لسانه 

رسول  وا: بىل يا  (، قال : )أال أنبئكم أكرب الكبائر  اَّللرسول  قال    [ 1522]احلديث:  

تعاىل، وعقوق الوالدين(وكان متكئا فجلس،    اَّللّ، قال: )أكرب الكبائر ثالث: اإلرشاك باَّلل

 .(5)ام زال يكررها حّتى قلنا: ليته سكت(، فوقال: )أال وقول الزور وشهادة الزور 

: )إّن أقربكم منّي جملسا يوم القيامة أحسنكم    اَّللرسول  قال    [ 1523]احلديث:  

 (6)جملسا شاهد زور( اَّللوإّن أبغضكم إيّل وأبعدكم منّي ومن  أخالقا، 

: )إّن مكارم األخالق صدق احلديث وإعطاء    اَّللرسول  قال    [ 1524]احلديث:  

 
 .  383ص   7ج الكايف:  (1)

 . 9ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (2)

 . 145األشعثيّات ص  (3)

 .  188ارشاد القلوب ص  (4)

 . 185إرشاد القلوب ص  (5)

 نقال عن كتاب الغايات.   310ص   101البحار ج   (6)
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 ( 1)الّسائل(

: )ال يكمل املؤمن إيامنه حّتى حيتوي عىل مائة    اَّللرسول  قال    [ 1525]احلديث:  

 (2)يبخل بنائل(وثالث خصال.. منها أال يرّد سائال، وال 

: )السائل رسول رّب العاملني ليبتىل به، فمن    اَّلل رسول  قال    [ 1526]احلديث: 

 (3)تعاىل(  اَّلل، ومن رّده فقد رّد اَّللأعطاه فقد أعطى 

: )رّدوا السائل ببذل يسري وبلني ورمحة، فإّنه  اَّللرسول قال   [ 1527]احلديث:  

 ( 4) (اَّللفيام خّولكم  يأتيكم من ليس بإنس وال جاّن، ينظر كيف صنيعكم

من    اَّلل قال رسول    [ 1528]احلديث:   ما هو  بالسائل،  البيت  أهل  ابتيل  )رّبام   :

مالئكة   َّللّ  وإّن  به،  ليبلوهم  اإلنس  من  وال  فإذا   يفاجلّن  آدم،  بني  يسألون  إنس  صورة 

 (5) أعطوهم شيئا أعطوه املساكني( 

 ( 6) السائل ولو بظلف حمرتق(: )ال ترّدوا  اَّللرسول  قال   [ 1529]احلديث:  

)  اَّللرسول  قال    [ 1530]احلديث:   من    لوال:  أفلح  ما  يكّذبون  املساكني  أّن 

 ( 7) رّدهم(

تصاّمت    اَّللرسول  قال    [ 1531]احلديث:   )إذا  ومشت    أمتي :  سائلها،  عن 

 ( 8)بعضهم ببعض( ألعّذبنّ بتبخرتها حلف ريّب عّز وجّل بعّزته، فقال: وعّزيت 

فأبقى   اَّللرسول  قال    [ 1532]احلديث:   بوجهه،  الرجل  املسألة كسب  )إّن   :

 (9)رجل عىل وجهه أو ترك(

 
 . 151ص  األشعثيّات  (1)

 . 74التمحيص ص  (2)

 .  57األشعثيّات ص  (3)

 .  69قرب اإلسناد ص  (4)

 . 333ص  2دعائم اإلسالم ج  (5)

 .  15ص   4ج الكايف:  (6)

 .  57األشعثيّات ص  (7)

 .  300عقاب األعامل ص   (8)

 . 3نوادر الراوندي ص  (9)
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 ( 1) : )استنزلوا الرزق بالصدقة( اَّللرسول  قال   [ 1533]احلديث:  

)  اَّللرسول  قال    [ 1534]احلديث:   مسكينا،  الّله:  وأمتني  مسكينا،  أحيني  ّم 

 ( 2) زمرة املساكني( يف واحرشين 

تعاىل يوم القيامة لبعض عباده:    اَّلل: )يقول    اَّللرسول  قال    [ 1535]احلديث:  

استطعمتك فلم تطعمني، واستقيتك فلم تسقني، واستكسيتك فلم تكسني، فيقول العبد:  

أطعمته،    أين اهلي   فام  استطعمك  اجلائع،  الفالين  العبد  تعاىل:  فيقول  كان،  وكيف  كان 

 (3)فألمنعنّك اليوم فضيل كام منعته(والفالين العاري استكساك فام كسوته، 

سائال قّط، إن      اَّللرسول  قال: )ما منع    اإلمام الصادقعن    [ 1536]احلديث:  

 ( 4) به( اَّللكان عنده أعطى وإاّل قال: يأيت 

شيئا قّط      اَّللرسول  قال: )مل يكن يسأل    اَّللعن جابر بن عبد    [ 1537]احلديث:  

 (5)فيقول: ال(

: هل عند    اَّلل رسول  سائل يسأله فقال      اَّلل ل  رسو  جاء إىل   [ 1538]احلديث:  

فقال: أعط هذا السائل      اَّللرسول  أحد سلف؟ فقام رجل من األنصار فقال: عندي يا  

متقاضيا      اَّلل رسول    أوساق من متر، قال: فأعطاه، قال: ثّم جاء األنصاري بعد إىل  أربعة

، ثّم عاد إليه الثالثة فقال:  اَّلل، ثّم عاد إليه فقال: يكون إن شاء  اَّلل له؛ فقال: يكون إن شاء  

إن شاء   يا  اَّلليكون  أكثرت  قد  فقال:  إن شاء      اَّللرسول  ،  يكون  قول  قال:  اَّللمن   ،

وقال: هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال: عندي يا      اَّلل رسول  فضحك  

فقال    َّلل ارسول   ثامنية    اَّللرسول  ،  قال: فأعط هذا  ما شئت،  قال:  : وكم عندك؟ 

 
 . 3نوادر الراوندي ص  (1)

 عن تفسري أيب الفتوح الرازي.    538ص  1مستدرك الوسائل ج  (2)

 عن تفسري أيب الفتوح الرازي.    538ص  1مستدرك الوسائل ج  (3)

 .  15ص   4ج الكايف:  (4)

 .  18مكارم األخالق ص  (5)
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إّنام يل   : وأربعة    اَّلل رسول  ، فقال  اَّللرسول  يا    أربعة أوسق من متر؛ فقال األنصاري: 

 (1)(أيضاً 

فقال: إيّن      اَّلل رسول    قال: )جاء رجل إىل   اإلمام الصادقعن    [ 1539]احلديث:  

    اَّللرسول  فهل من معونة عىل زماين؟ فنظر    اليشء كن قليل  شيخ كثري العيال ضعيف الرّ 

ونظر إليه أصحابه وقال: قد أسمعنا القول وأسمعكم فقام إليه رجل فقال:    إىل أصحابه

كنت مثلك باألمس فذهب به إىل منزله فأعطاه مرودا من ترب وكانوا يتبايعون بالترب ـ وهو  

الذهب ـ والفّضة فقال الشيخ: هذا كّله قال: نعم فقال الشيخ: أقبل تربك فإيّن لست بجنّّي  

 (2)خريا( اَّللألبلوك، فوجدتك شاكرا فجزاك  اَّلل  ولكنّي رسول من وال إنيّس 

ب  اَّللرسول  قال    [ 1540]احلديث:   سألكم  )من  ومن    اَّللّ :  فأعطوه،  تعاىل 

 (3)فأجيبوه ومن اصطنع إليكم معروفا فكافئوه( اَّللّفأعيذوه، ومن دعاكم ب اَّللّاستعاذكم ب

قالـ  ذات يومـ  ألصحابه: )أال    ،   اَّلل رسول  عن أيب امامة: أّن    [ 1541]احلديث:  

سوق من أسواق    يف ، قال: )بينا هو يميش  اَّللرسول  وا: بىل، يا  (، قال حّدثكم عن اخلرض؟أ

، ما  اَّللّفيك، قال اخلرض: آمنت ب  اَّللبني إرسائيل، أبرصه مكاتب فقال: تصّدق عيّل بارك  

، ملّا تصّدقت عيّل، إيّن  اَّللعطيكه. قال املسكني: بوجه أيكون، ما عندي من يشء    اَّلليقيض 

، إنك سألتني بأمر  اَّللّآمنت ب  وجهك، ورجوت اخلري عندك، قال اخلرض:   يف رأيت اخلري  

عطيكه، إاّل أن تأخذين فتبيعني قال املسكني: وهل يستقيم هذا؟  أعظيم، ما عندي من يشء  

وجّل، أما أيّن ال أخيبك  قال: احلّق أقول لك، إّنك سألتني بأمر عظيم، سألتني بوجه ريّب عّز  

فقدمه إىل السوق فباعه بأربعامئة درهم، فمكث عند املشرتي  .  مسألتي بوجه ريّب، فبعني.

 
 .  44قرب اإلسناد ص  (1)

 .  48ص   4ج الكايف:  (2)

 . 152األشعثيّات ص  (3)
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ابتعتني التامس خدمتي، فمرين    يفزمانا ال يستعمله   إّنام  يشء، فقال اخلرض عليه الّسالم: 

، قال: فقم فانقل  بعمل، قال: إيّن أكره أن أشّق عليك، إّنك شيخ كبري، قال: لست تشّق عيلّ 

ساعته، فقال    يفيوم، فقام فنقل احلجارة    يفهذه احلجارة، قال: وكان ال ينقلها دون سّتة نفر  

إيّن   فقال:  للرجل سفر،  ثّم عرض  قال:  أحد،  يطقه  مل  ما  وأطقت  وأمجلت،  أحسنت  له: 

شّق  أهيل خالفة حسنة، وإيّن أكره أن أشّق عليك، قال: ليس ت  يف أحسبك أمينا، فاخلفني  

الرجل   قال: فخرج  إليك،  أرجع  ـ حّتى  لّبن  قال  أو  ـ  اللبن شيئا  قال: فاَضب من  عيّل، 

، ما حسبك وما أمرك، قال:  اَّلللسفره ورجع وقد شيد بناؤه، فقال له الرجل: أسألك بوجه  

بوجه   عظيم،  بأمر  سألتني  ووجه    اَّللإّنك  وجّل،  أوقعني    اَّللعّز  وجّل  العبودية،    يفعّز 

أنا، أنا اخلرض اّلذي سمعت به، سألني مسكني صدقة ومل يكن عندي يشء    وسأخربك من

خربك: أّنه من سئل بوجه  أمكنته من رقبتي فباعني، فأعّز وجّل، ف  اَّلل أعطيه، فسألني بوجه  

عّز وجّل، فّر سائله وهو قادر عىل ذلك، وقف يوم القيامة، ليس لوجهه جلد وال حلم    اَّلل

ق يتقعقع،  عظم  إاّل  دم  قال:وال  أعرفك،  ومل  عليك  الرجل: شققت  أبقيت    ال  بأس،  ال 

وأّمي،   أنت  بأيب  قال:  أراك    يف  أحكم واحسنت،  بام  أم    اَّللأهيل ومايل  خرّيك  أعّز وجّل، 

فخىّل سبيله، قال اخلرض: احلمد َّللّ   اَّلل خيّل سبيلك، فقال: أحّب إيّل أن ختيّل سبييل فأعبد أف

 ( 1) منها(العبودية، وأنجاين  يف الذي أوقعني 

: )رّدوا السائل ولو بشّق مترة، وأعطوا السائل    اَّللرسول  قال    [ 1542]احلديث:  

ولو جاء عىل فرس، وال ترّدوا سائال ذكرا أو اثنى بليل، فإّنه قد يسأل من ليس من اجلّن  

 (2)به خريا( اَّللوال من اإلنس، ولكن ليزيدكم 

عىل    اَّللرسول  قال    [ 1543]احلديث:   تقطعوا  )ال  دعوه  :  مسألته،  السائل 

 
 . 243ص  1دعائم اإلسالم ج  (2) .  350أعالم الدين ص  (1)
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 (1)فليشكو بّثه وليخرب بحاله(

: )ال تقطعوا عىل السائل مسألته، فلو ال أّن    اَّلل رسول  قال    [ 1544]احلديث:  

 ( 2) املساكني يكذبون ما أفلح من رّدهم(

: )انظروا إىل السائل فإن رّقت قلوبكم له فهو    اَّللرسول  قال    [ 1545]احلديث:  

 ( 3)صادق(

قلوبكم   اَّللرسول  قال    [ 1546]احلديث:   صّدقته  فإن  السائل،  )انظروا   :  

 ( 4)فأعطوه فإّنه صادق(

ـ: )من سأل      اَّلل رسول  لقال هند بن أيب هالة ـ وكان وصافا    [ 1547]احلديث: 

 (5)حاجة مل يرجع إاّل هبا أو بميسور من القول(  اَّلل رسول 

ما سئل شيئا قط فقال: ال،      اَّللرسول  : )إّن  عيلّ قال اإلمام    [ 1548]احلديث:  

 ( 6) وما رّد سائل حاجة قط إاّل هبا أو بميسور من القول(

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

اإلمام  [ 1549]احلديث:   بينك    :عيل   قال  ما  عىل  اّتكاال  أخيك  حّق  تضيعّن  )ال 

 ( 7) (فإّنه ليس لك بأخ من أضعت حّقهوبينه، 

اإلمام  [ 1550]احلديث:   إىل  عيل   قال  وقودوها  باملحاسن،  أخالقكم  )ذّللوا   :

 
 .  57األشعثيّات ص  (1)

 .  15ص   4ج الكايف:  (2)

 .  57األشعثيّات ص  (3)

  .335ص  2دعائم اإلسالم ج  (4)

 . 80معاين األخبار ص  (5)

 .  23مكارم األخالق ص  (6)

 . 933ص  31هنج البالغة وصيّة  (7)
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املكارم، وعّودوها احللم، واصربوا عىل اإليثار عىل أنفسكم فيام حتمدون عنه قليال من كثري،  

، وامسكوا  ألموراوال تداّقوا الناس وزنا بوزن، وعّظموا أقداركم بالتغافل عن الديّن من  

عاّم   بّحاثني  تكونوا  فال  عندكم  رجاه  عاّم  إن عجزتم  بجاهكم،  له  باملعونة  الضعيف  رمق 

غاب عنكم فيكثر عائبكم، وحتّفظوا من الكذب فإّنه من أدنى األخالق قدرا، وهو نوع من  

 ( 1)(الفحش وَضب من الدناءة، وتكرموا بالتعامي عن االستقصاء

 (2)قال اإلمام عيل: )األمانة َتّر الرزق، واخليانة َتّر الفقر(  [ 1551]احلديث:  

إذا    [ 1552]احلديث:   غريك  تّتهم  وال  ائتمنت،  إذا  األمانة  )أّد  عيل:  اإلمام  قال 

 ( 3) ال إيامن ملن ال أمانة له( ائتمنته فإّنه

من   اَّلل قال اإلمام عيل: )ثالث من كانت فيه واحدة منها زّوجه   [ 1553]احلديث:  

عّز وجّل، ورجل عفا    اَّللاحلور العني: رجل ائتمن عىل أمانة خفّية شهّية فأّداها خمافة من  

 (4)دبر كّل صالة( يف عرش مّرات  ( أحد اَّللعن قاتله، ورجل قرأ )قل هو 

:  اآلخرةخري الدنيا و  أعطيعطيهّن  أقال أمري املؤمنني: )أربع من    [ 1554]احلديث:  

 ( 5) صدق حديث، وأداء أمانة، وعّفة بطن، وحسن خلق(

قال اإلمام عيل: )إّن ألهل الدين عالمات يعرفون هبا.. فذكر    [ 1555]احلديث:  

 (6)منها: أداء األمانة(

..  اَّللّتوّسلون اإليامن بقال اإلمام عيل: )إّن أفضل ما يتوّسل به امل   [ 1556]احلديث:  

 ( 7) إىل أن قال: وأّدوا األمانة إىل من ائتمنكم(

 
 . 180مشكاة األنوار ص  (1)

 . 221( حتف العقول ص 2)

 .  171رقم   2( غرر احلكم الفصل 3)

 .  226ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  4)

 . 2151رقم   1( غرر احلكم الفصل 5)

 .  239ص  2( اصول الكايف: ج  6)

 . 64كتاب مصابيح الظلم باب   289( املحاسن ص 7)
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اليتيم ورحم الضعيف وارتفق عىل    آوىقال اإلمام عيل: )من    [ 1557]احلديث:  

رضوانه ويرّس عليه رمحته، ومن كّف    يفتعاىل    اَّللوالده ورفق عىل ولده ورفق مملوكه أدخله  

نوره األعظم    يفتعاىل    اَّلل رمحه وأّدى أمانته جعله  غضبه وبسط رضاه وبذل معروفه ووصل  

 ( 1) يوم القيامة(

 (2)البشاشة إحسان(وقال اإلمام عيل: )األمانة إيامن،   [ 1558]احلديث:  

 ( 3)قال اإلمام عيل: )األمانة صيانة(  [ 1559]احلديث:  

 ( 4)قال اإلمام عيل: )األمانة فوز ملن رعاها(  [ 1560]احلديث:  

 (5) ( أداها قال اإلمام عيل: )األمانة فضيلة ملن   [ 1561]احلديث:  

 ( 6)قال اإلمام عيل: )األمانة تؤّدي إىل الصدق(  [ 1562]احلديث:  

والكذب    [ 1563]احلديث:   األفعال  صدق  والوفاء  )األمانة  عيل:  اإلمام  قال 

 (7)واالفرتاء خيانة األقوال(

 ( 8)قال اإلمام عيل: )أفضل األمانة الوفاء بالعهد(  [ 1564]احلديث:  

 ( 9)الصدق واألمانة( يشءقال اإلمام عيل: )أقّل   [ 1565]احلديث:  

 ( 10)قال اإلمام عيل: )إذا قويت األمانة كثر الصدق(  [ 1566]احلديث:  

 (11)عبدا حّبب إليه األمانة( اَّلل قال اإلمام عيل: )إذا أحّب   [ 1567]احلديث:  

قال اإلمام عيل: )توّخ الصدق واألمانة وال تكّذب من كّذبك   [ 1568]احلديث:  

 
 . 166( األشعثيّات ص 1)

 .  250( غرر احلكم ص 2)

 .  250( غرر احلكم ص 3)

 .  250( غرر احلكم ص 4)

 .  250( غرر احلكم ص 5)

 .  250( غرر احلكم ص 6)

 .  250( غرر احلكم ص 7)

 .  250( غرر احلكم ص 8)

 .  250( غرر احلكم ص 9)

 .  250( غرر احلكم ص 10)

 .  250( غرر احلكم ص 11)
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 ( 1)وال ختن من خانك(

 ( 2)قال اإلمام عيل: )رأس اإلسالم األمانة(  [ 1569]احلديث:  

 (3)قال اإلمام عيل: )صّحة األمانة عنوان حسن املعتقد(  [ 1570]احلديث:  

 ( 4) قال اإلمام عيل: )عليك باألمانة فإهّنا أفضل ديانة(  [ 1571]احلديث:  

)كّل    [ 1572]احلديث:   عيل:  اإلمام  مل    يشء قال  وإن  أمانة  نرشه  حيسن  ال 

 ( 5) يستكتم(

قال اإلمام عيل: )ليصدق ورعك ويشتّد حتّريك وختلص نّيتك    [ 1573]احلديث:  

 (6)األمانة واليمني( يف

 (7)الديانة( أكملباألمانة فقد قال اإلمام عيل: )من عمل   [ 1574]احلديث:  

 (8)قال اإلمام عيل: )رأس اإليامن األمانة(  [ 1575]احلديث:  

 (9)قال اإلمام عيل: )أفضل اإليامن األمانة(  [ 1576]احلديث:  

 ( 10)قال اإلمام عيل: )من ال أمانة له ال إيامن له(  [ 1577]احلديث:  

 ( 11) قال اإلمام عيل: )ال أمانة ملن ال دين له(  [ 1578]احلديث:  

من    [ 1579]احلديث:   ختن  وال  ائتمنك،  من  إىل  األمانة  )أّد  عيل:  اإلمام  قال 

 (12) خانك(

 (13) قال اإلمام عيل: )إذا ائتمنت فال تستخن(   [ 1580]احلديث:  

 
 .  250( غرر احلكم ص 1)

 .  250( غرر احلكم ص 2)

 .  250( غرر احلكم ص 3)

 .  250( غرر احلكم ص 4)

 .  250( غرر احلكم ص 5)

 .  250( غرر احلكم ص 6)

 .  250( غرر احلكم ص 7)

 .  250( غرر احلكم ص 8)

 .  250( غرر احلكم ص 9)

 .  250( غرر احلكم ص 10)

 .  250( غرر احلكم ص 11)

 .  250( غرر احلكم ص 12)

 .  250( غرر احلكم ص 13)
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 (1)قال اإلمام عيل: )آفة األمانة اخليانة(  [ 1581]احلديث:  

 ( 2)  ختن(قال اإلمام عيل: )إذا ائتمنت فال  [ 1582]احلديث:  

 (3)قال اإلمام عيل: )فساد األمانة طاعة اخليانة(  [ 1583]احلديث:  

 ( 4)اخليانة( يفقال اإلمام عيل: )من استهان باألمانة وقع   [ 1584]احلديث:  

والوفاء    [ 1585]احلديث:   األمانة،  أداء  الدين  )أصل  املؤمنني:  أمري  قال 

 (5)بالعهود(

  يف واعلم أّنا ال نرّخص    افهم يل  قال اإلمام عيل لكميل: )يا كم  [ 1586]احلديث:  

ذلك رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه    يف ترك أداء األمانة ألحد من اخللق فمن روى عنّي  

أبا      اَّلل قسم لسمعت رسول  أ النار بام كذب،   يا  قبل وفاته بساعة مرارا ثالثا:  يقول يل 

 ( 6) احلسن أد األمانة إىل الرّب والفاجر فيام جّل وقّل حّتى اخليط واملخيط(

 (7)قال اإلمام عيل: )أّدوا األمانة ولو إىل قاتل ولد األنبياء(  [ 1587]احلديث:  

 أداء  قال اإلمام عيل: )من يبطل عىل ذي حّق حّقه وهو يقدر عىل   [ 1588]احلديث:  

 ( 8)حّقه فعليه كّل يوم خطيئة عشار(

يويص بعض أهله: )ال تعمل باخلديعة فإهّنا خلق    عيل قال اإلمام    [ 1589]احلديث:  

 ( 9)لئيم، وال يقول له أنا منك برئ(

يويص بعض أهله: )ما أقبح القطيعة بعد الصلة،    عيل قال اإلمام    [ 1590]احلديث:  

 ( 10) ة، واخليانة ملن ائتمنك، والغدر ملن استنام إليك(واجلفاء بعد اإلخاء، والعداوة بعد املودّ 

 
 .  250( غرر احلكم ص 1)

 .  250( غرر احلكم ص 2)

 .  250( غرر احلكم ص 3)

 .  250( غرر احلكم ص 4)

 . 1777رقم   1( غرر احلكم الفصل 5)

 . 175( حتف العقول ص 6)

 .  133ص   5( الكايف: ج 7)

 .  422( أمايل الصدوق ص 8)

 .  99ص  2مستدرك الوسائل ج  (9)

 .  99ص  2مستدرك الوسائل ج  (10)



260 

 

: )املؤمن ال يغّش أخاه وال خيونه وال خيذله وال  عيل قال اإلمام    [ 1591]احلديث: 

 (1)يّتهمه(

يقول: إّن املكر      اَّللرسول  سمعت    قال اإلمام عيّل: )لو ال أيّن   [ 1592]احلديث:  

 ( 2) النار، لكنت أمكر العرب( يفواخلديعة واخليانة 

فقالوا    اإلمام عيل عن عيّل بن أسباط، قال: اجتمع الناس عىل    [ 1593]احلديث:  

له: اكتب يا أمري املؤمنني إىل من خالفك بواليته ثّم أعزله، فقال: )املكر واخلديعة والغدر  

 ( 3) النار( يف

اإلمام    [ 1594]احلديث:   اخلائن  عيل قال  وإّن  معصية،  رّش  فإهّنا  واخليانة  )إّياك   :

 ( 4) ليعّذب بالنار عىل خيانته(

ل واحدة منهّن بيتا إاّل خرب ومل  ال تدخ  أربعة: )عيلّ قال اإلمام    [ 1595]احلديث:    

 ( 5)يعمر: اخليانة، والرسقة، ورشب اخلمر، والزنا(

 (6): )اخليانة غدر(عيل قال اإلمام    [ 1596]احلديث:  

 ( 7) : )املذيع واخلائن سواء(عيل قال اإلمام    [ 1597]احلديث:  

 ( 8): )اخليانة صنو اإلفك(عيل قال اإلمام    [ 1598]احلديث:  

 ( 9) : )من عالمات اخلذالن ائتامن اخلّوان(عيل قال اإلمام    [ 1599]احلديث:  

 ( 10): )اخلائن ال وفاء له(عيل قال اإلمام    [ 1600]احلديث:  

 
 .  622ص  2اخلصال ج   (1)

 .  320ثواب األعامل ص   (2)

 . 150االختصاص ص  (3)

 .  37رقم  5الفصل  ، غرر احلكم (4)

 .  230ص  1اخلصال ج   (5)

 .  460غرر احلكم ص  (6)

 .  460غرر احلكم ص  (7)

 .  460غرر احلكم ص  (8)

 .  460غرر احلكم ص  (9)

 .  460غرر احلكم ص  (10)
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 ( 1) : )اخليانة رأس النفاق(عيل قال اإلمام    [ 1601]احلديث:  

 (2)يانة دليل عىل قّلة الورع وعدم الديانة(: )اخلعيل قال اإلمام    [ 1602]احلديث:  

اإلمام    [ 1603]احلديث:   اخلائن  عيل قال  واّن  معصية،  رّش  فإهّنا  واخليانة  )إّياك   :

 (3)ملعّذب بالنار عىل خيانته(

 (4): )أقبح األخالق اخليانة(عيل قال اإلمام    [ 1604]احلديث:  

 (5): )بئس الّسجّية الغلول(عيل قال اإلمام    [ 1605]احلديث:  

اإلمام    [ 1606]احلديث:   تشن  عيل قال  وال  خانك،  وإن  ائتمنك  من  ختن  )ال   :

 ( 6)ن شانك(إعدّوك و

 (7) شهادة خائن(  يف : )ال خري عيل قال اإلمام    [ 1607]احلديث:  

 (8): )جانبوا اخليانة فإهّنا جمانبة اإلسالم(عيل قال اإلمام    [ 1608]احلديث:  

 (9)ة(: )رأس الكفر اخليانعيل قال اإلمام    [ 1609]احلديث:  

 ( 10) القلوب الغلول( يف لقي أ : )رّش ما عيل قال اإلمام    [ 1610]احلديث:  

اإلمام    [ 1611]احلديث:   األمانة، وال جيتنب  عيل قال  يعتقد  الناس من ال  : )رّش 

 ( 11)اخليانة(

: )اخلائن من شغل نفسه بغري نفسه، وكان يومه  عيل قال اإلمام    [ 1612]احلديث:  

 (12)رّشا من أمسه(

 
 .  460غرر احلكم ص  (1)

 .  460غرر احلكم ص  (2)

 .  460غرر احلكم ص  (3)

 .  460غرر احلكم ص  (4)

 .  460غرر احلكم ص  (5)

 .  460غرر احلكم ص  (6)

 .  460غرر احلكم ص  (7)

 .  460غرر احلكم ص  (8)

 .  460غرر احلكم ص  (9)

 .  460غرر احلكم ص  (10)

 .  460غرر احلكم ص  (11)

 .  460غرر احلكم ص  (12)
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 (1): )أعظم اخليانة خيانة األئّمة(عيل قال اإلمام    [ 1613]احلديث:  

اإلمام    [ 1614]احلديث:   جناية  عيل قال  الباطل  نرصة  عىل  التعاون  )طلب   :

 ( 2)وخيانة(

 (3) : )من خان سلطانه بطل أمانه(عيل قال اإلمام    [ 1615]احلديث:  

اإلمام    [ 1616]احلديث:   )إّن  عيل قال  العرب   اَّلل:  بسّتة:  سّتة  يعّذب  وجّل    عّز 

باجلور، والفقهاء باحلسد، والتّجار باخليانة، وأهل    واألمراء العصبّية، والدهاقنة بالكرب،  ب

 ( 4) الرستاق باجلهل(

هذه الصدقة    يف عهده إىل بعض عاّمله: )إّن لك    يفقال اإلمام عيل    [ 1617]احلديث:  

موّفوك  وإّنا  فاقة،  ذوي  وضعفاء  مسكنة،  أهل  ورشكاء  معلوما  وحّقا  مفروضا،    نصيبا 

ّقك، فوّفهم حقوقهم، وإاّل فإّنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة، وبؤسا ملن خصمه  ح

ومن استهان    .. الفقراء واملساكني، والسائلون واملدفوعون، والغارم وابن السبيل  اَّلل عند  

الدنيا الذّل واخلزي،    يفاخليانة، ومل ينّزه نفسه ودينه عنها، فقد أحّل بنفسه    يفباألمانة، ورتع  

الغّش غّش األئّمة،  األمة أذّل وأخزى، وإّن أعظم اخليانة خيانة    اآلخرة  يف وهو   ، وأفظع 

 (5)والّسالم(

  يف منها والتقصري    اَّلل : )زوال النّعم بمنع حقوق  عيل قال اإلمام  [ 1618]احلديث:  

 ( 6)شكرها(

 (7): )رّبام دهيت من نفسك(عيل قال اإلمام    [ 1619]احلديث:  

 
 .  460غرر احلكم ص  (1)

 .  460غرر احلكم ص  (2)

 .  460غرر احلكم ص  (3)

 .  325ص  1اخلصال ج   (4)

 . 884ص  26العهد  ، هنج البالغة (5)

 .  100ص غرر احلكم  (6)

 .  100ص غرر احلكم  (7)
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 (1): )كم من منعم عليه بالبالء(عيل قال اإلمام    [ 1620]احلديث:  

 ( 2): )لن يلقى جزاء الرّشّ إاّل عامله(عيل قال اإلمام    [ 1621]احلديث:  

 (3)(اَّللقبح الّظلم منعك حقوق أ : )عيل قال اإلمام    [ 1622]احلديث:  

قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابه: )إّياك واملّن عىل رعّيتك    [ 1623]احلديث:  

بإحسانك، أو التّزّيد فيام كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فإّن املّن يبطل  

تعاىل:    اَّلل والناس، قال    اَّلل اإلحسان، والتزّيد يذهب بنور احلّق، واخللف يوجب املقت عند  

ْقًتا ِعنْدج اَّللَِّ﴿ رُبج مج ُلونج كج ْفعج ا الج تج  ( 4) ([ 3]الصف:  ﴾ أجْن تجُقوُلوا مج

: )املؤمن ال يغّش أخاه وال خيونه وال خيذله وال  عيل قال اإلمام    [ 1624]احلديث: 

 (5)(يءيّتهمه وال يقول له: أنا منك بر 

اإلمام    [ 1625]احلديث:   وأعصاهم  عيل قال  لنفسه  أغّشهم  الناس،  أغّش  )إّن   :

 ( 6) لرّبه(

 (7): )الغّش سجّية املردة(عيل قال اإلمام    [ 1626]احلديث:  

 ( 8) : )الغّش يكسب املسّبة(عيل قال اإلمام    [ 1627]احلديث:  

 ( 9) : )الغّش رّش املكر(عيل قال اإلمام    [ 1628]احلديث:  

 ( 10): )الغّش من أخالق الّلئام(عيل قال اإلمام    [ 1629]احلديث:  

 ( 11)األئّمة( : )أفظع الغّش غّش عيل قال اإلمام    [ 1630]احلديث:  

 
 .  100ص غرر احلكم  (1)

 .  100ص غرر احلكم  (2)

 .  199ص غرر احلكم  (3)

 . 1031ص   53هنج البالغة عهد   (4)

 .  622اخلصال للّصدوق ص  (5)

 .  229غرر احلكم ص  (6)

 .  360غرر احلكم ص  (7)

 .  360غرر احلكم ص  (8)

 .  360غرر احلكم ص  (9)

 .  360غرر احلكم ص  (10)

 .  360غرر احلكم ص  (11)
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 (1): )رّش الناس من يغّش الناس(عيل قال اإلمام    [ 1631]احلديث:  

: )يا أُّّيا الناس لو ال كراهّية الغدر كنت من أدهى  عيل قال اإلمام    [ 1632]احلديث:  

واخليانة   والفجور  الغدر  وإّن  أال  كفرة؛  فجرة  ولكّل  فجرة  لكّل غدرة  إّن  أال    يف الناس، 

 ( 2)النار(

ما    اَّللّ : )لكّل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، وعيل قال اإلمام    [ 1633]احلديث:  

 ( 3)ستغمز بالشديدة(أاستغفل باملكيدة، وال 

: )لو ال الّدين والتقى لكنت أدهى العرب.. ال  اإلمام عيلّ قال    [ 1634]احلديث:  

 ( 4) وعدّو النبّي(  اَّللرسول   سواء إمام اهلدى وامام الردى، وويلّ 

 (5): )الغدر شيمة الّلئام(عيل قال اإلمام    [ 1635]احلديث:  

 ( 6): )الغدر يضاعف السّيئات(عيل قال اإلمام    [ 1636]احلديث:  

 ( 7) سبحانه( اَّلل: )الغدر ألهل الغدر وفاء عند عيل قال اإلمام    [ 1637]احلديث:  

 ( 8) سبحانه( اَّللالغدر غدر عند  ألهل: )الوفاء عيل قال اإلمام    [ 1638]احلديث:  

 (9): )الغدر أقبح اخليانتني(عيل قال اإلمام    [ 1639]احلديث:  

اإلمام    [ 1640]احلديث:   القدرة  عيل قال  بذو  وهو  قبيح،  أحد  بكّل  )الغدر   :

 (10)والّسلطان أقبح(

 ( 11): )الغدر يعّظم الوزر ويزري بالقدر(عيل قال اإلمام    [ 1641]احلديث:  

 
 .  360غرر احلكم ص  (1)

 .  338ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

 .  648ص  191يف هنج البالغة كالم  (3)

   .15ينابيع املوّدة ص  (4)

 .  291غرر احلكم ص (5)

 .  291غرر احلكم ص (6)

 .  291غرر احلكم ص (7)

 .  291غرر احلكم ص (8)

 .  291غرر احلكم ص (9)

 .  291غرر احلكم ص (10)

 .  291غرر احلكم ص (11)



265 

 

اإلمام    [ 1642]احلديث:   )عيل قال  الغدور    أقبح   فإنهوالغدر    إّياك:  واّن  اخليانة، 

 (1)بغدره( اَّللملهان عند 

( إذاعة : )أقبح الغدر عيل قال اإلمام    [ 1643]احلديث:    ( 2)الرّسّ

 ( 3) : )جانبوا الغدر فإّنه جمانب القرآن(عيل قال اإلمام    [ 1644]احلديث:  

 ( 4) : )من غدر شانه غدره(عيل قال اإلمام    [ 1645]احلديث:  

 ( 5) : )ما أخلق من غدر أن ال يوىف له(عيل قال اإلمام    [ 1646]احلديث:  

 ( 6) : )ال إيامن لغدور(عيل قال اإلمام    [ 1647]احلديث:  

،  اَّلل، فمن منعه فقد منع  اَّللرسول  قال اإلمام عيل: )إّن املسكني    [ 1648]احلديث:  

 (7)(اَّلل ومن أعطاه فقد أعطى 

يويص بعض أصحابه: )ال ترّدن سائال ولو بشّق    عيل قال اإلمام    [ 1649]احلديث:  

 (8)مترة أو من شطر عنب(

: )ال ترّد سائال ولو من  عيل يويص بعض أصحابهقال اإلمام    [ 1650]احلديث:  

 ( 9) (اَّللشطر حّبة عنب أو شّق مترة، فإّن الصدقة تنمو عند 

ومن    قال اإلمام عيل: )من صنع بمثل ما صنع إليه فإّنام كافاه،  [ 1651]احلديث:  

أضعفه كان شكورا ومن شكر كان كريام، ومن علم أّن ما صنع إّنام صنع إىل نفسه مل يستبط  

موّدهتم، فال تلتمس من غريك شكر ما أتيت إىل نفسك   يفشكرهم ومل يستزدهم    يفالناس  

فأكرم   يكرم وجهه عن وجهك،  مل  احلاجة  إليك  الطالب  أّن  واعلم  به عرضك،  ووقيت 

 
 .  291غرر احلكم ص (1)

 .  291غرر احلكم ص (2)

 .  291غرر احلكم ص (3)

 .  291غرر احلكم ص (4)

 .  291غرر احلكم ص (5)

 .  291غرر احلكم ص (6)

 .  1232هنج البالغة ص (7)

 .  537ص  1بشارة املصطفى كام يف املستدرك ج   (8)

 . 172حتف العقول ص  (9)
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 ( 1)وجهك عن رّده(

: )ابدأ بالعطّية من مل يسألك، وابذل معروفك ملن  عيل قال اإلمام    [ 1652]احلديث:  

 ( 2) طلبه، وإّياك أن ترّد السائل(

ه عن مسألتك فأكرم وجهك  : )من مل يصن وجهعيل قال اإلمام    [ 1653]احلديث:  

 (3)عن رّده(

 ( 4) : )من الواجب عىل ذي اجلاه أن يبذله لطالبه(عيل قال اإلمام    [ 1654]احلديث:  

 ( 5) : )ال ترّدّن السائل وإن أرسف(عيل قال اإلمام    [ 1655]احلديث:  

 (6) : )ال ترّد السائل، وصن مرّوتك عن حرمانه(عيل قال اإلمام    [ 1656]احلديث:  

 ( 7) : )ال حترم املضطّر وإن أرسف(عيل اإلمام  قال   [ 1657]احلديث:  

 ( 8): )يسري العطاء خري من التعلل باالعتذار(عيل قال اإلمام    [ 1658]احلديث:  

فأقسم    [ 1659]احلديث:   يوم معه مخسة دراهم،  أّنه خرج ذات  اإلمام عيّل:  عن 

اجلمل قال: )ليس  عليه فقري فدفعها إليه، فلاّم مىض فإذا بأعرايّب عىل مجل، فقال له: اشرت هذا  

: اشرت نسية، فاشرتاه بامئة درهم، ثّم أتاه إنسان فاشرتاه منه بامئة ومخسني  (، قال معي ثمنه 

فسألته فاطمة عن ذلك فقال:    ؛ مائة، وجاء بخمسني إىل داره  البائع درمها نقدا، فدفع إىل  

 ( 9)فأعطيته واحدا فأعطاين مكانه عرشة( اَّلل)اَّترت مع 

 ( 10): )إذا وضع الطعام وجاء السائل فال مرّد له(عيلّ قال اإلمام    [ 1660]احلديث:  

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 
 .  28ص   4ج الكايف:  (1)

 . 155رقم  2الفصل  ، غرر احلكم (2)

 .  377غرر احلكم ص  (3)

 .  377غرر احلكم ص  (4)

 .  377غرر احلكم ص  (5)

 .  377غرر احلكم ص  (6)

 .  377غرر احلكم ص  (7)

 .  377غرر احلكم ص  (8)

 .  لّب اللباب  ، 538ص  1مستدرك الوسائل ج  (9)

 .  423املحاسن ص  (10)
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السجاد  [ 1661]احلديث:   اإلمام  )قال  وإن  :  كفيته  فإن غاب  الرشيك  حّق  وأّما 

حرض رعيته، وال حتكم دون حكمه، وال تعمل برأيك دون مناظرته، وحتفظ عليه ماله وال  

تبارك وتعاىل عىل الرشيكني ما مل يتخاونا وال قّوة    اَّللختنه فيام عّز أوهان من أمره، فإّن يد  

 (1)(اَّللإاّل ب

ن ال تأخذه إاّل من حّله،  أا حّق مالك فوأمّ : )قال اإلمام السجاد  [ 1662]احلديث:  

وجهه وال تؤّثر عىل نفسك من ال حيمدك فاعمل به بطاعة رّبك، وال تبخل    يف وال تنفقه إاّل  

 (2)(اَّللبه فتبوء باحلرسة والندامة مع التبعة وال قّوة إاّل ب

وأّما حّق غريمك اّلذي يطالبك فإن كنت  : )قال اإلمام السجاد  [ 1663]احلديث:  

 ( 3) ا أعطيته، وإن كنت معرسا أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك ردا لطيفا(مورس

وأما حّق اخلليط أن ال تغّره وال تغّشه وال  : ) قال اإلمام السجاد [ 1664]احلديث:  

 ( 4) أمره( يفتبارك وتعاىل   اَّللختدعه، وتتقي 

وأّما حّق اخلصم املّدعي عليك فإن كان ما  : )قال اإلمام السجاد  [ 1665]احلديث:  

يّدعي عليك حّقا كنت شاهده عىل نفسك، ومل تظلمه وأوفيته حّقه، وإن كان ما يّدعي باطال  

 (5)(اَّللأمره وال قّوة إاّل ب يفأمره غري الرفق، ومل تسخط رّبك   يفرفقت به ومل تأت 

اّلذ: )قال اإلمام السجاد  [ 1666]احلديث:   ي تّدعي عليه إن  وأّما حّق خصمك 

  اَّلل دعواك اّتقيت    يفدعواك أمجلت مقاولته ومل َتحد حّقه، وإن كنت مبطال    يفكنت حمّقا  

 (6)عّز وجّل وتبت إليه وتركت الدعوى(

وأّما حّق املستشري فإن علمت أّن له رأيا  : )قال اإلمام السجاد  [ 1667]احلديث:  

 
   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (1)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (2)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (3)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (4)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (5)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (6)
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 (1)يعلم(حسنا أرشت عليه، وإن مل تعلم له أرشدته إىل من 

اإلمام    [ 1668]احلديث:   )حّق قال  ال    السجاد:  فيام  تتهمه  ال  أن  عليك  املشري 

 ( 2) عّز وجّل( اَّلليوافقك من رأيه وإن وافقك محدت 

وأّما حّق املستنصح أن تؤدي إليه النصيحة  : )قال اإلمام السجاد  [ 1669]احلديث:  

 (3)وليكن مذهبك الرمحة له والرفق به(

الناصح أن تلني له جناحك وتصغي    السجاد: )حّق ام  قال اإلم  [ 1670]احلديث:  

عّز وجّل، وإن مل يوفق رمحته ومل تتهمه، وعلمت    اَّللإليه بسمعك فإن أتى بالصواب محدت  

من أمره عىل حال    يشءأّنه أخطأ ومل تؤاخذه بذلك إاّل أن يكون مستحقا للتهمة. فال تعبأ ب

 (4)(اَّللوال قّوة إاّل ب

)عليكم بأداء األمانة، فو اّلذي بعث حمّمدا  السجاد:  قال اإلمام  [ 1671]احلديث: 

باحلّق نبّيا لو أّن قاتل أيب احلسني بن عيّل بن أيب طالب عليهام الّسالم ائتمنني عىل السيف  

 ( 5)اّلذي قتله به ألّديته إليه(

تكشف الغطاء: االستدانة    التي: )الذنوب  السجاد  قال اإلمام   [ 1672]احلديث:  

واإلرساف   األداء،  نّية  وذوي    يفبغري  والولد  األهل  عىل  والبخل  الباطل،  عىل  النفقة 

بأهل   واالستهانة  والكسل  الضجر  واستعامل  الصرب،  وقّلة  اخللق،  وسوء  األرحام، 

 (6)(الدين

)الذنوب    [ 1673]احلديث:   السجاد:  اإلمام  جور    التيقال  السامء  غيث  حتبس 

واملاعون،    يف احلّكام   والقرض  الزكاة  ومنع  الشهادة،  وكتامن  الزور،  وشهادة  القضاء، 

 
   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (1)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (2)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (3)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (4)

 .  246( أمايل الصدوق ص 5)

 .  270معاين األخبار ص  (6)



269 

 

ورّده   السائل  وانتهار  واألرملة،  اليتيم  وظلم  والفاقة،  الفقر  أهل  عىل  القلب  وقساوة 

 ( 1)بالليل(

باملدينة    عن أيب محزة الثاميل قال: صّليت مع اإلمام السجاد الفجر   [ 1674]احلديث:  

له تسّمى   يوم اجلمعة فلام فرغ من صالته وسبحته هنض إىل منزله وأنا معه، فدعا موالة 

لت له:  (، قسكينة فقال هلا: )ال يعرب عىل بايب سائل إاّل أطعمتموه، فإّن اليوم يوم اجلمعة 

ليس كّل من يسأل مستحّقا؟ فقال: )يا ثابت، أخاف أن يكون بعض من يسألنا مستحّقا فال  

 (2)نطعمه ونرّده(

عن سعيد بن املسّيب قال: حرضت اإلمام السجاد يوما حني    [ 1675]احلديث:  

 (3)صىّل الغداة فإذا سائل بالباب فقال: )اعطوا السائل وال ترّدوا سائال(

بمن حيمل    [ 1676]احلديث:   )مرحبا  يقول:  السائل  أتاه  إذا  السجاد  اإلمام  كان 

 ( 4)(اآلخرة زادي إىل 

 ام الباقر: ما روي عن اإلم 

قال اإلمام الباقر: )يا جابر، أيكتفي من انتحل التشّيع أن يقول    [ 1677]احلديث:  

وأطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر إاّل    اَّللما شيعتنا إاّل من اّتقى    اَّلل بحّبنا أهل البيت؟ فو  

ذكر   وكثرة  واألمانة،  والتخّشع،  بالوالدين،  اَّللبالتواضع،  والرّب  والصالة،  والصوم   ،

والتعاهد للجريان من الفقراء وأهل املسكنة، والغارمني، واأليتام وصدق احلديث، وتالوة  

 ( 5) األشياء( يف عشائرهم   أمناء القرآن، وكّف األلسن عن الناس، إاّل من خري، وكانوا  

جيعل    [ 1678]احلديث:   مل  )ثالث  الباقر:  اإلمام  فيهّن    اَّلل قال  ألحد  وجّل  عّز 

 
 .  270معاين االخبار ص  (1)

 .  45ص  الرشائععلل  (2)

 .  15ص   4ج الكايف:  (3)

 عن كشف الغّمة.   98ص   46بحار األنوار ج   (4)

 . 74ص  2( اصول الكايف: ج  5)
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رخصة: أداء األمانة إىل الرّب والفاجر، والوفاء بالعهد للرّب والفاجر، وبّر الوالدين بّرين كانا  

 ( 1) أو فاجرين(

عّز وجّل    اَّلل سبيل    يفقال اإلمام الباقر: )كّل ذنب يكّفره القتل  [ 1679]احلديث:  

 ( 2) إاّل الدين، ال كّفارة له إاّل أداؤه أو يقيض صاحبه أو يعفو اّلذي له احلّق(

يشكو    [ 1680]احلديث:   الدين  بصاحب  القيامة  يوم  )يؤتى  الباقر:  اإلمام  قال 

لقي  أ منه لصاحب الدين، وإن مل يكن له حسنات    أخذت الوحشة، فإن كانت له حسنات  

خرب  أمات رجل وعليه ديناران ف    اَّلل الدين، إّن عىل عهد رسول    عليه من سيئات صاحب 

يصيّل عليه،      اَّلل رسول   أن  ذلك    وإنامفأبى  الدين،  وجيرتؤ  لكيالفعل  قد مات  و ا عىل 

وعليه دين، وقتل اإلمام عيل وعليه دين، ومات احلسن وعليه دين، وقتل      اَّللرسول  

 ( 3) احلسني وعليه دين(

ما أيرس ما يدخل به العبد النار؟    اَّلل: أصلحك  لإلمام الباقرقيل    [ 1681]احلديث:  

 ( 4)يم درمها(تقال: )من أكل من مال الي

: )ما من رجل يشهد بشهادة زور عىل مال رجل  الباقر قال اإلمام    [ 1682]احلديث:  

 ( 5) له مكانه صّكا إىل النار( اَّللمسلم ليقطعه إاّل كتب 

عّز وجّل به موسى عليه    اَّلل: )كان فيام ناجى  الباقر قال اإلمام    [ 1683]احلديث:  

الّسالم قال: يا موسى أكرم السائل ببذل يسري أو برّد مجيل؛ ألّنه يأتيك من ليس بإنس وال  

جاّن، مالئكة من مالئكة الرمحن؛ يبلونك فيام خّولتك، ويسألونك عاّم نّولتك، فانظر كيف  

 ( 6)بن عمران(اأنت صانع يا 

 
 .  162ص  2( اصول الكايف: ج  1)

 .  184ص  6( التهذيب: ج  2)

 .  528( علل الرشائع ص 3)

 . 521كامل الدين ص  (4)

 .  383ص   7ج الكايف:  (5)

 .  15ص   4ج الكايف:  (6)
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رّد    [ 1684]احلديث:   من  حذرا  املستحّق  غري  لنعطي  )إّنا  الباقر:  اإلمام  قال 

 ( 1) املستحّق(

 (2): )أعط السائل ولو كان عىل ظهر فرس(الباقرقال اإلمام    [ 1685]احلديث:  

له    (، فقالقال اإلمام الباقر يوما لبعض أهله: )ال ترّدوا سائال   [ 1686]احلديث:  

يا   أصحابه:  من  كان بحرضته  فقال:  اَّلل رسول  ن  بارجل  يستحّق،  من ال  يسأل  قد  إنه   ،

 ( 3))نخيش إن رّدوا من رأوا أّنه ال يستحّق، أّن يكون ممّن يستحّق(

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

انجةج  ﴿ عّز وجّل:    اَّللسئل اإلمام الصادق عن قول    [ 1687]احلديث:   ْضنجا اأْلجمج رج إِنَّا عج

اجلِْ  وج اأْلجْرِض  وج اِت  وج امج السَّ ىلج  انُ عج ْنسج اإْلِ ا  جلجهج محج ا وج ِمنْهج ْقنج  أجْشفج وج ا  ِْمْلنجهج أجْن حيج نْيج  أجبج فج انج    بجاِل  كج إِنَُّه 

ُهواًل﴾ ظجُلوًما   ما اّلذي عرض عليهّن؟ وما اّلذي محل اإلنسان؟ وما كان    ،[ 72]األحزاب:    جج

 (4)هذا؟ فقال: )عرض عليهّن األمانة بني الناس، وذلك حني خلق اخللق(

بن أيب يعفور    اَّلل عن أيب كهمس قال: قلت لإلمام الصادق: عبد    [ 1688]احلديث:  

أتيت عبد   إذا  الّسالم،  الّسالم، قال: )عليك وعليه  إّن    اَّلليقرئك  له:  الّسالم وقل  فاقرأه 

فالزمه، فإّن علّيا إّنام بلغ ما     اَّللجعفر بن حمّمد يقول لك: انظر ما بلغ به عيّل عند رسول 

 ( 5)بصدق احلديث وأداء األمانة(  اَّلل د رسول بلغ به عن

عّز وجّل رجل صدوق    اَّلل الصادق: )أحّب العباد إىل    قال اإلمام   [ 1689]احلديث:  

من اؤمتن عىل أمانة  .. وعليه، مع أداء األمانة  اَّلل حديثه، حمافظ عىل صالته وما افرتض    يف

بأداء األمانة، فإّن من اؤمتن عىل   فأّداها فقد حّل ألف عقدة من عنقه من عقد النار، فبادروا 

 
 . 101عّدة الداعي ص  (1)

 .  15ص   4ج الكايف:  (2)

 . 334ص  2دعائم اإلسالم ج  (3)

 .  52( مشكاة األنوار ص 4)

 .  104ص  2( اصول الكايف: ج  5)
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أمانة وكّل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضّلوه ويوسوسوا إليه حّتى ُّيلكوه إاّل  

 ( 1)عّز وجّل( اَّللمن عصم 

اإلمام  [ 1690]احلديث:   الرجل    قال  ركوع  طول  إىل  تنظروا  )ال  الصادق: 

استوحش لذلك، ولكن انظروا إىل صدق حديثه  اعتاده؛ فلو تركه    يشء وسجوده، فإّن ذلك  

 (2)وأداء أمانته(

الصادق: )ال تغرّتوا بكثرة صالهتم وال بصيامهم،    قال اإلمام   [ 1691]احلديث:  

فإّن الرجل رّبام هلج بالصالة والصوم حّتى لو تركه استوحش، ولكن اختربوهم عند صدق  

 (3)احلديث وأداء األمانة(

لصادق: )عليك بصدق احلديث وأداء األمانة ترشك  قال اإلمام ا   [ 1692]احلديث:  

 (4) أمواهلم( يفالناس 

باملدينة كان الناس يضعون عندها    [ 1693]احلديث:   امرأة  الصادق:  قيل لإلمام 

اجلواري فتصلحهّن، ما رأينا مثل ما صّب عليها من الرزق، فقال: )إهّنا صدقت احلديث  

 (5)وأّدت األمانة، وذلك جيلب الرزق(

قال اإلمام الصادق: )ال دين ملن ال عهد له، وال إيامن ملن ال أمانة    [ 1694]احلديث:  

 ( 6) صالة ملن ال زكاة له، وال زكاة ملن ال ورع له( له، وال

قال اإلمام الصادق: )املسلم من سلم الناس من يده ولسانه،    [ 1695]احلديث:  

 (7)واملؤمن من ائتمنه الناس عىل أمواهلم وأنفسهم(

 
 .  295( أمايل الصدوق ص 1)

 .  105ص  2( اصول الكايف: ج  2)

 .  162ص  3( اصول الكايف: ج  3)

 .  134ص   5( الكايف: ج 4)

 .  132ص   5( الكايف: ج 5)

 .  46( مشكاة األنوار ص 6)

 .  239( معاين األخبار( ص 7)
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يد أخي    يفإّن ابني مات وترك ماال كان    قيل لإلمام الصادق:  [ 1696]احلديث:  

، فقال: ال، قال رسول  ؟يشءفأتلفه ثّم أفاد ماال فأودعنيه، فيل أن آخذ منه بقدر ما أتلف من  

 ( 1)إىل من ائتمنك، وال ختن من خانك( األمانة: )أّد  اَّلل

جعفر بن حمّمد    اَّلل رقّي، قال: وصفت أليب عبد  عن إبراهيم املخا   [ 1697]احلديث:  

، وأّن علّيا  اَّللرسول    وحده ال رشيك له، وأّن حمّمدا    اَّللديني، فقلت: أشهد أن ال إله إاّل  

إمام عدل بعده، ثّم احلسن واحلسني، ثّم عيّل بن احلسني، ثّم حمّمد بن عيّل، ثّم أنت، فقال:  

، عليكم بالورع وصدق احلديث وأداء  اَّلل ، اّتقوا  اَّلل ، اّتقوا  اَّلل ثّم قال: )اّتقوا  ( اَّلل)رمحك  

 ( 2) األمانة وعّفة البطن والفرج تكونوا معنا بالرفيق األعىل(

،  اَّلل بتقوى    أوصيك)قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه:    [ 1698]احلديث:  

ن صحبك، وإذا كان قبل طلوع الشمس  وصدق احلديث، وأداء األمانة، وحسن الصحابة مل

وقبل الغروب فعليك بالدعاء واجتهد وال متتنع بيش ء تطلبه من رّبك وال تقل: هذا ما ال  

 (3)يفعل ما يشاء( اَّللاعطاه، وادع فإّن 

)اقرأ من ترى أّنه يطيعني  قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه:    [ 1699]احلديث:  

دينهم، واالجتهاد َّللّ، وصدق    يف ، والورع اَّلل تقوى ويأخذ بقويل منهم الّسالم، وأوصهم ب

 )(4)احلديث، وأداء األمانة، وطول السجود، وحسن اجلوار، فبهذا جاء حمّمد 

قال اإلمام الصادق يويص بعض شيعته: )أخذ قوم كذا وقوم    [ 1700]احلديث:  

بتقوى   فعليكم  نبّيكم،  بيت  أهل  بأمر  وأخذتم  أصناف،  مخسة  وصف  حّتى  ،  اَّللكذا، 

 (5)إاّل بطاعته( اَّللوصدق احلديث، وأداء األمانة، فإّنه ال ينال ما عند 

 
 .  348ص  6( التهذيب: ج  1)

 . 226ص  1( أمايل الشيخ الطويس ج  2)

 .  19( كتاب الزهد ص 3)

 .  65و  64( مشكاة األنوار ص 4)

 .  64ص  1( دعائم اإلسالم ج 5)
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بالورع    [ 1701]احلديث:   )عليكم  شيعته:  بعض  يويص  الصادق  اإلمام  قال 

واالجتهاد، وصدق احلديث، وأداء األمانة، والتمّسك بام أنتم عليه، فإّنام يغتبط أحدكم إذا  

 . (1) لقهوأومأ بيده إىل ح(انتهت نفسه إىل هاهنا 

قال اإلمام الصادق: )قال لقامن البنه: يا بنّي صاحب مائة وال    [ 1702]احلديث:  

تعاد واحدا؛ يا بنّي إّنام هو خالقك وخلقك، فخالقك دينك، وخلقك بينك وبني الناس،  

فال تتبّغض إليهم، وتعّلم حماسن األخالق، يا بنّي كن عبدا لألخيار وال تكن ولدا لألرشار؛  

 ( 2)األمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أمينا تكن غنّيا(يا بنّي أّد 

قال اإلمام الصادق: )املكارم عرش، فإن استطعت أن تكون فيك    [ 1703]احلديث:  

أبيه، وتكون    يف الولد وال تكون    يف ولده، وتكون    يف الرجل وال تكون    يف تكون    فإهنا فلتكن،  

صدق البأس، وصدق اللسان، وأداء  احلّر(، قيل: وما هّن؟ قال: )  يفالعبد وال تكون    يف

، والتذّمم  الصنائعاألمانة، وصلة الّرحم، وإقراء الضيف، وإطعام السائل، واملكافاة عىل  

 ( 3) للجار، والتذّمم للصاحب، ورأسهّن احلياء(

فقيها،    [ 1704]احلديث:   فهام،  عاقال؛  كان  من  لنحّب  )إّنا  الصادق:  اإلمام  قال 

عّز وجّل خّص األنبياء بمكارم األخالق، فمن    اَّلل وفّيا، إّن  حليام، مداريا، صبورا، صدوقا،  

عّز وجّل وليسأله إّياها(،   اَّللعىل ذلك، ومن مل تكن فيه فليترّضع إىل  اَّللكانت فيه فليحمد 

واحللم،  يق والشكر،  والصرب،  والقناعة،  الورع،  )هّن:  قال:  هّن؟  وما  فداك  جعلت  ل: 

 (4)ة، والرّب، وصدق احلديث، وأداء األمانة(واحلياء، والسخاء، والشجاعة، والغري

نفسك، وواسهم    [ 1705]احلديث:   الناس من  )أنصف  الصادق:  اإلمام    يف قال 

 
 .  66ص  1( دعائم اإلسالم ج 1)

 .  253( معاين األخبار ص 2)

 . 55ص  2( اصول الكايف: ج  3)

 . 56ص  2( اصول الكايف: ج  4)
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كثريا، وإّياك والكسل والضجر، فإّن أيب    اَّللمالك، وارض هلم بام ترىض لنفسك، واذكر  

صالة الليل، إّنك إذا كسلت مل    يف بذلك كان يوصيني، وبذلك كان يوصيه أبوه، وكذلك  

حّقه، وإن ضجرت مل توّد إىل أحد حّقا، وعليك بالصدق والورع وأداء األمانة،   اَّلل تؤّد إىل 

 ( 1) وإذا وعدت فال ختلف(

)إّن    [ 1706]احلديث:   الصادق:  اإلمام  بمكارم    اَّلل قال  رسله  خّص  وجّل  عّز 

واعلموا أّن ذلك من خري، وإن    اَّلل األخالق، فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فامحدوا  

وارغبوا إليه فيها: اليقني، والقناعة، والصرب، والشكر، واحللم،    اَّللال تكن فيكم فاسألوا  

 .(2) الصدق، وأداء األمانة، وءةوالسخاء، والغرية، والشجاعة، واملرو

األمانة    [ 1707]احلديث:   بالورع واالجتهاد وأداء  )عليكم  الصادق:  اإلمام  قال 

سنن   من  ذلك  فإّن  السجود،  وطول  صحبكم  ملن  الصحبة  وحسن  احلديث  وصدق 

 ( 3)األّوابني(

)اّتقوا    [ 1708]احلديث:   يوصيهم:  أصحابه  لبعض  الصادق  اإلمام  ،  اَّللقال 

ن تصاحبونه وجوار من َتاورونه، وأّدوا األمانات إىل أهلها، وال تسّموا  وأحسنوا صحبة م

الناس خنازير، إن كنتم شيعتنا تقولون ما نقول اعملوا بام نأمركم، وال تقولوا فينا ما ال  

عنده    ودائعهم احلّي فيكون    يفأنفسنا، إّن أيب حّدثني أّن الرجل من شيعتنا يكون    يف نقول  

 ( 4) أنتم( ووصاياهم إليه فكذلك

، والورع، واالجتهاد،  اَّللقال اإلمام الصادق: )عليكم بتقوى    [ 1709]احلديث:  

وصدق احلديث، وأداء األمانة، وحسن اخللق، وحسن اجلوار، وكونوا دعاة إىل أنفسكم  

 
 .  182و  181( أمايل الشيخ املفيد ص 1)

 . 56ص  2( اصول الكايف: ج  2)

 .  286ص  2( تفسري العيّايش ج  3)

 .  61ص  1( دعائم اإلسالم ج 4)
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بغري ألسنتكم بطول الركوع والسجود، فإّن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس  

 ( 1)اه أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت(من خلفه وقال: يا ويلت

قال اإلمام الصادق: )أربع من كّن فيه كمل إيامنه وإن كان من    [ 1710]احلديث:  

 ( 2) قرنه إىل قدمه ذنوبا مل ينقصه ذلك: الصدق، وأداء األمانة، واحلياء، وحسن اخللق(

،  اَّلل)عليكم بتقوى  قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه:   [ 1711]احلديث:  

الّسالم، وإطعام    وصدق الصحبة ملن صحبكم، وإفشاء  األمانة، وحسن  وأداء  احلديث، 

صّلوا   أّن    يف الطعام،  حّدثني  أيب  فإّن  جنائزهم،  واتبعوا  مرضاهم،  وعودوا  مساجدهم، 

شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم، إن كان فقيه كان منهم، وإن كان مؤّذن كان  

منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة  

 (3)الناس وال تبغضونا إليهم( كان منهم، وكذلك كونوا، حّببونا إىل

بن   [ 1712]احلديث:   احلسني  قاتل  إىل  ولو  األمانة  )أّدوا  الصادق:  اإلمام  قال 

 ( 4)عيّل(

)اّتقوا    [ 1713]احلديث:   الصادق:  اإلمام  إىل من  اَّللقال  األمانة  بأداء  ، وعليكم 

 (5)ائتمنكم، فلو أّن قاتل عيّل ائتمنني عىل األمانة ألّديتها إليه(

بن سنان، قال: دخلت عىل اإلمام الصادق وقد صىّل    اَّلل عن عبد    [ 1714  ]احلديث: 

، إّن بعض السالطني  اَّلل املسجد، فقلت: يا ابن رسول    يفالعرص وهو جالس مستقبل القبلة  

يأمننا عىل األموال، يستودعناها وليس يدفع اليكم مخسكم، أفنؤّدُّيا إليهم؟ قال: )ورّب  

ابن ملجم قاتل أيب فإيّن اطلبه يتسرّت ألّنه قتل أيب ائتمنني  لو أّن    (هذه القبلة )ثالث مّرات

 
 . 18( املحاسن ص 1)

 . 99ص  2( اصول الكايف: ج  2)

 .  28( صفات الشيعة ص 3)

 .  52( مشكاة األنوار ص 4)

 .  52( مشكاة األنوار ص 5)
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 ( 1) عىل األمانة ألّديتها إليه(

وبني  ي ق  [ 1715]احلديث:   بيننا  فيام  نضع  أن  لنا  ينبغي  كيف  الصادق:  لإلمام  ل 

قومنا، وفيام بيننا وبني خلطائنا من الناس؟ فقال: )تؤّدون األمانة إليهم، وتقيمون الشهادة  

 (2)وتعودون مرضاهم، وتشهدون جنائزهم( هلم وعليهم، 

الصادق: )ما بعث    [ 1716]احلديث:   نبّيا قط إاّل بصدق احلديث    اَّللقال اإلمام 

 (3)وأداء األمانة(

عّز وجّل مل يبعث نبّيا إاّل بصدق    اَّللقال اإلمام الصادق: )إّن    [ 1717]احلديث:  

 ( 4)احلديث، وأداء األمانة إىل الرّب والفاجر(

قال اإلمام الصادق: )ثالثة ال عذر ألحد فيها: أداء األمانة إىل    [ 1718]احلديث:  

 (5)الرّب والفاجر، والوفاء بالعهد إىل الرّب والفاجر، وبّر الوالدين بّرين كانا أو فاجرين(

قال اإلمام الصادق: )أّدوا األمانة إىل الرّب والفاجر، فلو أّن قاتل    [ 1719]احلديث:  

 ( 6) اإلمام عيل ائتمنني عىل أمانة ألّديتها إليه(

وصدق    [ 1720]احلديث:   واالجتهاد،  بالورع،  )عليكم  الصادق:  اإلمام  قال 

انة إىل من ائتمنكم عليها، بّرا كان أو فاجرا، فلو أّن قاتل اإلمام عيل  احلديث، وأداء األم

 ( 7)ائتمنني عىل أمانة ألّديتها إليه(

قال اإلمام الصادق: )إّن ضارب عيّل بالسيف وقاتله لو ائتمنني    [ 1721]احلديث:  

 (8)واستنصحني واستشارين ثّم قبلت ذلك منه ألّديت إليه األمانة(

 
 .  52( مشكاة األنوار ص 1)

 . 189( مشكاة األنوار ص 2)

 .  52( مشكاة األنوار ص 3)

 .  104ص  2( اصول الكايف: ج  4)

 .  132ص   5( الكايف: ج 5)

 .  241( اإلختصاص: ص 6)

 .  299ص  :( حتف العقول7)

ص    :و)حتف العقول  ،  12ص    1ج    : ( )تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر8)

374  . 
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بن   اإلمامقال    [ 1722]احلديث:   احلسني  قاتل  إىل  ولو  األمانة  )أّدوا  الصادق: 

 ( 1)عيّل(

وصدق    [ 1723]احلديث:   واالجتهاد،  بالورع،  )عليكم  الصادق:  اإلمام  قال 

احلديث، وأداء األمانة ملن ائتمنكم، فلو أّن قاتل احلسني عليه الّسالم ائتمنني عىل السيف  

 (2)اّلذي قتله به ألتيته إليه(

ل لإلمام الصادق: الناصب حيّل يل اغتياله قال: )أّد األمانة إىل  ي ق  [ 1724]احلديث:  

 ( 3)من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إىل قاتل اإلمام احلسني(

وصّية له: )اعلم أّن ضارب اإلمام عيل    يفقال اإلمام الصادق    [ 1725]احلديث:  

أل منه  ذلك  قبلت  ثّم  واستشارين  واستنصحني  ائتمنني  لو  وقاتله  إليه  بالسيف  ّديت 

 ( 4)األمانة(

قال اإلمام الصادق يصف الصاحلني: )دينهم الورع، والصدق،    [ 1726]احلديث:  

الليل،   وقيام  السجود،  وطول  والفاجر،  الرّب  إىل  األمانة  وأداء  واالجتهاد،  والصالح، 

 ( 5) واجتناب املحارم، وانتظار الفرج بالصرب، وحسن الصحبة، وحسن اجلوار(

هدنة، وأّدوا األمانة،    يففإّنكم    اَّللمام الصادق: )اّتقوا  قال اإل   [ 1727]احلديث:  

وأّدوا األمانة    اَّللفإذا متّيز الناس ذهب كّل قوم هبواهم، وذهبتم باحلّق ما أطعتمونا.. فاتقوا  

 (6)إىل األسود واألبيض، وإن كان حرورّيا، وإن كان شامّيا(

ل  [ 1728]احلديث:   الصادققيل  بني    : إلمام  مال  مواليك يستحّل  مّية  أرجل من 

 
 .  246ـ  245( أمايل الصدوق ص 1)

 . 101( إرشاد القلوب ص 2)

 .  448ح   293ايف: ص ( روضة الك3)

 .  133ص   5( الكايف: ج 4)

 .  54ص  1( عيون األخبار ج  5)

 .  316ح   236( روضة الكايف: ص 6)
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 ( 1) ودمائهم وإّنه وقع هلم عنده وديعة، فقال: )أّدوا األمانات إىل أهلها وإن كانوا جموسّيا(

عن حمّمد بن عيّل احللبي قال: استودعني رجل من موايل بني    [ 1729]احلديث:  

دينار، فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانري، فأتيت اإلمام الصادق فذكرت ذلك  مروان ألف  

له، وقلت له: أنت أحّق هبا، فقال: )ال، إّن أيب كان يقول: إّنام نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤّدي  

أحد   يسع  مل  األهواء  تفّرقت  فإذا  وعليهم،  هلم  الشهادة  ونقيم  ضاّلتهم،  ونرّد  أمانتهم، 

 (2)املقام(

منّا يكون عنده    [ 1730يث:  ]احلد  الرجل  الصادق:  قلت لإلمام  قال:  عن سلمة 

يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله حّتى يأيت   عّز وجّل بيرسه فيقيض دينه؟ أو    اَّللاليش ء 

خبث الزمان وشّدة املكاسب؟ أو يقبل الصدقة؟ قال: )يقيض بام    يفيستقرض عىل ظهره  

تعاىل يقول:    اَّللوعنده ما يؤّدي إليهم حقوقهم، إن    عنده دينه وال يأكل أموال الناس إاّل 

اضٍ ﴿ ْن تجرج ًة عج ارج ِل إِالَّ أجْن تجُكونج َِتج
ْينجُكْم بِاْلبجاطِ ُكْم بج الج ْأُكُلوا أجْموج نُوا الج تج ِذينج آمج جا الَّ ا أجُّيه    ِمنُْكمْ يج

ُكمْ  ْقُتُلوا أجْنُفسج الج تج انج بُِكْم  وج ِحياًم﴾إِنَّ اَّللَّج كج ، وال يستقرض عىل ظهره إاّل وعنده  [ 29]النساء:  رج

وفاء ولو طاف عىل أبواب الناس فرّدوه باللقمة واللقمتني والتمرة والتمرتني، إاّل أن يكون  

  يف عّز وجّل له ولّيا يقوم    اَّللله ويّل يقيض من بعده، وليس منّا من ميت يموت إاّل جعل  

 ( 3)عّدته ودينه فيقيض عدته ودينه(

اإلمام  [ 1731]احلديث:   ومستحّل  الصادق  قال  الزكاة،  مانع  ثالثة:  )الرّساق   :

 (4)(مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ومل ينو قضاءه

قال اإلمام الصادق: )احذر من الناس ثالثة: اخلائن، والظلوم،    [ 1732]احلديث:  

 
 .  132ص   5( الكايف: ج 1)

 .  350ص  6( التهذيب: ج  2)

 .  185ص  6( التهذيب: ج  3)

 .  153ص  1اخلصال ج   (4)



280 

 

 (1)ينّم عليك(والناّمم، ألّن من خان لك خانك، ومن ظلم لك سيظلمك.. ومن نّم إليك س

قال اإلمام الصادق: )ال يكون األمني أمينا حّتى يؤمتن عىل ثالثة    [ 1733]احلديث:  

 (2)فيؤّدُّيا: عىل األموال، واألرسار، والنساء.. وإن حفظ اثنني وضّيع واحدة فليس بأمني(

: رجل عىل هذا األمر إن حّدث كذب، وإن  لإلمام الصادققيل    [ 1734]احلديث:  

 (3)تمن خان، ما منزلته؟ قال: )هي أدنى املنازل من الكفر وليس بكافر(وعد أخلف، وإن ائ

الصادققيل    [ 1735]احلديث:   )نعم لإلمام  قال:  املؤمن بخيال؟  يكون  ق:  يل:  (، 

يل: فيكون كّذابا؟ قال: )ال، وال جافيا.. جيبل املؤمن عىل كّل  (، قفيكون جبانا؟ قال: )نعم

 ( 4) طبيعة إاّل اخليانة والكذب(

عىل    [ 1736]احلديث:   وال  الكذب،  عىل  خيلق  ال  )املؤمن  الصادق:  اإلمام  قال 

 ( 5)اخليانة(

عّز وجّل    اَّلل: )من حبس حّق املؤمن أقامه  الصادققال اإلمام    [ 1737]احلديث:  

:  اَّلليوم القيامة مخسامئة عام عىل رجليه حّتى يسيل عرقه أو دمه أودية وينادي مناد من عند  

 ( 6) حّقه، قال: فيوبخ أربعني يوما ثّم يؤمر به إىل النار(  اَّلل عن  هذا الظامل اّلذي حبس

: )أقذر الّذنوب ثالثة: قتل البهيمة، وحبس  الصادققال اإلمام    [ 1738]احلديث:  

 (7) مهر املرأة، ومنع األجري أجره( 

فرض    [ 1739]احلديث:   )ما  الصادق:  اإلمام  أشّد    اَّللقال  شيئا  األّمة  هذه  عىل 

 ( 8) فيها هتلك عامتهم(عليهم من الزكاة، و

 
 . 316حتف العقول ص  (1)

 . 316حتف العقول ص  (2)

 .  290ص  2ج  الكايف: اصول  (3)

 . 231االختصاص ص  (4)

 . 367حتف العقول ص  (5)

 .  367ص  2ج  الكايف: اصول  (6)

 . 237مكارم األخالق ص  (7)

 . 246ص  1دعائم اإلسالم ج  (8)
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رسالته إىل أصحابه: )إّياكم أّيتها العصابة    يف   الصادققال اإلمام    [ 1740]احلديث:  

قبلكم يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة،    اَّللاملرحومة املفّضلة عىل من سواها وحبس حقوق  

العاجلة    يفاخلري    ة أقدر عىل التعجيل له إىل مضاعف  اَّللقبله كان    اَّلل فإّنه من عّجل حقوق  

رزقه مل   اَّللأقدر عىل تأخري رزقه ومن حبس    اَّللقبله كان    اَّللّنه من أّخر حقوق  إو  ةواآلجل

حّق ما رزقكم يطيب لكم بقّيته وينجز لكم ما وعدكم    اَّلل يقدر أن يرزق نفسه، فأّدوا إىل  

الكثرية   األضعاف  لكم  إاّل    التي من مضاعفته  بكنه فضلها  بعددها وال  يعلم    رّب   اَّلل ال 

 (1)العاملني(

الناس حاال يوم القيامة    : )إّن أشّد ما يكون الصادققال اإلمام    [ 1741]احلديث: 

 ( 2) إذا قام صاحب اخلمس فقال: يا رّب مخيس، وإّن شيعتنا من ذلك لفي حّل(

اإلمام    [ 1742]احلديث:   أربعا عىل الصادققال  له  أوجبن  فيه  كّن  من  )ثالث   :

م، وإذا خالطهم مل يظلمهم، وإذا وعدهم مل خيلفهم، وجب  النّاس: من إذا حّدثهم مل يكذهب 

الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن حترم عليهم غيبته، وأن َتب عليهم    يف أن تظهر  

 ( 3) اخّوته(

: رجل عىل هذا األمر إن حّدث كذب، وإن  لإلمام الصادققيل    [ 1743]احلديث:  

 (4)دنى املنازل من الكفر وليس بكافر(وعد أخلف، وإن ائتمن خان، ما منزلته؟ قال: )هي أ

قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه: )أنصف النّاس من    [ 1744]احلديث:  

كثريا، وإّياك والكسل   اَّللمالك، وارض هلم بام ترىض لنفسك، واذكر  يفنفسك، وواسهم 

  صالة الليل،   يفوالّضجر، فإّن أيب بذلك كان يوصيني، وبذلك كان يوصيه أبوه، وكذلك  

 
 .  12ص  1ج الكايف: روضة  (1)

 . 62ص  2تفسري العيّايش ج   (2)

 .  208ص  1اخلصال ج   (3)

 .  290ص  2ج  الكايف: اصول  (4)
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إىل   تؤّد  مل  إذا كسلت  بالصدق    اَّلل إّنك  إىل أحد حّقا، وعليك  توّد  مل  حّقه، وإن ضجرت 

 ( 1) والورع وأداء األمانة، وإذا وعدت فال ختلف(

الّزور: ما توبته؟ قال: )يؤّدي    سئل اإلمام الصادق  [ 1745]احلديث:   عن شاهد 

املال اّلذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث، إن كان يشهد هو  

 ( 2) وآخر معه أّدى النصف(

النار    اَّلل : )من غّش أخاه وحّقره وناواه جعل  الصادققال اإلمام    [ 1746]احلديث:  

 ( 3)مأواه(

الصادقدخل    [ 1747]احلديث:   )إّياك    اإلمام  فقال:  الدقيق  يبيع  رجل  عىل 

 ( 4) أهله( يفماله، فإن مل يكن له مال غّش    يف والغّش، فإّن من غّش غّش 

اإلمام    [ 1748]احلديث:   املؤمن، عينه ودليله، ال  الصادققال  أخو  املؤمن  )إّن   :

 (5)وال يظلمه وال يغّشه وال يعده عدة فيخلفه( خيونه 

 (6): )غبن املؤمن حرام(الصادققال اإلمام    [ 1749]احلديث:  

 (7): )غبن املسرتسل سحت(الصادققال اإلمام    [ 1750]احلديث:  

 (8) : )املغبون من غبن عمره ساعة بعد ساعة(الصادققال اإلمام    [ 1751]احلديث:  

: )ملعون مغبون من غبن عمره يوما بعد يوم  الصادققال اإلمام    [ 1752]احلديث:  

 ( 9) يومه اّلذي هو فيه خريا من أمسه اّلذي ارحتل عنه(ومغبوط حمسود من كان  

الصادق سئل    [ 1753]احلديث:   لكّل واحدة    اإلمام  قريتني من أهل احلرب  عن 

 
 .  182أمايل املفيد ص  (1)

 .  269عقاب األعامل ص   (2)

 . 302حتف العقول ص  (3)

 .  160ص   5ج الكايف:  (4)

 .  167ص  2ج  الكايف: اصول  (5)

 .  153ص   5ج الكايف:  (6)

 .  153ص   5ج الكايف:  (7)

 .  342معاين األخبار ص  (8)

 .  4أصل زيد الزّراد ص  (9)
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إىل   فجاء  بصاحبه  غدر  امللكني  أحد  إّن  ثّم  اصطلحوا،  ثّم  اقتتلوا  حدة،  عىل  ملك  منهام 

فقال   املدينة؟  تلك  معهم  يغزو  أن  عىل  فصاحلهم  ااملسلمني  ينبغي  لصادقاإلمام  )ال   :

للمسلمني أن يغدروا، وال يأمروا بالغدر، وال يقاتلوا مع اّلذين غدروا، ولكنّهم يقاتلون  

 (1) حيث وجدوهم، وال جيوز عليهم ما عاهد عليه الكّفار( املعتدين

)شهود الزور جيلدون جلدا ليس له وقت  قال اإلمام الصادق:    [ 1754]احلديث: 

هبم   ويطاف  اإلمام،  إىل  يعودواوذلك  فال  يعرفوا  قحّتى  تقبل  (،  وأصلحوا  تابوا  إن  يل: 

 (2)عليهم وقبلت شهادهتم بعد( اَّلل شهادهتم بعده؟ قال: )إذا تابوا تاب 

: )إّن إبراهيم عليه الّسالم كان أبا أضياف،  الصادققال اإلمام    [ 1755]احلديث:  

فكان إذا مل يكونوا عنده خرج يطلبهم، وأغلق بابه وأخذ املفاتيح يطلب األضياف، وإّنه  

بإذن من دخلت هذه    اَّللالدار فقال: يا عبد    يفرجع إىل داره فإذا هو برجل أو شبه رجل  

ـ يرّدد ذلك ثالث مّرا  أّنه  الدار؟ قال: دخلتها بإذن رهّبا  ـ فعرف إبراهيم عليه الّسالم  ت 

، ثّم قال: أرسلني رّبك إىل عبد من عبيده يتّخذه خليال قال إبراهيم عليه  اَّللجربيل، فحمد  

الّسالم: فأعلمني من هو أخدمه حّتى أموت؟ قال: فأنت هو قال: ومّم ذلك؟ قال: ألّنك  

 (3)مل تسأل أحدا شيئا قّط ومل تسأل شيئا قّط فقلت: ال(

اإلمام    [ 1756حلديث:  ]ا  تزدادوا  الصادق قال  أن  شئتم  إن  ثالثة،  )أطعموا   :

 ( 4) فازدادوا وإاّل فقد أّديتم حّق يومكم(

بكرة، فدنا    اإلمام الصادققال بعضهم: كنّا جلوسا عىل باب دار    [ 1757]احلديث:  

سائل إىل باب الدار، فسأل، فرّدوه، فالمهم الئمة شديدة وقال: )أّول سائل قام عىل باب  

 
 .  337ص  2ج  الكايف: اصول  (1)

 .  269عقاب األعامل ص   (2)

 .  40ص   4ج الكايف:  (3)

 .  17ص   4ج الكايف:  (4)



284 

 

الدار فسأل، فرددمتوه؟ أطعموا ثالثة، ثّم أنتم باخليار عليه إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا،  

 ( 1) وإاّل فقد أديتم حّق يومكم(

واالثنني والثالثة ثّم أنتم    : )أعطوا الواحدالصادققال اإلمام    [ 1758]احلديث:  

 (2) باخليار(

فجاءه، سائل فقام    اإلمام الصادقعن عجالن قال: كنت عند    [ 1759]احلديث:  

إىل مكتل فيه متر، فمأل يده ثّم ناوله، ثّم جاء آخر فسأله، فقام فأخذ بيده فناوله، ثّم جاء  

 ( 3)وإّياك( اَّلل آخر فسأله، فقال: )رزقنا 

: )من رّد أخاه املؤمن عن حاجة وهو يقدر  الصادققال اإلمام    [ 1760]احلديث:  

 ( 4)قربه إىل يوم القيامة(  يفعليه ثعبانا من نار ينهشه  اَّلل عىل قضائها، سّلط 

: )أّيام رجل من شيعتنا أتى رجال من إخوانه،  الصادققال اإلمام    [ 1761]احلديث:  

بأن يقىض حوائج غريه من أعدائنا،    اَّللحاجته فلم يعنه وهو يقدر، إاّل ابتاله    يففاستعان به  

 (5)عليها يوم القيامة( اَّلليعّذبه 

اإلمام    [ 1762ث:  ]احلدي  حّتى  الصادققال  املسلم  أخيه  معونة  رجل  يدع  )مل   :

 ( 6) (يؤجريسعى فيها، ويواسيه، إاّل ابتيل بمعونة من يأثم وال 

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

الرزق،    [ 1763]احلديث:   جيلبان  والصدق  األمانة  )أداء  الكاظم:  اإلمام  قال 

 (7)واخليانة والكذب جيلبان الفقر والنفاق(

 
 . 101عّدة الداعي ص  (1)

 . 101عّدة الداعي ص  (2)

 .  289ص  2تفسري العيّايش ج   (3)

 . 142إرشاد القلوب ص  (4)

 .  366ص  2ج  الكايف: اصول  (5)

 .  366ص  2ج  الكايف: اصول  (6)

 . 403( حتف العقول ص 7)
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رجل    [ 1764]احلديث:   عن  الكاظم  اإلمام  سألت  قال:  القاسم،  بن  حمّمد  عن 

استودع رجال ماال له قيمة، والرجل اّلذي عليه املال رجل من العرب يقدر عىل أن ال يعطيه  

، والرجل اّلذي استودعه خبيث خارجّي، فلم أدع شيئا، فقال  يشءشيئا وال يقدر له عىل  

ا فإّنه  عليه،  رّده  له:  )قل  بأمانة  يل:  عليه  من  اَّللئتمنه  امرأة  من  اشرتى  فرجل  قلت:   ،)

أم   املال  فيعطيها  تقبضه،  ومل  املال  قبضت  قد  أهّنا  كتابا  فكتب  قطائعهم  بعض  العّباسّيني 

 ( 1)يمنعها؟ قال: )قل له: يمنعها أشّد املنع، فإهّنا باعته ما مل متلك(

ع  [ 1765]احلديث:   يشهدوا  أن  جيوز  )ال  الكاظم:  اإلمام  ينوي  قال  وال  ليه 

 (2)ظلمه(

املؤمن    [ 1766]احلديث:   أخوه  أتاه  )من  الكاظم:  اإلمام  فإّنام هي    يفقال  حاجة 

  اَّللعّز وجّل ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصله بواليتنا وهو موصول بوالية    اَّلل رمحة من  

عليه شجاعا من نار ينهشه    اَّللعّز وجّل، وإن رّده عن حاجته وهو يقدر عىل قضائها سّلط  

له أو معّذب، فإن عذره الطالب كان أسوء حاال قال: وسمعته    قربه إىل يوم القيامة مغفور  يف

بعض أحواله فلم جيره بعد أن يقدر    يفيقول: )من قصد إليه رجل من إخوانه مستجريا به  

 (3)تبارك وتعاىل(  اَّللعليه فقد قطع والية 

 ما روي عن سائر األئمة:  

رأى اإلمام احلسني سائال يسأل فقال: )أتدرون ما يقول(، قالوا:    [ 1767]احلديث:  

، قال: )يقول أنا رسولكم إن أعطيتموين شيئا أخذته ومحلته إىل هناك،  اَّللرسول  ال يا ابن  

 ( 4) وإاّل أرد إليه وكّفي صفر(

 
 .  132ص   5( الكايف: ج 1)

 .  249ص   18وسائل الشيعة ج   (2)

 .  367ص  2ج  الكايف: اصول  (3)

 عن تفسري أيب الفتوح الرازي.    538ص  1مستدرك الوسائل ج  (4)
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أتى يوم القيامة  قال اإلمام الرضا: )من كتم شهادته أو شهد آثام    [ 1768]احلديث:  

ولوجهه ظلمة مّد البرص ويف وجهه كدوح يعرفه اخلالئق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة  

حّق ليخرج هبا حّقا المرئ مسلم أو ليحقن هبا دمه أتى يوم القيامة ولوجهه نور مّد البرص  

 (1)عرفه اخلالئق باسمه ونسبه(ي

أن ألزم مّكة واملدينة وعيّل دين فام    أريدلإلمام اجلواد: إيّن  قيل    [ 1769]احلديث:  

عّز وجّل وليس عليك دين، إّن    اَّلل دينك وانظر أن تلقى    يتقول؟ فقال: )ارجع إىل مؤدّ 

 (2)املؤمن ال خيون(

اهلادي:   [ 1770]احلديث:   اإلمام  كّلم    قال  الّسالم    اَّلل )ملّا  عّز وجّل موسى عليه 

 ( 3) قال: إهلي فام جزاء من ترك اخليانة حياء منك؟ قال: يا موسى له األمان يوم القيامة(

 
 .  307فقه اإلمام الرضا ص   (1)

 .  84ص  6( التهذيب: ج  2)

 .  207أمايل الصدوق ص  (3)
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 أحكام العالقات اخلاصة وآداهبا 

  هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من األحاديث الواردة حول   يف مجعنا  

كيفية   هبا  ونقصد  وآداهبا،  اخلاصة  العالقات  بحسب  أحكام  الناس  أصناف  مع  التعامل 

ما ال يصلح مع غريه، بل  من املعامالت  فقد يصلح لصنف من الناس    ؛منازهلم أحواهلم و

 مع غريهم. قد يكون نفس الترصف حسنة مع قوم سيئة 

إىل   فتى جاء  أن  املحدثني  كام روي  باسمه،    ،من خلفه فجذبهبعض    : وقال وسامه 

إليه فالتفت  أجهل ) :وقال   ، حدثني،  بنفسه  فهو  الرجال  أقدار  جهل  من  بني  فهذا  يا   ،)

من   حال  بأي  يصلح  ال  ولكنه  أصدقائه،  مع  يصلح  قد  الفتى  هذا  فعله  الذي  الترصف 

 أن يتلقى عليه العلم.   األحوال مع شيخه الذي يريد 

قوله   الناس  مع  التعامل  يف  االختالف  هذا  إىل  نبه  ﴿ وقد  اءج    تعاىل:  ُدعج ُلوا  عج ْ َتج ال 

بجْعضًا   بجْعِضُكْم   
ِ
اء ُدعج كج ْينجُكْم  بج ُسوِل  يف  [ 63]النور:﴾  الرَّ وجماهد  جبري  بن  سعيد  قال  فمام   ،

حممد بتجهم، وقال قتادة: أمرهم  تفسريها: قولوا يا رسول اَّلل، يف رفق ولني، وال تقولوا يا  

 أن يرشفوه ويفخموه. 

ُسوِل اَّللَِّ    تعاىل: ﴿ وإىل ذلك اإلشارة أيضا بقوله   ُْم ِعنْدج رج اهتج ونج أجْصوج ِذينج يجُغضه إِنَّ الَّ

ظِيمٌ  أجْجٌر عج ٌة وج ْغِفرج ُْم مج ى هلج ُْم لِلتَّْقوج نج اَّللَُّ ُقُلوهبج ِذينج اْمتجحج ئِكج الَّ (، فقد أثنى  3:)احلجرات   ﴾ُأولج

 . اَّلل تعاىل عىل هؤالء هبذا السلوك أمام رسول اَّلل 

تعاىل: ﴿إِنَّ  ، فقال  ويف مقابل هؤالء ورد ذم قوم أساءوا األدب مع رسول اَّلل  

﴾ )احلجرات:  ْعِقُلونج اِت أجْكثجُرُهْم ال يج  احْلُُجرج
ِ
اء رج ِذينج ُينجاُدونجكج ِمْن وج  ( 4الَّ

ورد من األحاديث حول حقوق الوالدين، واألوالد،  وقد ذكرنا يف هذا الفصل ما  
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املسلمني.. وختمناه   واألقارب، واإلخوان واألصدقاء، واجلريان، واملستضعفني، وعامة 

 باحلديث عن حقوق املوتى. 

ُكوا بِِه  وقد وردت اإلشارة إىل جمامع هؤالء يف قوله تعاىل:   الج ُترْشِ اْعُبُدوا اَّللَّج وج ﴿ وج

اجْلجاِر ا اجْلجاِر ِذي اْلُقْربجى وج نِي وج
اكِ املْجسج اْليجتجامجى وج بِِذي اْلُقْربجى وج اًنا وج ْيِن إِْحسج الِدج بِاْلوج ْيًئا وج جْلُُنِب  شج

ُنُكْم إِنَّ  ْت أجْيامج لجكج ا مج مج بِيِل وج اْبِن السَّ اِحِب بِاجْلجنِْب وج الصَّ انج خُمْتجااًل فجُخوًرا ﴾    وج ْن كج به مج
اَّللَّج الج حُيِ

 [36]النساء: 

 : حقوق الوالدين حول  ـ ما ورد    أوال 

وهي من أهم احلقوق اخلاصة، وهلذا ورد ذكر الرب واإلحسان إىل الوالدين يف القرآن  

إِْذ  الكريم باعتباره من القيم الثابتة التي دعا إليها كل األنبياء عليهم السالم، قال تعاىل:   ﴿ وج

يْ  الِدج بِاْلوج وج اَّللَّج  إِالَّ  ْعُبُدونج  تج الج  يلج 
ائِ إرِْسج نِي  بج ِميثجاقج  ْذنجا  ى  أجخج اْليجتجامج وج اْلُقْربجى  ِذي  وج اًنا  إِْحسج ِن 

لِياًل ِمنْ ْيُتْم إاِلَّ قج لَّ اةج ُثمَّ تجوج كج آُتوا الزَّ ةج وج الج أجِقيُموا الصَّ ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا وج نِي وج
اكِ املْجسج أجْنُتْم  وج ُكْم وج

 [ 83]البقرة: ُمْعِرُضونج ﴾ 

بِيًّا    : ﴿وقال خمربا عن حيي عليه السالم ْينجاُه احْلُْكمج صج آتج ٍة وج تجابج بُِقوَّ
ْيجى ُخِذ اْلكِ ا حيج يج

ِصيًّا ﴾  بَّاًرا عج ُكْن جج ْ يج ملج ْيِه وج الِدج ا بِوج رًّ بج ِقيًّا وج انج تج كج اًة وج كج زج ُدنَّا وج نجاًنا ِمْن لج حج  [ 14 - 12]مريم: وج

ْبُد اَّللَِّ:  وقال خمربا عن املسيح عليه السالم  الج إِينِّ عج بِيًّا  ﴿ قج لجنِي نج عج جج تجابج وج
ايِنج اْلكِ  آتج

 ْ ملج يِت وج الِدج وج
ا بِ رًّ بج يًّا وج ا ُدْمُت حج اِة مج كج الزَّ ِة وج الج ايِن بِالصَّ أجْوصج ا ُكنُْت وج ًكا أجْينج مج لجنِي ُمبجارج عج جج ْلنِي  وج ْعج  جيج

ْومج أجُموُت  يج ْومج ُولِْدُت وج َّ يج يلج ُم عج الج السَّ ِقيًّا وج بَّاًرا شج يًّا﴾ جج ُث حج ْومج ُأْبعج يج  [ 33 - 30]مريم:  وج

ْتُه  وقال عند ذكره لوصية لقامن عليه السالم البنه:   جلج ْيِه محج الِدج بِوج انج  ْنسج ْينجا اإْلِ صَّ وج ﴿وج

إِْن جج  َّ املْجِصرُي وج ْيكج إيِلج الِدج لِوج  أجِن اْشُكْر يِل وج
نْيِ امج اُلُه يِف عج فِصج ْهٍن وج ىلج وج ْهنًا عج ُه وج ىلج أجْن  ُأمه اكج عج دج اهج
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ْن أج  بِيلج مج بِْع سج اتَّ ْعُروًفا وج ْنيجا مج اِحْبُهامج يِف الده صج ا لجْيسج لجكج بِِه ِعْلٌم فجالج ُتطِْعُهامج وج كج يِب مج نجابج  ُترْشِ

ُلونج ﴾  بُِّئُكْم باِمج ُكنُْتْم تجْعمج ُأنج ْرِجُعُكْم فج َّ مج َّ ُثمَّ إِيلج  [ 15، 14]لقامن: إِيلج

هذه الوصية محلت اإلشارة إىل ناحية مهمة يف بر الولد  أن  إىل  هنا  نشري    ونحب أن

وهي   إىل  ألوالديه،  االبن  حتول  يعني  ال  الرب  طبقن  للولد    نسخة  بل  لوالديه،  األصل 

بقوله السابقة  اآلية  تعاىل  اَّلل  عقب  فلذلك  املستقلة،  أجْن  شخصيته  ىلج  عج اكج  دج اهج جج إِْن  ﴿وج  :

ْن أج  بِيلج مج بِْع سج اتَّ ْعُروفًا وج ْنيجا مج اِحْبُهامج يِف الده صج ا لجْيسج لجكج بِِه ِعْلٌم فجال ُتطِْعُهامج وج كج يِب مج نجابج  ُترْشِ

 ﴾ ُلونج بُِّئُكْم باِمج ُكنُْتْم تجْعمج ُأنج ْرِجُعُكْم فج َّ مج َّ ُثمَّ إِيلج   [ 15لقامن:] إِيلج

ذا يعني أن لالبن حريته الفكرية واحلياتية التي ال تتعارض مع بره لوالديه، ألن  وه

التي حتصل   القناعات  الفكر والسلوك ال يمكن أن يورث من الوالدين، بل هو من باب 

 لإلنسان بحسب ما لديه من الطاقات والتوجهات. 

قجىضج رج ويذكر اَّلل تعاىل بعض مظاهر الرب بالوالدين، فيقول:   ْعُبُدوا إِالَّ  ﴿ وج بهكج أجالَّ تج

اُمج أُ  ُقْل هلج ا فجال تج ا أجْو كاِلمُهج ُدمُهج ج أجحج كج اْلكرِبج نَّ ِعنْدج ْبُلغج ا يج انًا إِمَّ ْيِن إِْحسج الِدج بِاْلوج اُه وج ا  إِيَّ ْرمُهج نْهج ال تج ف  وج

لِّ ِمنج الرَّ  نجاحج الذه اُمج جج اْخِفْض هلج ِرياًم وج اُمج قجْوالً كج ُقْل هلج ِغريًا﴾  وج يجايِن صج بَّ امج رج ُْهامج كج بِّ اْرمحج ُقْل رج مْحجِة وج

، ففي هاتني اآليتني الكريمتني نجد التفاصيل الكثرية املرتبطة برب الوالدين  [ 24ـ    23االرساء:] 

 وخاصة حال حاجتهام الشديدة إل هذا الرب عند كربمها. 

فيقول:   والعاقني،  البارين  عن  نامذج  آخر  موضع  يف  انج  ﴿  ويذكر  ْنسج اإْلِ ْينجا  صَّ وج وج

إِذج  تَّى  ْهًرا حج شج ُثونج  ثجالج اُلُه  فِصج وج ُْلُه  محج وج ُكْرًها  ْتُه  عج ضج وج وج ُكْرًها  ُه  ُأمه ْتُه  جلج محج اًنا  إِْحسج ْيِه  الِدج لجغج  بِوج بج ا 

تِي   تجكج الَّ بِّ أجْوِزْعنِي أجْن أجْشُكرج نِْعمج الج رج نجًة قج لجغج أجْربجِعنيج سج بج ُه وج يَّ  أجُشدَّ الِدج ىلج وج عج َّ وج يلج ْمتج عج أجْنعج

ئِ  إيِنِّ ِمنج املُْْسلِِمنيج ُأولج ْيكج وج تِي إيِنِّ ُتْبُت إِلج يَّ أجْصلِْح يِل يِف ُذرِّ اُه وج احِلًا تجْرضج لج صج أجْن أجْعمج ِذينج  وج كج الَّ

يِّئجاهِتِْم يِف  ْن سج ُز عج اوج نجتججج ِمُلوا وج ا عج نج مج نُْهْم أجْحسج بَُّل عج تجقج ْدِق الَِّذي    نج ْعدج الصِّ اِب اجْلجنَِّة وج أجْصحج
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بْ  لجِت اْلُقُروُن ِمْن قج ْد خج قج جج وج انِنِي أجْن ُأْخرج ُكامج أجتجِعدج ْيِه ُأف  لج الِدج الج لِوج الَِّذي قج ُدونج وج اُنوا ُيوعج يِل  كج

يجقُ  فج قٌّ  حج اَّللَِّ  ْعدج  وج إِنَّ  آِمْن  ْيلجكج  وج اَّللَّج  ْستجِغيثجاِن  يج ا  مُهج ئِكج  وج ُأولج لنِيج  اأْلجوَّ رُي 
اطِ أجسج إِالَّ  ا  ذج هج ا  مج وُل 

ارِسِ  اُنوا خج ُْم كج ْنِس إِهنَّ اإْلِ نِّ وج ْبلِِهْم ِمنج اجْلِ لجْت ِمْن قج ْد خج ٍم قج ْوُل يِف ُأمج ْيِهُم اْلقج لج قَّ عج ِذينج حج ينج  الَّ

 [ 18 - 15]األحقاف: ﴾ 

يؤك ما  هنا  سنستعرض  التي  الكريمة  اآليات  من  من  وغريها  ويفصلها  دها 

 األحاديث: 

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

، من أحق الناس  اَّلليا رسول    فقال:    اَّللجاء رجٌل إىل رسول    [ 1771]احلديث:  

قال: )ثم أمك(، قال ثم من؟ قال: )ثم أمك(،  بحسن صحابتي؟ قال: )أمك(، قال ثم من؟  

أبوك( )ثم  قال:  من؟  ثم  أدناك ،  (1)قال  ثم  أباك،  ثم  أمك،  ثم  )أمك،  قال:  رواية:  ويف 

 (2) فأدناك(

رسول  قيل:    [ 1772]احلديث:   )أمك،اَّلليا  قال:  أبر؟  من  وأختك،  ،    وأباك، 

 ( 3)وموالك الذي ييل ذلك، حقا واجبا ورمحا موصولة( وأخاك،

إىل رسول    [ 1773]احلديث:   رجٌل  يا رسول      اَّللجاء  ماال  اَّلل فقال:  يل  إن   ،

وولدا، وإن أيب حيتاج مايل، فقال: )أنت ومالك لوالدك، إن أوالدكم من أطيب كسبكم،  

 (4)فكلوا من كسب أوالدكم(

 
 ( 2548( ومسلم ) 5971( البخاري )1)

 ( 2548( ومسلم ) 5971( البخاري )2)

 (. 5140( أبو داود )3)

 (. 3530داود )( أبو 4)
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: )رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه(، قيل: من   اَّللقال رسول [  1774]احلديث:  

 (1)(قال: )من أدرك والديه عند الكرب أو أحدمها ثم مل يدخل اجلنة يا رسول ا َّلل؟ 

مملوكا    اَّللقال رسول    [ 1775]احلديث:   أن جيده  إال  والده  ولد  )لن جيزى   :

 ( 2) فيشرتيه فيعتقه(

رضا الوالد، وسخط الرب    يف : )رضا الرب    اَّللقال رسول    [ 1776]احلديث:  

 (3)سخط الوالد( يف

اجلهاد، فقال: )أحٌي    يففاستأذنه      اَّلل جاء رجٌل إىل رسول    [ 1777]احلديث:  

 (4) والداك(؟ قال: نعم، قال: )ففيهام فجاهد(

فقال: جئت أبايعك عىل اهلجرة،      اَّللجاء رجٌل إىل رسول    [ 1778]احلديث:  

 ( 5)يبكيان، قال: )فارجع إليهام فأضحكهام كام أبكيتهام( أبوي وتركت 

، أردت أن أغزو  اَّللفقال: يا رسول      اَّللرسول  جاء رجٌل إىل    [ 1779]احلديث:  

لزمها فإن اجلنة عند  ا : نعم، قال: )ف(، قالوقد جئت أستشريك، فقال: )هل لك من أم؟

 ( 6)رجلها(

)الوالد أوسط أبواب اجلنة، فإن شئت فأضع    :  اَّللقال رسول    [ 1780]احلديث:  

 ( 7) حفظه(اذلك الباب أو 

: قدمت عىل أمي وهي مرشكٌة،  قالت   بكرأسامء بنت أيب  عن    [ 1781]احلديث:  

قلت: قدمت عىل أمي وهي راغبٌة أفأصل أمي؟ قال: )نعم، صىل      اَّلل فاستفتيت رسول  

 
   (1510( مسلم )1)

   (1510( مسلم )2)

 ( 1899( الرتمذي )3)

   (2549ومسلم ) ، (3004( البخاري )4)

   .143/ 7والنسائي   ، (2528( أبو داود )5)

   .6/11( النسائي 6)

 (  2089( وابن ماجة) 1900( الرتمذي )7)
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 (1)أمك(

إين أصبت ذنبا    ، اَّلليا رسول    فقال:     اَّلل رسول  جاء رجٌل إىل    [ 1782]احلديث:  

:  (، قالن خالة؟عظيام فهل يل من توبة؟ قال: )هل لك من أم(؟ قال: ال، قال: )فهل لك م

 ( 2) قال: )فربها(  نعم،

، هل بقي من بر  اَّلليا رسول    فقال:    اَّللرسول  جاء رجٌل إىل    [ 1783]احلديث:  

قال: )نعم الصالة عليهام، واالستغفار هلام، وإنفاذ عهدمها    أبوي يشٌء أبرمها به بعد موهتام؟

 . (3)ال توصل إال هبام، وإكرام صديقهام(  التي من بعدمها، وصلة الرحم 

: )من حج عن أحد أبويه، أجزأ ذلك عنه،    اَّلل قال رسول    [ 1784]احلديث:  

 ( 4)بارا ولو كان عاقا( اَّللالسامء، وكتب عند  يفوبرش روحه بذلك 

 (5) عمره(  يف  اَّلل: )من بر والديه طوبى له، زاد    اَّللقال رسول    [ 1785ث:  ]احلدي 

رجٌل ومعه شيٌخ، فقال له: )يا فالن من هذا      اَّللأتى رسول  [ 1786]احلديث: 

قال: )فال متش أمامه، وال َتلس قبله، وال تدعه باسمه، وال تستسب    ، قال: أيب،  معك؟(

 ( 6) له(

)بروا آباءكم، تربكم أبناؤكم وعفوا تعف  :    اَّللقال رسول    [ 1787]احلديث:  

 (7)نساؤكم(

: )أعينوا أوالدكم عىل الرب، من شاء استخرج    اَّللقال رسول  [  1788]احلديث:  

 ( 8) العقوق لولده(

 
   (1003ومسلم )، (2620( البخاري )1)

 (  1904( الرتمذي )2)

 ( 3664وابن ماجة) ، (5142( أبو داود )3)

 . 1/299( ابن شاهني يف )الرتغيب( 4)

 (  447) 198/ 20والطرباين ، (1494) 65/ 3( أبو يعىل5)

 (  4159) 4/267 الطرباين يف األوسط( 6)

 ( 1002) 1/299الطرباين يف األوسط( 7)

 ( 4076)  238- 4/237 الطرباين يف األوسط( 8)
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 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

: )رس سنتني بّر والديك، رس سنة صل رمحك،    اَّللقال رسول    [ 1789]احلديث:  

أميال زر    أربعة ميال عد مريضا، رس ميلني شّيع جنازة، رس ثالثة أميال أجب دعوة، رس    رس

وعليك  اَّلل   يفأخا   املظلوم،  انرص  أميال  ستة  رس  امللهوف،  أجب  أميال  مخسة  رس   ،

 (1) باالستغفار(

وقد أتاه ملك املوت   أمتيرأيت رجال من  )  :قال رسول اَّلل   [ 1790]احلديث:  

 ( 2) (ليقبض روحه فجاءه بّره بوالديه فمنعه منه

: )حّق الوالد عىل ولده أن ال يسميه باسمه،    اَّلل رسول  قال    [ 1791]احلديث:  

 ( 3)(وال يميش بني يديه، وال جيلس أمامه، وال يدخل معه احلامم 

 (4)(والديه فقد عّقهام: )من أحزن  اَّللرسول  قال   [ 1792]احلديث:  

عّز وجّل؟ قال:    اَّلل األعامل أحّب إىل    أي :    اَّلل ل رسول  ئس  [ 1793]احلديث:  

؟ قال: )اجلهاد  يشء   أي ل: ثّم  ي ؟ قال: )بّر الوالدين(، قيشء  أي ل: ثّم  ي)الصالة لوقتها(، ق

 ( 5)(عّز وجّل  اَّللسبيل  يف

ثالث    يفملّا حرض شهر رمضان، وذلك  لبالل      اَّللقال رسول    [ 1794]احلديث:  

وأثنى عليه، ثّم    اَّلل الناس(، فجمع الناس ثّم صعد املنرب، فحمد    يفبقني من شعبان: )ناد  

به وحرضكم، وهو سّيد الشهور، ليلة فيه    اَّللقال: )أُّّيا الناس، إّن هذا الشهر قد خّصكم  

جلنان، فمن أدركه ومل يغفر له  خري من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه أبواب ا

، ومن ذكرت عنده فلم يصّل عيّل فلم  اَّلل، ومن أدرك والديه ومل يغفر له فأبعده  اَّللفأبعده  

 
 .  254ص   4( من ال حيرضه الفقيه ج 1)

 .  191( أمايل الصدوق ص 2)

   .254/ 4من ال حيرضه الفقيه  (3)

 .  254ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (4)

 .  163ص  1( اخلصال ج  5)
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 ( 1) (اَّللله فأبعده   اَّلليغفر 

  يف ، إيّن راغب  اَّللفقال: يا رسول      اَّلل جاء رجل إىل رسول    [ 1795]احلديث:  

ترزق، وإن مّت    اَّللك إن تقتل كنت حّيا عند ، فإنّ اَّلل سبيل  يف اجلهاد نشيط، قال: )فجاهد 

،  اَّللوإن رجعت رجعت من الذنوب كام ولدت(، قال: يا رسول    اَّللفقد وقع أجرك عىل  

: )أقم   اَّللإّن يل والدين كبريين يزعامن أهّنام يأنسان يب ويكرهان خروجي، فقال رسول 

 (2)مع والديك(

باّر ينظر إىل والديه نظر رمحة، إاّل    : )ما من ولد  اَّللقال رسول    [ 1796]احلديث:  

يا رسول   له بكّل نظرة حّجة مربورة(، قالوا:  قال:  اَّللكان  مّرة؟  مائة  يوم  ، وإن نظر كّل 

 ( 3) أكرب وأطيب( اَّلل )نعم، 

مع   اَّلل مع رضا الوالدين، وسخط   اَّلل: )رضا  اَّللقال رسول    [ 1797]احلديث:  

 ( 4)سخط الوالدين(

رضاء الوالدين، وسخط    يفكّله    اَّلل: )رىض    اَّللقال رسول    [ 1798]احلديث: 

 ( 5) سخطهام( يف اَّلل

رسول    [ 1799احلديث:  ]  قال:    اَّلل سئل  الرجل؟  عىل  حّقا  أعظم  من   :

 (6)والداه()

ال يسّمّيه  ) ما حّق الوالد عىل الولد؟ قال:      اَّللسئل رسول    [ 1800]احلديث:  

 (7) باسمه، وال يميش بني يديه، وال جيلس قبله، وال يستسّب له( 

 
 .  67ص   4( الكايف: ج 1)

 .  367ص  2( روضة الواعظني ج  2)

 .  368ص  2( روضة الواعظني ج  3)

 .  368ص  2( روضة الواعظني ج  4)

 . 83( جامع األخبار ص 5)

 . 158( مشكاة األنوار ص 6)

 . 159( مشكاة األنوار ص 7)
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عىل املنرب درجة فقال: )آمني(، ثّم ارتقى      اَّللارتقى رسول    [ 1801]احلديث:  

ثّم استوى فجلس، فقال أصحابه:   الثالثة فقال: )آمني(،  ارتقى  ثّم  الثانية فقال: )آمني(، 

عليك   يصّل  فلم  عنده  ذكرت  امرئ  أنف  رغم  فقال:  )أتاين جربيل  فقال:  أّمنت؟  عالم 

فقلت: آمني، فقال رغم  فقلت: آمني، فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل اجلنّة  

 ( 1) أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت: آمني(

  : )يقال للعاّق: اعمل ما شئت فإيّن ال أغفر   اَّللقال رسول    [ 1802]احلديث:  

 ( 2)لك( لك، ويقال للباّر: اعمل ما شئت فإيّن سأغفر 

نّة: من  اجل   يفله بيتا    اَّلل  بني: )أربع من كّن فيه    اَّللقال رسول    [ 1803]احلديث:  

 ( 3) اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق عىل والديه، ورفق بمملوكه( آوى

 ( 4) عمره( يف اَّلل : )من بّر بوالديه زاد  اَّللقال رسول    [ 1804]احلديث:  

رسول    [ 1805]احلديث:   رسول    اَّللقال  كدعاء  لولده  الوالد  )دعاء    اَّلل : 

 ( 5)ّمته(أل

دعوات مستجابات: دعوة املظلوم،  : )ثالث   اَّللقال رسول   [ 1806]احلديث:  

 (6) ودعوة املسافر، ودعوة الوالد( 

اَّلل    [ 1807]احلديث:   فقال:    عن  سئل رسول  الوالدين،  ابرر  أّمكابرر  )بّر   ،

 ( 7) ّم قبل األب(، ابرر أباك ابرر أباك ابرر أباك، وبدأ باألأّمك

من أبّر؟ قال:    اَّلل فقال: يا رسول      اَّلل جاء رجل إىل رسول    [ 1808]احلديث:  

 
 عن )نوادر الراوندي(.  347ص   93( بحار األنوار ج  1)

 .  368ص  2( روضة الواعظني ج  2)

 .  259ص   4( من ال حيرضه الفقيه ج 3)

 . 162( مشكاة األنوار ص 4)

 . 162( مشكاة األنوار ص 5)

 . 162( مشكاة األنوار ص 6)

 .  162ص  2( اصول الكايف: ج  7)
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 .(1) ، قال: ثّم من؟ قال: أباكأّمك، قال: ثّم من؟ قال: أّمك ، قال: ثّم من؟ قال أّمك

فقال: يا رسول      اَّللجاء رجل إىل رسول    قال اإلمام الصادق:  [ 1809]احلديث:  

: ثّم  قال(،  ّمكأّمك(، قال: ثّم من؟ قال: ) أ، من أحّق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ) اَّلل

 (2)من؟ قال: )أبوك(

 (3)والدين محال ولدمها عىل بّرمها(  اَّلل: )رحم    اَّللقال رسول    [ 1810]احلديث:  

شيئا    اَّللّال ترشك بيويص بعض أصحابه: )   قال رسول اَّلل    [ 1811]احلديث:  

وإن حّرقت بالنار وعّذبت، إاّل وقلبك مطمئن باإليامن، ووالديك فأطعهام وبّرمها حّيني  

 ( 4) أو مّيتني، وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك فافعل فإّن ذلك من اإليامن(كانا 

: )سّيد األبرار يوم القيامة رجل بّر والديه بعد    اَّللقال رسول    [ 1812]احلديث:  

 ( 5)موهتام(

، هل بقي من الرّب بعد موت  اَّلل روي أن رجال قال: يا رسول    [ 1813]احلديث:  

: )نعم، الصالة عليهام، واالستغفار هلام، والوفاء بعهدمها،    اَّلل؟ قال رسول  يشء األبوين  

 ( 6)وإكرام صديقهام، وصلة رمحهام(

 ( 7) : )ملعون من سّب والديه( اَّللقال رسول    [ 1814]احلديث:  

(،  يسّب الرجل والديه: )من أكرب الكبائر أن    اَّللقال رسول   [ 1815]احلديث:  

يا رسول  قال فيسّب    اَّلل وا:  أباه  فيسّب  الرجل  قال: )يسّب  والديه؟  الرجل يسّب  وكيف 

 ( 8)اآلخر أباه(

 
 .  159ص  2ج   :( اصول الكايف1)

 . 444ص  1ج   :( عوايل اللئايل2)

 . 44( املواعظ للصدوق ص 3)

 .  158ص  2( اصول الكايف: ج  4)

 عن كتاب )اإلمامة والتبرصة(.   86ص   71( بحار األنوار ج  5)

 عن )لّب اللباب(.  89ص  1( املستدرك ج 6)

 .  111ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  7)

 .  111ص  1( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  8)
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أن ال ترشك    أوصيك) يويص بعض أصحابه:    قال رسول اَّلل    [ 1816]احلديث:  

قّطعت    اَّللّب دنياك    وأحرقتشيئا وإن  أن خترج من  أرادا  بالنار، وال تعص والديك وإن 

من   له  ببرش حسن وصّب  فالقه  املسلم  أخاك  لقيت  وإذا  الناس  تسّب  منها، وال  فاخرج 

فضلك دلوك، أبلغ من لقيت من املسلمني عنّي الّسالم، وادع الناس إىل اإلسالم، وأيقن  

 (1)أّن لك بكّل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب(

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 اهلدى يف هذا الباب:  من األحاديث الواردة عن أئمة 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

 ( 2)قال اإلمام عيل: )بّر الوالدين أكرب فريضة(  [ 1817]احلديث:  

 (3)قال اإلمام عيل: )بّروا آباءكم يربكم أبناؤكم(  [ 1818]احلديث:  

 ( 4)قال اإلمام عيل: )من بّر والديه بّره ولده(  [ 1819]احلديث:  

 ( 5)قال اإلمام عيل: )موّدة اآلباء نسب بني األبناء(  [ 1820]احلديث:  

قال اإلمام عيل: )إّن للولد عىل الوالد حّقا، وإّن للوالد عىل الولد    [ 1821]احلديث:  

 ( 6)(سبحانه اَّللمعصية  يف إاّل  يشء كّل  يف حّقا، فحّق الوالد عىل الولد أن يطيعه 

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

اإلمام   [ 1822]احلديث:   أهنا محلتك حيث ال  أ: )حّق  السجاد  قال  تعلم  أن  ّمك 

من ثمرة قلبها ما ال يعطي أحد أحدا، ووقتك بجميع جوارحها،    وأعطتكحيمل أحد أحدا،  

ومل تبال أن َتوع وتطعمك وتعطش وتسقيك وتعرى وتكسوك وتضحى وتظلك وهتجر  

 
 .  20( كتاب الزهد ص 1)

 .  407( غرر احلكم ص 2)

 .  407( غرر احلكم ص 3)

 .  407( غرر احلكم ص 4)

 .  407( غرر احلكم ص 5)

 .  1274/ 391هنج البالغة حكمة  (6)
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.  وتوفيقه.  اَّلل ، ووقتك احلر والربد لتكون هلا فإّنك ال تطيق شكرها إاّل بعون  ألجلكالنوم  

نفسك ممّا يعجبك،    يفمل تكن، فمهام رأيت    وأّما حّق أبيك فإّن تعلم أنه أصلك وإّنك لواله

 (1)(اَّللواشكره عىل قدر ذلك وال قّوة إاّل ب  اَّللواعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه فامحد  

ّمك وال نراك تأكل معها،  أقيل لإلمام السجاد: أنت أبّر الناس ب  [ 1823]احلديث:  

 (2)فأكون قد عققتها(قال: )أخاف أن تسبق يدي إىل ما سبقت عينها إليه 

ّم اجعلني أهاهبام هيبة  الّله دعائه لوالديه: )  يفقال اإلمام السجاد    [ 1824]احلديث:  

السلطان العسوف، وأبّرمها بّر االّم الرؤوف، واجعل طاعتي لوالدّي وبّري هبام أقّر لعيني  

هوامها، واقّدم  من رقدة الوسنان، وأثلج لصدري من رشبة الّظمآن، حّتى اوثر عىل هواي  

 (3)عىل رضاي رضامها، واستكثر بّرمها يب وإن قّل، واستقّل بّري هبام وإن كثر(

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

باّرا بوالديه    [ 1825]احلديث:   ليكون  العبد  )إّن  الباقر:  ثّم    يفقال اإلمام  حياهتام 

حياهتام غري    يف عاّقا، وإّنه ليكون    اَّلل يموتان فال يقيض عنهام الدين وال يستغفر هلام فيكتبه  

 (4)تبارك وتعاىل باّرا( اَّلل كتبه باّر هلام فإذا ماتا قىض عنهام الدين واستغفر هلام في

قال اإلمام الباقر: )إّن الرجل يكون باّرا بوالديه ومها حّيان، فإذا    [ 1826]احلديث:  

حياهتام، فإذا ماتا وأكثر    يفماتا ومل يستغفر هلام كتب عاّقا هلام، وإّن الرجل يكون عاّقا هلام  

 ( 5)االستغفار هلام فكتب باّرا(

قال اإلمام الباقر: )قال موسى بن عمران: يا رّب أوصني، قال:    [ 1827]احلديث:  

قال:    أوصيك أوصني،  رّب  يا  فقال:  قال:    أوصيكيب،  أوصني،  رّب  يا  قال:  ثالثة،  يب 

 
 . 2/367روضة الواعظني  (1)

 . 221( مكارم األخالق ص 2)

 .  286( الصحيفة السّجادية ص 3)

 .  33( كتاب الزهد ص 4)

 .  158ص  :( مشكاة األنوار5)
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  أوصيك ، قال: أوصني، قال:  بأّمك  أوصيكّمك، قال: يا رّب أوصني، قال:  أب  أوصيك

 ( 1) رّب ولألب الثلث(ّم ثلثي البأبيك، قال: فكان يقال ألجل ذلك: إّن لأل 

عن    [ 1828]احلديث:   هلم  حيجب  ال  )سّتة  الباقر:  اإلمام  اإلمام    اَّلل قال  دعوة: 

الغيب،   بظهر  ألخيه  واملؤمن  لوالده،  الصالح  والولد  لولده،  الباّر  والوالد  املقسط، 

 (2): ألنتقمّن لك ولو بعد حني، والفقري املنعم عليه إذا كان مؤمنا(اَّلل واملظلوم، يقول 

عني عىل  أ)أربع من كّن فيه كمل إسالمه، و  الباقر:  قال اإلمام   [ 1829حلديث:  ]ا 

قرنه إىل قدمه ذنوب   إيامنه، وحمّصت ذنوبه، ولقي رّبه وهو عنه راض، ولو كان فيام بني 

عىل نفسه، وصدق اللسان مع الناس، واحلياء    اَّللالوفاء بام جيعل    تعاىل عنه، وهي:   اَّللحّطها  

الناس، وحسن اخللق مع األهل والناس.و  اَّلل ممّا يقبح عند   وأربع من كّن فيه من  .  عند 

اليتيم ونظر    آوىحمّل الرشف، كّل الرشف: من    يفغرف    يف أعىل علّيني    يف   اَّلل املؤمنني أسكنه  

أنفق عىل والديه ورفق هبام وبّرمها    له فكان له أبا، ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه، ومن

 ( 3) (ومل حيزهنام، ومل خيّرق ململوكه وأعانه عىل ما يكّلفه ومل يستسعه فيام مل يطيق به

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

األعامل أفضل؟ قال: )الّصالة لوقتها،    أيسئل اإلمام الصادق:    [ 1830]احلديث:  

 (4)عّز وجّل( اَّللسبيل  يف وبّر الوالدين، واجلهاد 

قال اإلمام الصادق: )بينا موسى بن عمران عليه الّسالم يناجي    [ 1831]احلديث:  

عّز وجّل، فقال: يا رّب من هذا اّلذي قد    اَّلل رّبه عّز وجّل إذ رأى رجال حتت ظّل عرش  

 (5)يا موسى هذا كان باّرا بوالديه، ومل يمش بالنميمة(أظّله عرشك؟ قال: 

 
 .  413( أمايل الصدوق ص 1)

 عن اجلواهر للكراجكي.   360ص   90( بحار األنوار ج  2)

 .  192ص  1أمايل الطويس ج  (3)

 .  158ص  2( اصول الكايف: ج  4)

 .  152( أمايل الصدوق ص 5)
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)وطلبت   [ 1832]احلديث:   الصادق:  اإلمام  بّر    يففوجدته    اَّللرىض    قال 

 ( 1) الوالدين(

وبّر    [ 1833]احلديث:   لوقتها،  الصالة  األعامل  )أفضل  الصادق:  اإلمام  قال 

 ( 2)(اَّلل سبيل  يفالوالدين، واجلهاد  

قول    [ 1834]احلديث:   عن  الصادق  اإلمام  وجّل:    اَّلل سئل  ْيِن  ﴿عّز  الِدج بِاْلوج وج

اًنا  ال  [ 83]البقرة:    ﴾إِْحسج وأن  صحبتهام،  حتسن  أن  )اإلحسان  فقال:  اإلحسان؟  هذا  ما   ،

لجْن  ﴿عّز وجّل:    اَّللسأالك شيئا ممّا حيتاجان إليه وإن كانا مستغنيني، أليس يقول  تكّلفهام أن ي

بهونج 
تَّى ُتنِْفُقوا مِمَّا حُتِ نجاُلوا اْلرِبَّ حج  ( 3)([ 92]آل عمران:  ﴾تج

قال اإلمام الصادق قال: )إّن من حّق الوالدين عىل ولدمها أن    [ 1835]احلديث:  

  يفيقيض ديوهنام ويويف نذورمها وال يستسّب هلام، فإذا فعل ذلك كان باّرا وإن كان عاّقا هلام 

باّرا   كان  وإن  عاّقا  كان  هلام  واستسّب  نذورمها  يوف  ديوهنام ومل  يقض  مل  وإن   يف حياهتام، 

 (4)حياهتام(

لإلمام الصادق: إّن يل أبوين خمالفني؟ فقال: )بّرمها كام ترّب  قيل    [ 1836]احلديث:  

 (5)املسلمني ممّن يتواّلنا(

عن عاّمر بن حّيان قال: خرّبت اإلمام الصادق برّب إسامعيل ابني    [ 1837احلديث:  ] 

خت له من الرضاعة،  أ أتته      اَّلل حّبه وقد ازددت له حّبا، إّن رسول  أيب، فقال: )لقد كنت  

ويضحك   حيّدثها  أقبل  ثّم  عليها،  فأجلسها  هلا  ملحفته  وبسط  رّسهبا،  إليها  نظر    يف فلاّم 

،  اَّللبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع هبا، فقيل له: يا رسول  وجهها، ثّم قامت وذه 

 
 .  357ص  2( املستدرك ج 1)

 .  85( عّدة الداعي ص 2)

 .  230ص  3( اصول الكايف: ج  3)

 . 163( مشكاة األنوار ص 4)

 .  162ص  2( اصول الكايف: ج  5)
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 (1)خته ما مل تصنع به وهو رجل؟! فقال: )ألهّنا كانت أبّر بوالدُّيا منه(أصنعت ب

قال اإلمام الصادق: )ما يمنع الرجل منكم أن يرّب والديه حّيني   [ 1838]احلديث:  

ومّيتني، يصيّل عنهام، ويتصّدق عنهام، وحيّج عنهام، ويصوم عنهام، فيكون اّلذي صنع هلام،  

 (2)عّز وجّل برّبه وصلته خريا كثريا( اَّللوله مثل ذلك، فيزيده 

الصادق: )وإن أحببت أن يز   [ 1839]احلديث:   عمرك فرّس    يف  اَّلليد  قال اإلمام 

 (3)أبويك(

 ( 4)الرزق( يف قال اإلمام الصادق: )إّن الرّب يزيد   [ 1840]احلديث:  

سئل اإلمام الصادق: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: )سنّة    [ 1841]احلديث:  

  أجورهم سنّها يعمل هبا بعد موته، فيكون له مثل أجر من عمل هبا من غري أن ينتقص من  

والصدقة اجليشء  موهتام وحيّج  ،  بعد  لوالديه  يدعو  الصالح  والولد  بعده،  من  ارية َتري 

 ( 5) حّجي؟ قال: )نعم( يف أرشكهامويتصّدق عنهام ويعتق ويصوم ويصيّل عنهام(، فقلت: 

حياهتام فيقوم    يفقال اإلمام الصادق: )يكون الرجل عاّقا لوالديه    [ 1842]احلديث:  

دين، فال يزال كذلك حّتى يكتب باّرا، ويكون باّرا عنهام بعد موهتام، ويصيّل ويقيض عنهام ال

حياهتام، فإذا مات ال يقيض دينهام وال يرّبمها بوجه من وجوه الرّب، فال يزال كذلك حتّى    يف

 ( 6)يكتب عاّقا(

عن زكرّيا بن إبراهيم قال: كنت نرصانيا فأسلمت، وحججت،    [ 1843]احلديث:  

إيّن كنت ع الصادق فقلت:  اإلمام  فقال: )وأّي  فدخلت عىل  أسلمت،  وإيّن  النرصانّية  ىل 

ُن ﴿عّز وجّل:    اَّلل لت: قول  (، قاإلسالم؟  يفرأيت    يشء  يامج الج اإْلِ تجاُب وج
ا اْلكِ ا ُكنْتج تجْدِري مج مج

 
 .  161ص  2( اصول الكايف: ج  1)

 .  159ص  2( اصول الكايف: ج  2)

 .  33( كتاب الزهد ص 3)

 .  33( كتاب الزهد ص 4)

 .  57ص   7( الكايف: ج 5)

 .  126( دعوات الراوندي ص 6)
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اُء ِمْن ِعبجاِدنجا  ْن نجشج ِْدي بِِه مج ْلنجاُه ُنوًرا هنج عج لجكِْن جج ثّم قال:  ( اَّللفقال: )لقد هداك    [ 52]الشورى:    ﴾وج

عىل النرصانّية وأهل بيتي؛    وأّميّم اهده ]ثالثا[.. سل عاّم شئت يا بنّي(، فقلت: إّن أيب  الّله)

قلت:  (، فآنيتهم؟ فقال: )يأكلون حلم اخلنزير؟ يف مكفوفة البرص فأكون معهم وآكل  وأّمي

إذا ماتت فال تكلها إىل غريك، كن  ّمك فرّبها، فأال، وال يمّسونه، فقال: )ال بأس، فانظر  

تأتيني بمنى إن شاء   أتيتني حّتى  أّنك  تقوم بشأهنا وال ختربّن أحدا  اّلذي  قال اَّللأنت   ،)  :

الكوفة   فأتيته بمنى والناس حوله كأّنه معّلم صبيان، هذا يسأله وهذا يسأله، فلاّم قدمت 

أل أ ولطفت  اطعمها  وكنت  فقأّمي  وأخدمها،  ورأسها  ثوهبا  كنت  فيّل  ما  بنّي،  يا  يل:  الت 

احلنيفّية؟ فقلت:    يفتصنع يب هذا وأنت عىل ديني، فام اّلذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت  

نبّي،   ابن  نبّي؟ فقلت: ال، ولكنّه  الرجل هو  نبّينا أمرين هبذا، فقالت: هذا  رجل من ولد 

إّنه ليس يكون بعد نبّينا  ّمه،  أفقالت: يا بنّي إّن هذا نبّي، إّن هذه وصايا األنبياء، فقلت: يا  

  يف نبّي، ولكنّه ابنه، فقالت: يا بنّي دينك خري دين، اعرضه عيّل، فعرضته عليها، فدخلت  

، ثّم عرض هلا عارض  اآلخرةاإلسالم وعّلمتها، فصّلت الظهر والعرص واملغرب والعشاء 

وماتت، فلاّم أصبحت  الليل، فقالت: يا بنّي أعد عيّل ما عّلمتني، فأعدته عليها، فأقّرت به    يف

 .(1)قربها   يف كان املسلمون اّلذين غّسلوها، وكنت أنا اّلذي صّليت عليها، ونزلت 

ل لإلمام الصادق: إّن أيب قد كرب جدا وضعف، فنحن نحمله  يق   [ 1844]احلديث:  

فإّنه جنّة لك   بيدك  ولّقمه  فافعل،  منه  أن تيل ذلك  استطعت  )إن  فقال:  احلاجة،  أراد  إذا 

 ( 2)غدا(

عّز وجّل:    اَّللقال اإلمام الصادق: )ثالث دعوات ال حيجبن عن    [ 1845حلديث:  ]ا 

دعاء الوالد لولده إذا بّره، وعليه إذا عّقه، ودعاء املظلوم عىل ظامله، ودعاؤه ملن انترص له  

 
 .  162ص  2( اصول الكايف: ج  2) .  160ص  2( اصول الكايف: ج  1)
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منه، ورجل مؤمن دعا ألخيه املؤمن إذا واساه فينا، ودعاؤه عليه إذا مل يواسه مع القدرة  

 (1)ه إليه(عليه واضطرار أخي 

أبناؤكم، وعّفوا عن    [ 1846]احلديث:   يرّبكم  آباءكم  )بّروا  الصادق:  اإلمام  قال 

نساؤكم( تعّف  الناس  نساء  (2) نساء  كّفوا عن  أبناؤكم،  يرّبكم  آباءكم  )بّروا  رواية:  ، ويف 

 الناس تعّف نساؤكم( 

 ( 3) قال اإلمام الصادق: )بّر الرجل بولده بّره بوالديه(  [ 1847]احلديث:  

سئل اإلمام الصادق: من أبّر؟ قال: )والديك(، قال: قد مضيا،   [ 1848]احلديث:  

 (4)قال: )بّر ولدك(

قال اإلمام الصادق: )ينبغي للرجل أن حيفظ أصحاب أبيه، فإّن    [ 1849]احلديث:  

 (5)بّره هبم بّره بوالديه(

عمله، ومن حسنت    زكياإلمام الصادق: )من صدق لسانه  قال    [ 1850]احلديث:  

 (6)عمره( يف  اَّلل رزقه، ومن حسن بّره بأهله زاد  يف عّز وجّل  اَّلل نّيته زاد 

  يف عن عمر بن يزيد قال: كان اإلمام الصادق يصيّل عن ولده    [ 1851]احلديث:  

يف صار للولد  كّل يوم ركعتني، قلت له: جعلت فداك، ك  يفكّل ليلة ركعتني، وعن والديه  

ْيلجِة ﴿الليل؟ قال: )ألّن الفراش للولد(، قال: وكان يقرأ فيهام:  ْلنجاُه يِف لج ا أجْنزج ْدِر﴾ إِنَّ ]القدر:   اْلقج

ْوثجرج ﴿و[ 1 ْينجاكج اْلكج  .(7) [ 1]الكوثر:  ﴾ إِنَّا أجْعطج

 (8)من ترّبأ من نسب وإن دّق( اَّللّ: )كفر بالصادققال اإلمام    [ 1852]احلديث:  

 
 . 133( عّدة الداعي ص 1)

 . 55ص  1( اخلصال ج  2)

 .  311ص   3( من ال حيرضه الفقيه ج 3)

 .  49ص   6( الكايف: ج 4)

 . 403( رجال الكيش ص 5)

 .  269ح   20ص  2( روضة الكايف: ج 6)

 .  467ص  1( التهذيب: ج  7)

 .  350ص  2ج  الكايف: اصول  (8)
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 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

سئل اإلمام الكاظم عن رجل مسلم وأبواه كافران، هل يصلح    [ 1853]احلديث:  

الصالة؟ فقال: )إن كان فارقهام وهو صغري ال يدري أسلام أم ال فال    يف له أن يستغفر هلام  

 ( 1) دع هلام(بأس، وإن عرف كفرمها فال يستغفر هلام، وإن مل يعرف فلي

بعد املعرفة    اَّللقال اإلمام الكاظم: )أفضل ما يتقّرب به العبد إىل    [ 1854]احلديث:  

 ( 2) به: الصالة، وبّر الوالدين، وترك احلسد والعجب والفخر(

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

سئل اإلمام الرضا: أدعو لوالدّي إذا كانا ال يعرفان احلّق؟ قال:    [ 1855]احلديث:  

قال:      اَّلل )ادع هلام وتصّدق عنهام، وإن كانا حّيني ال يعرفان احلّق فدارمها، فإّن رسول  

 ( 3)بعثني بالّرمحة ال بالعقوق( اَّللإّن 

منه  :الرضا   قال اإلمام   [ 1856]احلديث:   الذروة  العبد  يبلغ  الرب  إاّل  )كّل أعامل  ا 

 ( 4) (العون عىل ذلك اَّللوحّق الوالدين؛ فاسأل    اَّلل رسول  ثالثة حقوق: حّق 

 : حقوق األوالد حول  ـ ما ورد    ثانيا 

وهي من احلقوق املهمة التي تيل حقوق الوالدين، بل ورد يف النصوص ما يدل عىل  

باألوالد تكملة للرب بالوالدين،  اعتبارمها يف مرتبة واحدة، بل ورد فيام ما يدل عىل أن الرب  

 أو يعوض ما نقص من الرب هبم.

وهلذا نرى يف القرآن الكريم منظومة كاملة من األحكام واآلداب تتعلق بحاجات  

املختلفة،   ويكفلهم  األوالد  يتوالهم  من  إىل  حيتاجون  الذين  املستضعفني  من  باعتبارهم 

 
 . 120( قرب اإلسناد ص 1)

 . 391( حتف العقول ص 2)

 .  159ص  2( اصول الكايف: ج  3)

 .  334الفقه املنسوب لإلمام اإلمام الرضا/  (4)
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عىل  داللة  الكريم  القرآن  من  وحسبنا  حقوقهم،  حقوقوحيفظ  أمهية  ﴿  تعاىل: قوله    هم  

 [11النساء:] ُيوِصيُكُم اَّللَُّ يِف أجْوالِدُكْم ﴾ 

﴿  تعاىل: ويدل هلذا احلق النصوص الكثرية، فاَّلل تعاىل ينهى عن قتل األوالد، قال  

  ﴾ اُهْم  إِيَّ وج ْرُزُقُكْم  نج نجْحُن  إِْمالٍق  ِمْن  ُكْم  أجْوالدج ْقُتُلوا  تج ال  ْقُتُلوا    ﴿: قال و ،  [ 151األنعام:] وج تج ال  وج

بِريًا﴾   انج ِخْطئًا كج ْتلجُهْم كج اُكْم إِنَّ قج إِيَّ ْرُزُقُهْم وج ْشيجةج إِْمالٍق نجْحُن نج ُكْم خج ويدخل  ،  [ 31االرساء:] أجْوالدج

 . كل املامرسات التي تتسبب يف حرماهنم من احلياة كاإلجهاض ونحوه يف هذا النوع 

العناية الصحية باألوالد، من فرتة كوهنم أجنة  وهكذا يدعو اَّلل تعاىل الوالدين إىل  

يف بطون أمهاهتم، ويتجىل هذا االهتامم من خالل احلث عىل العناية باحلامل، باعتبار صحة  

﴿  : تعاىلأن فرتة احلمل فرتة شاقة متعبة، قال     اَّلل تعاىلوهلذا أخرب ،  اجلنني مرتبطة بصحة أمه 

ْهن﴾ٍ وج ىلج  عج ْهنًا  وج ُه  ُأمه جلجْتُه  محج ْيِه  الِدج بِوج انج  ْنسج
اأْلِ ْينجا  صَّ وج وقال[ 14لقامن:]   وج انج  ﴿،  ْنسج اإْلِ ْينجا  صَّ وج وج

اًنا  ْيِه إِْحسج الِدج ْتُه ُكْرًها  بِوج عج ضج وج ُه ُكْرًها وج جلجْتُه ُأمه ْهًراوج  محج ُثونج شج اُلُه ثجالج فِصج ُْلُه وج  [ 15]األحقاف:  ﴾محج

وهذا التنبيه القرآين املتكرر خلطر فرتة احلمل ال يشري فقط إىل َضورة اإلحسان إىل  

األم بسبب حتملها هذه املشاق، وإنام يشري من جهة أخرى إىل َضورة رعاية احلامل والوفاء  

 وراحة وتغذية وعالج. بام تتطلبه هذه الفرتة من عناية  

وبناء عىل هذا ورد يف النصوص احلث عىل رعاية املرأة احلامل، والعمل عيل راحتها،  

الغذاء هلا، قال تعاىل وُهنَّ  ﴿  :وتوفري  اره ُتضج الج  ُوْجِدُكْم وج ِمْن  نُْتْم  كج ْيُث سج ِمْن حج ُنوُهنَّ 
أجْسكِ

لجْيِهنَّ  يُِّقوا عج ْ   لُِتضج ِت محج إِْن ُكنَّ ُأوالج ْلجُهنَّ وج ْعنج محج تَّى يجضج لجْيِهنَّ حج أجْنِفُقوا عج ُكْم    ٍل فج ْعنج لج فجإِْن أجْرضج

ُهنَّ  ْعُروٍف  فجآُتوُهنَّ ُأُجورج ْينجُكْم بِمج ُِروا بج ْأمتج ُه   وج ِضُع لج رُتْ ُتْم فجسج ْ ارسج إِْن تجعج ى﴾ وج  [ 6]الطالق:  ُأْخرج

للحامل واملرضع، قال تعاىل عن  بل إن اَّلل تعاىل يشري إىل االهتامم بالتغذية اخلاصة  

يِب    ﴿ :مريم عليها السالم ارْشج وج فجُكيِل  نِّيًا  ُرطجبًا جج لجْيِك  عج اِقْط  ُتسج النَّْخلجِة  بِِجْذِع  ْيِك  إِلج ي  ُهزِّ وج
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لجْن أُ  ْومًا فج مْحجِن صج ْرُت لِلرَّ دًا فجُقويِل إِينِّ نجذج ِ أجحج يِنَّ ِمنج اْلبجرشج ا تجرج إِمَّ ْينًا فج ي عج رِّ قج لِّمج اْليجْومج إِْنِسّيًا﴾  وج كج

  [ 26مريم:] 

عدم  بني األوالد، والعدل  ومن املعاين التي وردت اإلشارة إليها يف القرآن الكريم  

التفريق بينهم عىل أساس جنس كل منهام، فال يفضل أي جنس عىل اآلخر، سواء يف املعاملة  

 اجلنسني، وهو الواهب ما يشاء  فاَّلل تعاىل هو الذي خلق كال؛  النفسية أو يف احلقوق املادية

اأْلجْرضِ   ﴿   : منهم ملن يشاء، رمحة منه وفضال، قال تعاىل اِت وج وج امج اءُ   َّللَِِّ ُمْلُك السَّ ا يجشج ُْلُق مج   خيج

اُء   جْن يجشج
جُب ملِ ُّيج اُء إِنجاًثا وج جْن يجشج

جُب ملِ ُكورج ُّيج اًثا   الذه إِنج اًنا وج ُجُهْم ُذْكرج وِّ ُل   أجْو ُيزج ْعج جيج ِقياًم   وج اُء عج ْن يجشج   مج

لِيٌم  ِديٌر﴾ إِنَُّه عج  [50-94]الشورى:  قج

االهتامم برتبيتهم وأساليب    ومن املعاين التي وردت اإلشارة إليها يف القرآن الكريم 

ةج أجِن اْشُكْر  ﴿ ذلك، كام قال تعاىل يف موعظة لقامن عليه السالم البنه:  ْكمج
نج احْلِ ْينجا ُلْقامج ْد آتج قج لج وج

ْشُكُر لِنجْفِسهِ   َّللَِِّ إِنَّامج يج ْشُكْر فج ْن يج مج الج ُلْقامج   وج إِْذ قج ِيٌد وج نِيٌّ محج رج فجإِنَّ اَّللَّج غج فج ْن كج مج ِعُظُه  وج ُهوج يج ُن اِلْبنِِه وج

ْك بِاَّللَِّ ا ُبنجيَّ الج ُترْشِ ْهٍن    يج ىلج وج ْهنًا عج ُه وج ْتُه ُأمه جلج ْيِه محج الِدج انج بِوج ْنسج ْينجا اإْلِ صَّ وج يٌم وج
ظِ ُظْلٌم عج كج لج ْ إِنَّ الرشِّ

َّ املْجِصريُ  ْيكج إيِلج الِدج لِوج  أجِن اْشُكْر يِل وج
نْيِ امج اُلُه يِف عج فِصج ا لجْيسج    وج كج يِب مج ىلج أجْن ُترْشِ اكج عج دج اهج إِْن جج وج

ْعُروًفا   لجكج بِِه ِعْلٌم فجالج ُتطِْعُهامج  ْنيجا مج اِحبُْهامج يِف الده صج َّ   وج ْن أجنجابج إيِلج بِيلج مج بِْع سج اتَّ ْرِجُعُكْم    وج َّ مج ُثمَّ إيِلج

إِ  ُبنجيَّ  ا  يج ُلونج  تجْعمج ُكنُْتْم  باِمج  بُِّئُكْم  ُأنج يِف  فج أجْو  ٍة  ْخرج تجُكْن يِف صج فج ٍل  ْردج ِمْن خج بٍَّة  الج حج ِمْثقج تجُك  إِْن  جا  هنَّ

ْأِت هِبجا اَّللَُّ اِت أجْو يِف اأْلجْرِض يج وج امج ْأُمْر بِاملْجْعُروِف    السَّ ةج وج الج ا ُبنجيَّ أجِقِم الصَّ برٌِي يج إِنَّ اَّللَّج لجطِيٌف خج

اْصرِبْ عج  ِر وج ِن املُْنْكج اْنهج عج ابجكج وج ا أجصج الج   ىلج مج كج لِلنَّاِس وج دَّ ْر خج عِّ الج ُتصج ْزِم اأْلُُموِر وج لِكج ِمْن عج إِنَّ ذج

ًحا  رج مج اأْلجْرِض  يِف  ِْش  ِمْن    متج اْغُضْض  وج ْشيِكج  مج يِف  اْقِصْد  وج فجُخوٍر  خُمْتجاٍل  ُكلَّ  به 
حُيِ الج  اَّللَّج  إِنَّ 

ْوتِكج  اِت لجصج  صج رج اأْلجْصوج  [ 19-12]لقامن:  ﴾ْوُت احْلجِمريِ إِنَّ أجْنكج
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من   ويفصلها  يؤكدها  ما  هنا  سنستعرض  التي  الكريمة  اآليات  من  وغريها 

 األحاديث: 

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

فلم    دخلت عيل امرأٌة ومعها ابنتان هلا تسأل،   قالت: عن عائشة  [  1857]احلديث: 

ومل تأكل منها، ثم خرجت    فقسمتها بني ابنتيها   َتد عندي شيئا غري مترة، فأعطيتها إياها،

فأخربته، فقال: )من ابتيل من هذه البنات بيشء فأحسن إليهن،      اَّللفدخل عىل رسول  

 ( 1) كن له سرتا من النار(

: )أال أدلك عىل أفضل  يويص بعض أصحابه    اَّللقال رسول    [ 1858]احلديث:  

 (2)الصدقة؟ ابنتك مردودٌة إليك، ليس هلا كاسٌب غريك(

رسول  [  1859]احلديث:   يوم    اَّلل قال  جاء  تبلغا،  حتى  جاريتني  عال  )من   :

 ( 3)القيامة أنا وهو(

: )من عال ثالث بنات، أو ثالث أخوات، أو    اَّللقال رسول    [ 1860]احلديث:  

 ( 4)أختني، أو بنتني، فأدهبن وأحسن إليهن، وزوجهن فله اجلنٌة(

: )من كانت له أنثى فلم يئدها، ومل ُّينها، ومل    اَّلل قال رسول   [ 1861]احلديث:  

 ( 5) اجلنة( اَّلل عليها أدخله ـ يعني: الذكور ـ يؤثر ولده 

  القيامة : )أنا وامرأٌة سفعاء اخلدين كهاتني يوم    اَّللقال رسول    [ 1862]احلديث:  

 
   (2629ومسلم ) ، (5995( البخاري )1)

 (  3667( ابن ماجة )2)

   (1914والرتمذي ) ، (2631( مسلم )3)

 (  1912والرتمذي )، (5147( أبو داود )4)

 (  5146( أبو داود )5)
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امرأٌة آمت من زوجها ذات منصب ومجال، حبست نفسها   ـ  وأومأ بيده الوسطى والسبابة ـ

 ( 1)(عىل يتاماها، حتى بانوا أو ماتوا

ذات يوم وهو      اَّللرسول  : خرج  قالت  خولة بنت حكيمعن    [ 1863]احلديث:  

ملن رحيان    حمتضٌن أحد ابني ابنته وهو يقول: )إنكم لتبخلون، وَتبنون، وَتهلون، وإنكم

 ( 2)(اَّلل

احلسن بن عيل، وعنده األقرع بن حابس،      اَّللقبل رسول    [ 1864]احلديث:  

ثم قال: )من ال   فقال األقرع: إن يل عرشة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط، فنظر إليه  

 ( 3) يرحم ال يرحم(

فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما      اَّلل جاء أعرايٌب إىل رسول  [  1865]احلديث:  

 ( 4) (الرمحة من قلبك اَّللنقبلهم، فقال: )أو أملك لك أن نزع 

: )ما نحل والٌد ولدا من نحل أفضل من أدب    اَّللقال رسول    [ 1866]احلديث:  

 ( 5) حسن(

: )إنكم تدعون يوم القيامة بأسامئكم، وأسامء    اَّللقال رسول    [ 1867]احلديث:  

 (6)فأحسنوا أسامءكم(آبائكم، 

: )تسموا بأسامء األنبياء، وأحب األسامء إىل    اَّللقال رسول    [ 1868]احلديث:  

 ( 7) وعبد الرمحن، وأصدقها حارث ومهام، وأقبحها حرب ومرة( اَّلل عبد  اَّلل

رجٌل تسمى ملك    اَّلل: )إن أخنع اسم عند    اَّللقال رسول    [ 1869]احلديث:  

 
 ( 5149( أبو داود )1)

 (  1910( الرتمذي )2)

   (2318ومسلم )، (5997( البخاري )3)

   (2317ومسلم )، (5998( البخاري )4)

   .263/ 4احلاكم  و ، 3/412وأمحد ، (1952( الرتمذي )5)

 (  4948(أبو داود )6)

   .281/ 6والنسائي   ، (4950( أبو داود )7)
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 ( 1) (اَّللاألمالك ال ملك إال 

أن ينهى عن أن يسمى بيعىل      اَّلل رسول  : أراد  قال  جابرعن    [ 1870حلديث: ]ا 

وبركة وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها، ومل يقل شيئا، ثم قبض  

  (2)ومل ينه عنها. 

رسول    [ 1871]احلديث:   إىل    اَّللقال  الكالم  )أحب  سبحان    اَّلل:    اَّلل أربع، 

أكرب، ال يرضك بأُّين بدأت، ال تسمني غالمك يسارا، وال    اَّلل و  اَّلل واحلمد َّلل وال إله إال  

تزيدن   أربٌع فال  إنام هن  فيقول: ال،  أثم هو؟  تقول:  فإنك  أفلح،  رباحا، وال نجيحا وال 

 ( 3)عيل(

البقيع، فسمع    يف  يميشيوما      اَّلل رسول  كان    عن أنس قال:[  1872]احلديث:  

إين مل أعنك، وإنام دعوت    اَّلل ا أبا القاسم فرد رأسه إليه، فقال الرجل: يا رسول  قائال يقول: ي

 ( 4): )تسموا باسمي، وال تكنوا بكنيتي( اَّللرسول  قالفالنا، ف

جابر  [ 1873]احلديث:   ال  قال  عن  فقلنا:  القاسم،  فسامه  غالٌم  منا  لرجل  ولد   :

أبا   ننعمك عينا، فأتى  نكنيك  له: )سم    اَّلل رسول  القاسم، وال  له، فقال  ، فذكر ذلك 

 ( 5) ابنك عبد الرمحن(

هنى أن جيمع أحٌد بني اسمه وكنيته    اَّلل رسول عن جابر: أن  [ 1874]احلديث:  

 ( 6)فيسمى حممدا أبا القاسم

 ( 7) : )تسموهنم حممدا ثم تلعنوهنم( اَّللقال رسول    [ 1875]احلديث:  

 
   (2143ومسلم ) ، (6205( البخاري )1)

   (4960وأبو داود ) ، (2138(مسلم )2)

   (2137( مسلم )3)

   (2131ومسلم ) ، (2121( البخاري )4)

   (2133ومسلم ) ، (6189( البخاري )5)

 (  2841( الرتمذي )6)

 (  3386) 116/ 6( أبو يعىل 7)
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يا رسول    عن عائشة قالت: [  1876]احلديث:   إين ولدت غالما    اَّللقالت امرأٌة: 

اسمي،   الذي أحل  ما  فقال:  ذلك  تكره  أنك  فذكر يل  القاسم،  أبا  وكنيته  فسميته حممدا، 

 .(1) وحرم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي

أرأيت إن ولد يل بعدك ولد    ، اَّلل: قلت: يا رسول  عن عيل قال  [ 1877]احلديث:  

 (2)أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: )نعم(

كناه أبا عبد الرمحن ومل يولد      اَّللرسول  ابن مسعود: أن  عن    [ 1878ديث:  ]احل 

 .(3)له

 .(4)كان يغري االسم القبيح اَّلل رسول أن عن عائشة  [  1879]احلديث:  

: كان اسم جويرية بنت احلارث، برة، فحول  قال   ابن عباسعن    [ 1880]احلديث:  

 .(5)اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة  اَّلل رسول 

رسول  : كان اسمي برة فسامين  قالت  زينب بنت أيب سلمةعن    [ 1881]احلديث:  

 .(6)زينب، ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسامها زينب  اَّلل

إىل      اَّلل رسول  رشيح بن هانئ، عن أبيه: قال ملا وفد إىل  عن    [ 1882]احلديث: 

هو احلكم، وإليه احلكم،    اَّللفقال: إن    احلكم، فدعاه    بأيبدينة مع قومه سمعهم يكنونه  امل

كال    فريض يشء أتوين فحكمت بينهم،    يف فلم تكنى أبا احلكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا  

: يل رشيٌح  (، قال: )ما أحسن هذا، فام لك من الولد؟  اَّللرسول    قالالفريقني بحكمي، ف

 (7)لت: رشيح. قال: )فأنت أبو رشيح((، ق، قال: )فمن أكربهم؟اَّللومسلم وعبد 

 
 (  4968( أبو داود )1)

 (  2843والرتمذي) ، (4967( أبو داود )2)

 ( 8405)  65/ 9( الطرباين 3)

 (  2839( الرتمذي )4)

   (2140( مسلم )5)

   (2142( مسلم )6)

   .226/ 8والنسائي   ، (4955( أبو داود )7)
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نفر    يفأسامة بن أخدري: أن رجال كان اسمه أرصم، كان  عن    [ 1883]احلديث:  

 ( 1) قال: )بل أنت زرعة( ، : أرصم(، قالفقال له: )ما اسمك؟  اَّلل رسول أتوا 

فقال: )ما      اَّلل رسول  باه جاء إىل  سعيد بن املسيب: أن أعن    [ 1884]احلديث:  

ويف رواية: قال    ،(2) : حزن، قال: )أنت سهٌل(، قال: ال أغري اسام سامنيه أيب(، قال اسمك؟

 .(3) ابن املسيب: مازالت فينا احلزونة بعد

اسم العاص، وعزيز، وعتلة،      اَّللرسول  غري    :قال أبو داود  [ 1885]احلديث: 

حربا سلام، وسمى    سمى وشيطان، واحلكم، وغراب، وحباب، وشهاب، فمساه هشاما،  

شعب   سامه  الضاللة  وشعب  خرضة،  سامها  عفرة،  تسمى  وأرضا  املنبعث،  املضطجع 

. قال أبو داود: تركت  .الزينة سامهم بني الرشدة، وسمى بني معاوية بني رشد  ي اهلدى، وبن

  .(4)الختصارأسانيدها ل

لت: عبد  (، ق)ما اسمك؟  فقال:    اَّلل رسول  جاء رجٌل إىل    [ 1886]احلديث:  

الرمحن( عبد  أنت  )بل  قال:  روايةالعزى،  ويف  ق،  اسمك؟  ما  )ا :  قال:  عزيٌز.    اَّلل ل: 

 (5)العزيز(

 .(6)غري اسم عاصية وسامها مجيلة    اَّلل رسول  ابن عمر أن  عن    [ 1887]احلديث:  

أتى باملنذر ابن أيب أسيد      اَّللرسول  سهل بن سعد: أن  عن    [ 1888]احلديث:  

بيشء كان بني يديه      اَّلل رسول  حني ولد، فوضعه عىل فخذه، وأبو أسيد جالٌس، فلها  

، فقال: أين  ، فقلبوه، فاستفاق    اَّلل رسول  فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من عىل فخذ  

. قال: ما اسمه؟ قال: فالٌن قال: )ال، ولكن  اَّللالصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول  

 
 (  4954( أبو داود )1)

   (6190( البخاري )2)

   (4956وأبو داود ) ، (6193( البخاري )3)

   (4956( أبو داود )4)

 ( 1993) )كشف األستار(والبزار  ، (6559) 118/ 7( الطرباين 5)

  (4952وأبو داود ) ، (2838والرتمذي ) ، (2139( مسلم )6)
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 .(1) اسمه املنذر(، فسامه يومئذ املنذر

 .(2) ل: يا حرام فقال: يا حالليقو رجال   اَّلل رسول سمع   [ 1889]احلديث:  

: ملا ولد احلسن سامه محزة، فلام ولد احلسني سامه  قال  عيل عن    [ 1890]احلديث:  

فقال: )إين أمرت أن أغري اسم ابني هذين(، قلت:      اَّللبعمه جعفر، قال: فدعاين رسول  

 .(3)ورسوله أعلم، فساممها حسنا وحسينا  اَّلل

    اَّللرسول  : ملا ولد احلسن سميته حربا، فجاء  قال  عيل عن    [ 1891]احلديث:  

ما سميتموه؟ ابني  )أروين  قفقال:  احلسني  (،  ولد  فلام  )بل هو حسن(،  قال:  لت: حربا، 

فجاء   حربا،  سميتموه؟  سميته  ما  ابني  )أروين  قفقال:  هو  (،  )بل  قال:  حربا،  لت: 

 ( 4) ثم قال: )سميتهم بأسامء ولد هارون برش، وبشري( (، حسنيٌ 

اجلاهلية غيالن، فسامين    يف: كان اسمي  قال  بن سالم   اَّلل عبد  عن    [ 1892ديث:  ]احل 

 . (5) اَّللعبد   اَّلل رسول 

وكان إذا مل      اَّللرسول  : كنت عند  قال   يزيد بن جاريةعن    [ 1893]احلديث:  

 (6)(اَّللحيفظ اسم رجل قال: )يا ابن عبد 

رسول    [ 1894]احلديث:   ولكن    اَّلل قال  الكرم،  تقولوا  )ال  العنب  :  قولوا: 

 (7)واحلبلة(

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

 .(8)عىل الرجل أن يشبهه ولده اَّلل: من نعمة  اَّللقال رسول    [ 1895]احلديث:  

 
   (2149ومسلم ) ، (6191( البخاري )1)

  .3/471أمحد ( 2)

 ( 498)  384/ 1أبو يعىل   ، 1/159( أمحد 3)

 (  742)  314/ 2البزار يف )البحر الزخار(  ، 1/98( أمحد 4)

 :رواه الطرباين.  54/ 8( قال اهليثمي 5)

األوسط(  6) يف    1/224)الصغري(    ،  (3436)   373/ 3  الطرباين 

(360 ) 

 .  12(  2248( مسلم )7)

 .  1/ 4/  6الكايف:  ( 8)
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 .(1)غدا األمم : أكثروا الولد أكاثر بكم  اَّللقال رسول    [ 1896]احلديث:  

عىل    ا : اعلموا أن أحدكم يلقي سقطه حمبنط  اَّللقال رسول    [ 1897]احلديث:  

باب اجلنة، حتى إذا رآه أخذه بيده حتى يدخله اجلنة، وإن ولد أحدكم إذا مات أجر فيه،  

 .(2) وإن بقي بعده استغفر له بعد موته

رسول    [ 1898]احلديث:   من    اَّللقال  رحيانة  الصالح  الولد  بني    اَّلل:  قسمها 

الدنيا احل بني إرسائيل:  عباده، وإن رحيانتي من  باسم سبطني من  سن واحلسني، سّميتهام 

 .(3) شرّبًا وشبرياً 

 .(4): من سعادة الرجل الولد الصالح اَّللقال رسول    [ 1899]احلديث:  

: مر عيسى بن مريم عليه السالم بقرب يعذب    اَّلل قال رسول   [ 1900]احلديث:  

  مررت هبذا القرب عام أول وهو صاحبه، ثم مر به من قابل فإذا هو ال يعذب، فقال: يا رب،  

يعذب  ليس  فإذا هو  العام  به  له ولد صالح    اَّللفأوحى    ؛يعذب، ومررت  أدرك  إنه  إليه: 

 .(5)فأصلح طريقا، وآوى يتياًم، فلهذا غفرت له بام عمل ابنه

عز وجل من عبده املؤمن ولد    اَّلل: مرياث    اَّللقال رسول    [ 1901]احلديث:  

رب هب يل من لدنك وليا يرثني ويرث  )مام الصادق آية زكريا:  يعبده من بعده، ثم تال اإل 

 ( 6)(من آل يعقوب واجعله رب رضيا 

رسول    [ 1902]احلديث:   أخوات    اَّلل قال  ثالث  أو  بنات  ثالث  عال  من   :

  ؟ ، وواحدةاَّلل فقال: واثنتني، فقيل: يا رسول    ؟، واثنتنياَّلل   يا رسولفقيل:    وجبت له اجلنة، 

 
 .  3/ 2/  6الكايف:  ( 1)

 .  1504/ 311/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:2)

 . 8/  27/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ، 1/ 2/  6الكايف:  ( 3)

 . 11/ 3/  6الكايف:  ( 4)

  .12/ 3/  6الكايف:  ( 5)

  .12/ 3/  6الكايف:  ( 6)
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 .(1)فقال: وواحدة

رسول    [ 1903]احلديث:   جمهزات    اَّللقال  ملطفات  البنات،  الولد  نعم   :

 .(2) مؤنسات مباركات

  ألوائهنقال: من كن له ثالث بنات فصرب عىل      اَّلل رسول    [ 1904]احلديث:  

 .(3) وَضائهن ورسائهن كن له حجابا يوم القيامة

  األخواتمن عال ثالث بنات أو مثلهن من    :   اَّللقال رسول    [ 1905]احلديث:  

اجلنة    يف حتى يبن إىل أزواجهن أو يمتن فيرصن إىل القبور كنت أنا وهو    ألوائهن وصرب عىل  

رسول   يا  فقيل:  ـ  والوسطى  بالسبابة  وأشار  ـ  واثنتنياَّلل كهاتني  واثنتني،  ؟،  قيل:    قال: 

 .(4)قال: وواحدة ؟وواحدة

أرق منه عىل    اإلناثتبارك وتعاىل عىل    اَّلل: إن    اَّللقال رسول    [ 1906]احلديث:  

 .(5)يوم القيامة  اَّلل الذكور، وما من رجل يدخل فرحة عىل امرأة بينه وبينها حرمة إال فرحه  

: ما حّق الوالد عىل ولده؟ فقال: )ال يسّميه    اَّلل رسول  سئل   [ 1907]احلديث: 

 (6) باسمه؛ وال يميش بني يديه، وال جيلس قبله، وال يستسّب له( 

: )من دخل السوق فاشرتى حتفة فحملها إىل    اَّللقال رسول    [ 1908]احلديث:  

ابنة  ج عياله كان كحامل صدقة إىل قوم حماوي ، وليبدأ باإلناث قبل الذكور، فإّن من فّرح 

، ومن أقّر بعني ابن فكأّنام بكى من  اَّللسبيل    يف مؤمنة    إسامعيلرقبة من ولد    أعتقام  فكأنّ 

 ( 7) جنّات النعيم(  يف اَّللعّز وجّل أدخله  اَّللعّز وجّل، ومن بكى من خشية  اَّللخشية 

 
  .10/ 6/  6الكايف:  ( 1)

 .  5/ 5/  6الكايف:  ( 2)

 . 231/ 174 ل: اخلصا ( 3)

 .  80ي: عدة الداع ( 4)

 .  7/ 6/  6الكايف:  ( 5)

   .158ص  2ج  الكايف: اصول  (6)

 .  85جملس   577( أمايل الصدوق ص 7)
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ما حّق ابني      اَّلل رسول  فقال: يا      اَّلل رسول    جاء رجل إىل  [ 1909]احلديث:  

 (1)هذا؟ قال: )حتّسن اسمه وأدبه، وضعه موضعا حسنا(

يغفر    اَّلل رسول  قال    [ 1910]احلديث:   أدهبم  وأحسنوا  أوالدكم،  )أكرموا   :

 ( 2) لكم(

أن    اَّلل رسول  قال    [ 1911]احلديث:   من  له  خري  ولده  أحدكم  يؤّدب  )ألن   :

 (3) يتصّدق بنصف صاع كّل يوم( 

: )الولد سّيد سبع سنني، وعبد سبع سنني،    اَّللرسول  قال    [ 1912]احلديث:  

فقد   جنبه  عىل  فاَضب  وإاّل  وعرشين  إلحدى  أخالقه  رضيت  فإن  سنني،  سبع  ووزير 

 ( 4)تعاىل( اَّلل أعذرت إىل 

بينه    اَّلل : )من فرق بني والدة وولدها، فرق    اَّلل رسول  قال    [ 1913]احلديث:  

 (5)اجلنّة( يف وبني أحبائه 

حيسن    اَّلل رسول  قال    [ 1914]احلديث:   ثالثة:  والده  عىل  الولد  حّق  )من   :

 ( 6)(اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ

فتوّض   اَّللرسول  قال    [ 1915]احلديث:   الليل  من  أهله  الرجل  أيقظ  )إذا    آ : 

 ( 7) (كثريا والذاكرات اَّلل  وصّليا كتبا من الذاكرين

كّله عىل الناس،    ألقى: )ملعون ملعون من    اَّللرسول  قال    [ 1916]احلديث:  

 ( 8) ملعون ملعون من ضّيع من يعول(

 
 .  6/48الكايف:  (1)

 . 222ق: مكارم األخال (2)

 . 222ق: مكارم األخال (3)

 . 222ق: مكارم األخال (4)

 . 249ص  2عوايل الّلئايل ج  (5)

 . 2/369روضة الواعظني  (6)

 .  8/358 جممع البيان: (7)

 .  12ص   4ج الكايف:  (8)
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: سموا أسقاطكم، فإن الناس إذا دعوا يوم    اَّللقال رسول    [ 1917]احلديث:  

، هذا  اَّلل ، فقالوا: يا رسول  !؟القيامة بأسامئهم تعلق االسقاط بآبائهم فيقولون: مل مل تسمونا 

، أرأيت  اإلناثمن عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور، ومن عرفنا أهنا أنثى سميناها باسم  

نسميه كيف  خلقه  يستبن  مل  باألسامء    ؟من  وعنبسة  قال:  وطلحة  زائدة  مثل  املشرتكة، 

 . (1) ومحزة

: استحسنوا أسامءكم فإنكم تدعون هبا يوم    اَّللقال رسول    [ 1918]احلديث:  

 .(2)القيامة: قم يا فالن بن فالن إىل نورك، وقم يا فالن بن فالن ال نور لك

وأدبه،   اسمهعىل والده أن حيسن  حق الولد :قال رسول اَّلل   [ 1919]احلديث:  

ويضعه موضعا صاحلا، وحق الوالد عىل ولده أن ال يسميه باسمه، وال يميش بني يديه، وال  

والدين محال ولدمها عىل عقوقهام، يا    اَّلل جيلس أمامه، وال يدخل معه احلامم، يا عيل، لعن  

والدين محال   اَّلل رحم عيل، يلزم الوالدين من عقوق ولدمها ما يلزم الولد هلام من عقوقهام، 

 . (3) ولدمها عىل برمها، يا عيل من أحزن والديه فقد عقهام

  يف القبيحة    األسامء كان يغري      اَّللإن رسول  قال اإلمام الباقر:    [ 1920]احلديث:  

 .(4)الرجال والبلدان

وعبد    اَّلل عبد  :  األسامءعىل منربه: أال إن خري      اَّللقال رسول    [ 1921]احلديث:  

 . (5): َضار ومرة وحرب وظاملاألسامءالرمحن وحارثة ومهام، ورش 

هنى عن أربع كنى: عن أيب      اَّلل رسول  عن اإلمام الصادق إن    [ 1922]احلديث:  

 .(6)عيسى، وعن أيب احلكم، وعن أيب مالك، وعن أيب القاسم، إذا كان االسم حممدا

 
 .  74د: قرب االسنا ( 1)

 .  10/  19/  6الكايف:  ( 2)

  .824/ ذيل 269/  4 (  من ال حيرضه الفقيه:3)

 .  45د: قرب االسنا ( 4)

 . 118/ 250 ل: اخلصا ( 5)

 .  15/  21/  6الكايف:  ( 6)
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دعا بصحيفة حني      اَّللعن اإلمام الصادق قال: إن رسول    [ 1923]احلديث:  

حرضه املوت يريد أن ينهى عن أسامء يتسمى هبا، فقبض ومل يسمها، منها: احلكم وحكيم  

 . (1)وذكر أهنا ستة أو سبعة مما ال جيوز أن يتسمى هبا وخالد ومالك، 

مولود فليؤذن    اَّللقال رسول    [ 1924]احلديث:   له  اليمنى    يف: من ولد  أذنه 

 . (2) عصمة من الشيطان الرجيم فإهنا أذنه اليرسى،  يف بأذان الصالة، وليقم 

  اَّلل : حنكوا أوالدكم بالتمر، فكذا فعل رسول  اإلمام عيل قال    [ 1925]احلديث:  

 (3) باحلسن واحلسني. 

عقوا عن أوالدكم يوم السابع، وتصدقوا بوزن  قال اإلمام عيل:   [ 1926]احلديث:  

، وإذا  وسائر ولده  باحلسن واحلسني     اَّللشعورهم فضة عىل مسلم، وكذلك فعل رسول  

هبته وبلغه أشده ورزقك بره، اختنوا    يف لك    اَّلل هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا: بارك  

  اَّلل لتضج إىل   األرض يمنعكم حر وال برد فإنه طهور للجسد، وإن  أوالدكم يوم السابع ال 

 .(4) تعاىل من بول االغلف

قال: عق رسول    [ 1927]احلديث:   الصادق  اإلمام  بيده      اَّلل عن  احلسن  عن 

بسم   احلسن،    اَّللوقال:  عن  وحلالله عقيقة  بعظمه،  عظمها  بدمه،  م  ودمها  بلحمه،  مها 

 . (5)م اجعلها وقاء ملحمد الله وشعرها بشعره، 

حديث ـ قال: مات إبراهيم بن رسول    يفعن اإلمام الصادق ـ    [ 1928]احلديث:  

 . (6) اجلنة يفرضاعه  اَّلل وله ثامنية عرش شهرا فأتم   اَّلل

: الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية    اَّللقال رسول    [ 1929]احلديث:  

 
 .  1751/  439/ 7التهذيب: و ، 14/  20/  6الكايف:  ( 1)

 . 1742/ 437/  7التهذيب:  و ، 6/  24/  6الكايف:  ( 2)

  .1741/ 436/  7التهذيب:  و ، 5/  24/  6الكايف:  ( 3)

   .636 ، 635 ، 619 ل: اخلصا ( 4)

 . 1/  32/  6الكايف:  ( 5)

 .  1541/ 317/  3 حيرضه الفقيه:(  من ال 6)
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 .(1)املضاجع لعرش سنني يفوالصبية يفرق بينهم 

فقال: ما      اَّلل رسول  عن اإلمام الصادق قال: جاء رجل إىل    [ 1930]احلديث:  

 .(2): هذا رجل عندي أنه من أهل النار اَّلل قبلت صبيا يل قط، فلام وىل قال رسول 

 .(3): من كان عنده صبي فليتصاب له اَّللرسول  قال   [ 1931]احلديث:  

: من دخل السوق فاشرتى حتفة فحملها إىل    اَّلل قال رسول    [ 1932]احلديث:  

ناث قبل الذكور فإن من فرح ابنته فكأنام  عياله كان كحامل صدقة إىل قوم حماويج وليبدأ باإل

ابن فكأنام بكى من خشية    أعتق أقر بعني  ، ومن بكى من  اَّللرقبة من ولد إسامعيل ومن 

 .(4)جنات النعيم  اَّللأدخله   اَّللخشية 

   ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

بيتك بلسانك عىل الصالة    [ 1933]احلديث:   قال اإلمام عيل: )أّدب صغار أهل 

 (5)والطهور، فإذا بلغوا عرش سنني فاَضب وال َتاوز ثالثا(

قال اإلمام عيل: )أّدب اليتيم بام تؤّدب منه ولدك، واَضبه بام    [ 1934]احلديث:  

 ( 6) ترضب منه ولدك(

ّسن اسمه، وحيّسن  )حّق الولد عىل الوالد أن حي :عيل   قال اإلمام  [ 1935]احلديث:  

 ( 7)(أدبه، ويعّلمه القرآن 

 
   .1310/ 276/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:1)

 . 7/  50/  6الكايف:  ( 2)

 .  1510/ 312/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:3)

 .  6/  462 ق: أمايل الصدو ( 4)

 .  155/ 2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر  (5)

 .  6/47الكايف:  (6)

 .  1274/ 391هنج البالغة حكمة  (7)
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أَضرت بوارثي أو رسقت ذلك املال    أبايل : )ما  عيلّ قال اإلمام    [ 1936]احلديث: 

 ( 1) فتصدقت(

ن  إ: )ال َتعل أكرب مّهك بأهلك وولدك، فإهّنم  عيل قال اإلمام    [ 1937]احلديث:  

أولياء   فإّن    اَّلل يكونوا  أعداء    اَّلل سبحانه  يكونوا  وإن  ولّيه،  يضّيع  بأعداء    اَّلل ال  فام مّهك 

 ( 2)(اَّلل

تدروا  اإلمام عيل قال    [ 1938]احلديث:   مل  فإن  يولدوا،  أن  قبل  : سموا أوالدكم 

باأل أنثى فسموهم  أم  لقوكم    التيسامء  أذكر  إذا  أسقاطكم  للذكر واالنثى، فإن    يف تكون 

حمسنا قبل أن      اَّللرسول    سمىيتني وقد  بيه: أال سم القيامة ومل تسموهم يقول السقط أل

 . (3) يولد

إن اإلمام عيل رأى صبيا حتت رأسه موسى    قال اإلمام الباقر:  [ 1939]احلديث:  

 . (4) من حديد فأخذها فرمى هبا، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من احلديد

 .(5): من كان له ولد صبا اإلمام عيل قال   [ 1940]احلديث:  

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

منك    [ 1941]احلديث:   أنه  تعلم  فإن  ولدك:  حّق  )وأّما  السجاد:  اإلمام  قال 

عاجل الدنيا بخريه ورّشه، وأّنك مسؤول عاّم وّليته به من حسن األدب    يف يك  ومضاف إل

أمره عمل من يعلم أنه مثاب   يفوالداللة عىل رّبه عّز وجّل واملعونة له عىل طاعته، فاعمل  

 ( 6) عىل اإلحسان إليه، معاقب عىل اإلساءة إليه(

له ولد يستعني  من سعادة الرجل أن يكون  قال اإلمام السجاد:    [ 1942]احلديث: 

 
 .  41نوادر الراوندي ص  (1)

 .  405ص غرر احلكم  (2)

 . 2/  18/  6الكايف:  ( 3)

 .  66د: قرب االسنا ( 4)

 . 4/  49/  6الكايف:  ( 5)

   .368ق: أمايل الصدو (6)
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 .(1)هبم

إذا برش  اإلمام السجاد  عن حممد بن سنان، عمن حدثه قال: كان    [ 1943]احلديث:  

فإذا كان سويا قال: احلمد َّلل الذي مل    ؟بولد مل يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول: أسوي

 .(2)خيلق مني خلقا مشوها 

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

سبع    [ 1944]احلديث:   له  يقال  سنني  ثالث  الغالم  بلغ  )إذا  الباقر:  اإلمام  قال 

(، ثّم يرتك حّتى يتّم له ثالث سنني وسبعة أشهر وعرشون يوما  اَّللمّرات: قل )ال اله إاّل  

سبع مّرات، ثّم يرتك حتّى يتّم له أربع سنني ثّم يقال له: قل    ( اَّلل رسول  فيقال له: قل )حمّمد  

وآله(، ثّم يرتك حتّى يتّم له مخس سنني ثّم يقال له: أُّّيام يمينك وأُّّيام  ّم صّل عىل حمّمد  الّله)

شاملك، فإذا عرف ذلك حّول وجهه إىل القبلة ويقال له: اسجد، ثّم يرتك حّتى يتّم له سبع  

سنني فإذا تّم له ذلك قيل له: اغسل وجهك وكّفيك، فإذا غسلهام قيل له: صّل، ثّم يرتك  

مر بالصالة وَضب عليها، فإذا تعّلم  أ  عّلم الوضوء وَضب عليه وحّتى يتّم له تسع سنني

 (3)لوالديه( اَّلل الوضوء والصالة غفر 

من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه  قال اإلمام الباقر:    [ 1945]احلديث:  

 .( 4) شبهه وخلقه وخلقه وشامئله

عن اإلمام الباقر أنه علم حاجب هشام وكان ال يولد له، فقال    [ 1946]احلديث:  

عرش مّرات،    اَّلل، سبعني مرة، وتستغفر  اَّلل له: قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان  

بَُّكْم  ﴿عز وجل:    اَّلل باالستغفار، يقول    وتسّبح تسع مّرات وختتم العارشة ُقْلُت اْستجْغِفُروا رج فج

 
 .  2/ 2/  6الكايف:  ( 1)

 . 1/  21/  6الكايف:  ( 2)

  .48/ 2أمايل الطويس  (3)

 .  2/ 4/  6الكايف:  ( 4)
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اًرا   فَّ غج انج  كج نَّاٍت  إِنَُّه  جج ُكْم  لج ْل  ْعج جيج وج ننِيج  بج وج اٍل  بِأجْموج ُيْمِدْدُكْم  وج اًرا  ِمْدرج ْيُكْم  لج عج ءج  امج السَّ ُيْرِسِل 

ُكْم أجهْنجاًرا ْل لج ْعج جيج  .(1) ا احلاجب فرزق ذرية كثرية، فقاهل[ 12-10]نوح:  ﴾وج

بالعبودية، وأفضلها    سمى ما    األسامء أصدق  قال اإلمام الباقر:    [ 1947]احلديث:  

 .(2)األنبياءأسامء 

الباقر أنه قال البن صغري: ما اسمك  [ 1948]احلديث:   قال: حممد،    ؟ عن اإلمام 

قال: بعيل، فقال اإلمام الباقر: لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا،   ؟قال: بم تكنى

رصاص، حتى إذا  إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي: يا حممد أو يا عيل ذاب كام يذوب ال

 .(3)سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال

قال: ما    ؟عن معمر بن خيثم قال: قال يل اإلمام الباقر: ما تكنى [ 1949]احلديث:  

قال: قلت: حديث بلغنا    ؟اكتنيت بعد، ومايل من ولد وال امرأة، قال: فام يمنعك من ذلك

أهل فهو أبو جعر، فقال اإلمام الباقر: شوه، ليس  عن اإلمام عيل قال: من اكتنى وليس له  

 .(4)صغرهم خمافة النبز أن يلحق هبم يفهذا من حديث اإلمام عيل، إنا لنكني أوالدنا 

الباقر:    [ 1950]احلديث:   اإلمام  ومالك    اَّللإىل    األسامء أبغض  قال  حارث 

 .(5)وخالد

جال كان يغيش  عن زرارة قال: سمعت اإلمام الباقر يقول: إن ر  [ 1951]احلديث:  

فقال له    وكان يكنى: أبا مرة، فكان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرة بالباب،   عيل بن احلسني

 .(6) ال تقولن أبو مرة، فإذا جئت إيل ثانيا  اَّللعيل بن احلسني: ب

  اَّلل واحلمد َّلل و  اَّللوب  اَّلل إذا ذبحت فقل: بسم  قال اإلمام الباقر:    [ 1952]احلديث:  

 
 .  5/ 8/  6الكايف:  ( 1)

 . 1/  18/  6الكايف:  ( 2)

 .  12/  20/  6الكايف:  ( 3)

 .  11/  19/  6الكايف:  ( 4)

 .  16/  21/  6الكايف:  ( 5)

 .  17/  21/  6الكايف:  ( 6)
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والشكر لرزقه واملعرفة بفضله علينا    ألمرهوالعصمة      اَّللوثناء عىل رسول    اَّللأكرب إيامنا ب

م إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بام وهبت، ومنك ما  الله أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل:  

واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك    أعطيت وكلام صنعنا فتقبله منا عىل سنتك وسنة نبيك  

 .(1) دماء ال رشيك لك واحلمد َّلل رب العاملنيسفكت ال

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

: )دع ابنك يلعب سبع سنني، ويؤّدب سبعا،  الصادققال اإلمام    [ 1953]احلديث:  

 (2)وألزمه نفسك سبع سنني، فإن فلح وإاّل فال خري فيه(

سنني، ثّم  : )امهل صبّيك حّتى يأيت له سّت  الصادق قال اإلمام [ 1954]احلديث:  

 (3)ضّمه إليك سبع سنني فأّدبه بأدبك، فإن قبل وصلح وإاّل فخّل عنه(

اإلمام  [ 1955]احلديث:   ويتعّلم  الصادق  قال  سنني،  سبع  يلعب  )الغالم    يف : 

 ( 4) الكّتاب سبع سنني، ويتعّلم احلالل واحلرام سبع سنني(

ن تسبقكم  : )بادروا أحداثكم باحلديث قبل أالصادق  قال اإلمام  [ 1956]احلديث:  

 ( 5) إليهم املرجئة(

الصادق:    [ 1957]احلديث:   أن يسمع  قال اإلمام  بالليل  إذا صىّل  للرجل  )ينبغي 

 ( 6) (أهله، لكي يقوم النائم ويتحّرك املتحّرك

 ( 7) : )كفى باملرء إثام أن يضّيع من يعوله(الصادققال اإلمام    [ 1958]احلديث:  

إ  [ 1959]احلديث:   الصادق:  اإلمام  عند  قال  موسومون  املسلمني  أوالد  :  اَّللن 

 
 . 2/  30/  6الكايف:  ( 1)

 .  6/46الكايف:  (2)

 .  6/46الكايف:  (3)

 .  6/47الكايف:  (4)

 .  6/47الكايف:  (5)

   .364الرشائع/ علل  (6)

 .  12ص   4ج الكايف:  (7)
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بلغوا احللم كتبت عليهم    فإذابلغوا اثني عرش سنة كتبت هلم احلسنات،    فإذاشافع ومشفع،  

 .(1) السيئات

إن فالنا ـ رجل سامه ـ قال: إين كنت زاهدا  قال اإلمام الصادق:  [ 1960]احلديث:  

الولد حتى وقفت بعرفة، فإذا إىل جنبي غالم شاب يدعو ويبكي ويقول: يا رب، والدي    يف

 .(2)الولد حني سمعت ذلك يف والدي، فرغبني 

الصادق: مرياث    [ 1961]احلديث:   الصالح    اَّللقال اإلمام  الولد  املؤن  من عبده 

 .(3) يستغفر له

 .(4)ة حبه لولدهلريحم الرجل لشد  اَّللإن قال اإلمام الصادق:   [ 1962]احلديث:  

أصحابنا   [ 1963]احلديث:   من  لرجل  ولد  قال:  اللخمّي  سعيد  بن  احلسني  عن 

إليك أن   أوحى اَّللجارية فدخل عىل اإلمام الصادق فرآه متسخطا، فقال له: أرأيت لو أن  

قال: كنت أقول: يا رب، ختتار يل، قال: فإن    ؟ما كنت تقول  ؟أختار لك: أو ختتار لنفسك

عز وجل قد اختار لك، ثم قال: إن الغالم الذي قتله العامل الذي كان مع موسى عليه    اَّلل

قول    ،السالم  وجل:    اَّلل وهو  بج  ﴿عز  أجْقرج وج اًة  كج زج ِمنُْه  ا  رْيً خج ُامج  هبه رج اُمج  ُيْبِدهلج أجْن  ا  ْدنج رج
أج   ُرمْحًا﴾ فج

 .(5)عز وجل به جارية ولدت سبعني نبيا  اَّللام ، أبدهل[ 81]الكهف: 

البنات حسنات، والبنون نعمة، واحلسنات  قال اإلمام الصادق:    [ 1964]احلديث:  

 .(6) يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها 

ل  [ 1965]احلديث:   الصادق  اإلمام  ترجوه  قال  الذي  ببناته:  إليه غمه  رجل شكا 

   اَّللرسول  لصالح حال بناتك، أما علمت أنلتضعيف حسناتك وحمو سيئاتك فارجه 

 
 .  8/ 3/  6الكايف:  ( 1)

 .  5/ 3/  6الكايف:  ( 2)

 .  1491/ 309/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:3)

   .1/  238 ل: ثواب االعام ( 4)

 . 11/ 6/  6الكايف:  ( 5)

   .1/  239 : لثواب االعام ( 6)
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معلقة  قال: ملا جاوزت سدرة املنتهى وبلغت قضباهنا وأغصاهنا رأيت بعض ثامر قضباهنا  

يقطر من بعضها اللبن، ومن بعضها العسل، ومن بعضها الدهن، ومن بعضها شبه دقيق  

، فقلت  األرضالسميد، ومن بعضها الثياب، ومن بعضها كالنبق، فيهوي ذلك كله نحو  

غذو  فناداين ريب: يا حممد هذه أنبتها من هذا املكان أل  ؟اخلارجاتنفيس: أين مقر هذه    يف

منها بنات املؤمنني من أمتك وبنيهم، فقل آلباء البنات: ال تضيقن صدوركم عىل بناتكم  

 .(1)فإين كام خلقتهن أرزقهن

تتمني  رجل  قال    [ 1966]احلديث:   لعلك  فقال:  بنات،  يل  إن  الصادق:  لإلمام 

ت موهتن ومتن مل تؤجر يوم القيامة، ولقيت ربك حني تلقاه وأنت  موهتن، أما إنك إن متني 

 .(2) عاص

إليها ملكا،   اَّلل إذا أصاب الرجل ابنة بعث  قال اإلمام الصادق:  [ 1967]احلديث:  

 .(3)فأمر جناحه عىل رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، املنفق عليها معان

م ال  اللهعىل أحدكم الولد فليقل:  قال اإلمام الصادق: إذا أبطأ   [ 1968]احلديث:  

ناثا، آنس هبم من الوحشة، وأسكن إليهم  إ، بل هب يل عاقبة صدق ذكورا ووحيداتذرين  

كل عافية   يف عظيم يا معظم، ثم اعطني  من الوحدة، وأشكرك عند متام النعمة، يا وهاب يا 

 .(4)لعهد، ووفاء با األمانةصدق احلديث، وأداء  يفشكرا حتى تبلغني منها رضوانك 

لإلمام الصادق: إين من أهل بيت قد انقرضوا وليس  قال رجل  [ 1969]احلديث:  

قال: ادع وأنت ساجد: رب هب يل من لدنك وليا، رب ال تذرين فردا وأنت خري  ، فيل ولد

 .(5) : ففعلت فولد يل عيل واحلسنيالرجل  الوارثني، قال 
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  يففقال: استغفر ربك    ؟قال رجل لإلمام الصادق: ال يولد يل  [ 1970]احلديث:  

 .(1)السحر مائة مرة، فإن نسيته فاقضه

مل أرزق ولدا، فقال: إذا رجعت إىل    قال رجل لإلمام الصادق:  [ 1971]احلديث:  

اِضًبا فجظجنَّ أجنْ ﴿بالدك فأردت أن تأيت أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك:   بج ُمغج ا النهوِن إِْذ ذجهج ذج   وج

انجكج إِينِّ ُكنُْت ِمنج  هج إاِلَّ أجْنتج ُسْبحج ِت أجْن الج إِلج نجادجى يِف الظهُلامج ْيِه فج لج ْن نجْقِدرج عج ْبنجا   الظَّاملنِِيج لج اْستججج فج

مِّ  ْينجاُه ِمنج اْلغج نججَّ ُه وج لِكج ُننِْجي    لج ذج كج بِّ الج تجذج   املُْْؤِمننِيج وج ُه رج بَّ ا إِْذ نجادجى رج ِريَّ كج زج أجْنتج  وج ْرًدا وج ْريِن فج

رْيُ  ﴾ خج اِرثنِيج  .(2) اَّلل ، فإنك سرتزق ولدا إن شاء [ 89-87]األنبياء:  اْلوج

شكر   اَّللقال رجل لإلمام الصادق: ولد يل غالم، فقال: رزقك   [ 1972]احلديث:  

 .(3) بره اَّلل املوهوب، وبلغ أشده، ورزقك  يف الواهب، وبارك لك 

هنأ رجل رجال أصاب ابنا فقال له: ُّينئك  قال اإلمام الصادق:   [ 1973]احلديث:  

قال: تقول:    ؟الفارس، فقال له احلسن: ما علمك أن يكون فارسا أو راجال؟! قال: فام أقول

 .(4)املوهوب، وبلغ أشده، ورزقك بره يفشكرت الواهب، وبورك لك  

حممدا، فإذا مىض    ال يولد لنا ولد إال سميناهقال اإلمام الصادق:    [ 1974]احلديث:  

 .(5)سبعة أيام فإن شئنا غرينا وإال تركنا 

عن أيب هارون قال: كنت جليسا لإلمام الصادق باملدينة ففقدين    [ 1975]احلديث:  

فقلت: ولد يل غالم، فقال:    !؟أياما، ثم إين جئت إليه فقال: مل أرك منذ أيام يا أبا هارون

وهو يقول: حمّمد    األرضفأقبل بخده نحو    لك، فام سميته؟ قلت: سميته حممدا،  اَّللبارك  

، ثم قال: بنفيس وبولدي وبأهيل وبأبوي وبأهل باألرضحمّمد حمّمد، حّتى كاد يلصق خده  
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، ال تسبه، وال ترضبه، وال تسئ إليه، واعلم أنه    اَّلل كلهم مجيعا الفداء لرسول    األرض

 .(1) دار فيها اسم حممد إال وهي تقدس كل يوم األرض  يف ليس 

الصادق:    [ 1976]احلديث:   اإلمام  باسم  قال  الرجل  يكنى  أن  والرب  السنة  من 

 .(2) ابنه

قال:    ؟: كيف سميت ابنك َضيسا لبعضهمقال اإلمام الصادق    [ 1977]احلديث:  

 .(3)اجلنة، وَضيس اسم شيطان يف قال: إن جعفرا هنر   ؟كيف سامك أبوك جعفرا

  ﴿كتابه:  يفيقول  اَّللاللقب، إن  يفال خري قال اإلمام الصادق:   [ 1978]احلديث:  

اِب  ُزوا بِاأْلجْلقج نجابج الج تج نِ  وج يامج  (4) ([ 11]احلجرات:  ﴾بِْئسج ااِلْسُم اْلُفُسوُق بجْعدج اإْلِ

الصادق:    [ 1979]احلديث:   اإلمام  يوم  قال  مرهتن  امرئ  بعقيقته،  كل  القيامة 

 .(5)والعقيقة أوجب من االضحية

ما أدري    اَّلل عن عمر بن يزيد قال: قلت لإلمام الصادق: إين و  [ 1980]احلديث:  

 .(6)كان أيب عق عني أم ال، قال: فأمرين اإلمام الصادق فعققت عن نفيس وأنا شيخ كبري

الصادق   [ 1981]احلديث:   مل يوجد    العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن  يف   قال اإلمام 

 .(7) االضحية، وإال فحمل أعظم ما يكون من محالن السنة يفكبش أجزأه ما جيزي 

 . (8)فقال: شاة أو بقرة أو بدنة  ؟العقيقةسئل اإلمام الصادق عن    [ 1982]احلديث:  

 .(9)الغالم واجلارية سواء يف : العقيقة قال اإلمام الصادق  [ 1983]احلديث:  

 . (10) : عقيقة الغالم واجلارية كبشالصادققال اإلمام    [ 1984]احلديث:  
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العقيقة الزمة ملن كان غنيا، ومن كان فقريا    قال اإلمام الصادق:  [ 1985]احلديث:  

 .(1) إذا أيرس فعل، فإن مل يقدر عىل ذلك فليس عليه يشء

اليوم السابع    يف قال: يسمى  فاملولود  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1986]احلديث:  

صدق بوزن شعره فضة، ويبعث إىل القابلة بالرجل مع الورك  ويعق عنه وحيلق رأسه ويت

 .(2)ويطعم منه ويتصدق

  ؟ ل اإلمام الصادق عن العقيقة واحللق والتسمية، بأُّيا يبدأئ س  [ 1987]احلديث:  

كله  ف ذلك  يصنع  فاطمة    يف قال:  ما صنعت  ذكر  ثم  ويذبح ويسمى،  واحدة حيلق  ساعة 

 .(3)فضة بولدها، ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه 

ل اإلمام الصادق عن الصبي املولود، متى يذبح عنه وحيلق  ئ س  [ 1988]احلديث:  

 .(4) اليوم السابع يف فقال: كل ذلك  ؟رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى

قال:  فالعقيقة عن املولود، كيف هي؟  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1989]احلديث:  

عز وجل به، ثم حيلق رأسه ويتصدق    اَّلل باالسم الذي سامه    سمىإذا أتى للمولود سبعة أيام  

االضحية    يف بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن مل يوجد كبش أجزأ عنه ما جيزي  

مه  وإال فحمل أعظم ما يكون من محالن السنة ويعطى القابلة ربعها، وإن مل تكن قابلة فأل

منه،    تعطيها  ويأكل  أفضل،  فهو  زادوا  فإن  املسلمني،  من  منه عرشة  وتطعم  من شاءت، 

والعقيقة الزمة إن كان غنيا أو فقريا إذا أيرس، وإن مل يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه  

 .(5)ضحيةاأل

ل لإلمام الصادق: إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان  يق   [ 1990]احلديث:  
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بان مل توجد فتعرس عليهم، فقال:  فيجدون الفحول، وإذا كان غري ذلك اإلعراب  يقدم األ

 .(1)ضحية جيزي منها كّل يشءإنام هي شاة حلم ليست بمنزلة األ

الصادق:  [ 1991]احلديث:   اإلمام  خريها    قال  اهلدي،  بمنزلة  ليست  العقيقة 

 .(2)أسمنها 

الصادق:   [ 1992]احلديث:   اإلمام  عقق  قال  إذا  العقيقة  عىل    اَّللبسم  )ت:  تقول 

م اجعله وقاء  الله م عقيقة عن فالن حلمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، الله، اَّللوب

 .)(3)آلل حممد 

ْوِم    ﴿ إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت:   قال اإلمام الصادق: [ 1993]احلديث:   ا قج يج

نِيًفا  اأْلجْرضج حج اِت وج وج امج ْجِهيج لِلَِّذي فجطجرج السَّ ْهُت وج جَّ ُكونج إِينِّ وج ا أجنجا ِمنج    إِينِّ بجِريٌء مِمَّا ُترْشِ مج وج

كِنيج  بِّ    ﴿  [ 79-78]األنعام:    ﴾املرُْْشِ جايِت َّللَِِّ رج ممج ْيجايج وج حمج ُنُسكِي وج يِت وج الج املجنِيج إِنَّ صج يكج لجهُ الج    اْلعج ِ   رشج

ُل   أجنجا أجوَّ لِكج ُأِمْرُت وج بِذج ﴾وج أكرب،    اَّلل و  اَّللم منك ولك بسم  الله،  [ 163-162]األنعام:    املُْْسلِِمنيج

ثم  الله باسمه  املولود  وتسمي  فالن،  بن  فالن  من  وتقبل  حممد،  وآل  حممد  عىل  صل  م 

 .(4) تذبح

الصادق:   [ 1994]احلديث:   اإلمام  العقيقة:    قال  عند  ما  لهاليقال  ولك  منك  م 

أعطيت   وأنت  نبيك  اللهوهبت  سنة  عىل  منا  فتقبله  بم  وتستعيذ  الشيطان    اَّلل،  من 

الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: لك سفكت الدماء ال رشيك لك، واحلمد َّلل رب العاملني،  

 .(5)م اخسأ الشيطان الرجيمالله

الصادق:    [ 1995]احلديث:   اإلمام  بدم  قال  الصبي  رأس  يلطخون  ناس  كان 
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 .(1) ذلك رشك : العقيقة، وكان أيب يقول

حديث العقيقة ـ    يفعن عاصم الكوزي، عن اإلمام الصادق ـ    [ 1996]احلديث:  

،  اَّللسبحان    :ذاك رشك، قلت   : فقال  ؟أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي  : قلت له  :قال

 .(2) اإلسالم يف اجلاهلية، وهني عنه  يف فإنه كان يعمل  ؟مِلج ملْ يكن ذاك رشكا   :فقال ؟رشك

..  قال: ال   ؟اَّلل: هل يعاب يشء من خلق  سئل اإلمام الصادق  [ 1997]احلديث:  

قطع الغلفة أصوب    يف ، وجعلتم فعلكم  اَّلل خلق خلقه غرال فلم غريتم خلق    اَّللل فإن  يق

خلقه، ومدحتم اخلتان وهو فعلكم، أم تقولون: إن ذلك    اَّللغلف و، وعبتم األاَّللمما خلق  

حكمة وصواب، غري أنه    اَّللذلك من  )فقال اإلمام الصادق:    ؟ خطأ غري حكمة  اَّلل كان من  

سن ذلك وأوجبه عىل خلقه كام أن املولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم رسته متصلة برسة  

م، وكذلك  مر العباد بقطعها، ويف تركها فساد بني املولود واألاحلكيم فأ  اَّلل أمه، كذلك أمر  

أن خيلقها خلقة    اإلنسانأمر إذا طالت أن تقلم، وكان قادرا يوم دبر خلقة    اإلنسانأظفار  

تقدير    يف ذلك عيب    يف الشارب والرأس يطول وجيز، وليس    يف ال تطول، وكذلك الشعر  

 (3)(عز وجل  اَّلل

الصادققال    [ 1998]احلديث:   ختن:    يف   اإلمام  إذا  هذه  اللهيقول:  )الصبي  م 

مر أردته وقضاء حتمته  رادتك ألإواتباع منا لك ولدينك بمشيتك وب  سنتك وسنة نبيك  

م فطهره من  اللهمر أنت أعرف به مني،  ختانه وحجامته أل   يفوأمر أنفذته فأذقته حر احلديد  

عن جسمه وزده من الغنى وادفع   عواألوجا عمره وادفع اآلفات عن بدنه  يفالذنوب وزد 

من مل يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن حيتلم  .. وعنه الفقر فإنك تعلم وال نعلم 
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 .(1)فإن قاهلا كفي حر احلديد من قتل أو غريه

إذا ولد لك غالم أو جارية فعق عنه يوم    قال اإلمام الصادق:   [ 1999]احلديث:  

هام وأطعم، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن  السابع شاة أو جزورا، وكل من 

 .(2)شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفا من ذلك، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك

رضاع ولدها أكثر   يفقال اإلمام الصادق: ليس للمرأة أن تأخذ   [ 2000]احلديث:  

و فهو حسن،  منهام  تراض  عن  ذلك  قبل  الفصال  أرادا  إن  كاملني،  حولني  الفصال:  من 

 .(3)الفطام

الرضاع أحد وعرشون شهرا،    يفقال اإلمام الصادق: الفرض    [ 2001]احلديث:  

يتم الرضاعة فحولني   فام نقص عن أحد وعرشين شهرا فقد نقص املرضع، وإن أراد أن 

 .(4)كاملني

الصادق:   [ 2002]احلديث:   اإلمام  فام نقص    قال  الرضاع واحد وعرشون شهرا 

 .(5)فهو جور عىل الصبي

احلبىل ينفق عليها حتى تضع محلها وهي    قال اإلمام الصادق:   [ 2003]احلديث:  

ا  ﴿ عز وجل:  اَّلليقول  ،أخرى أحل بولدها أن ترضعه بام تقبله امرأة  ِدهج لج ٌة بِوج الِدج ارَّ وج الج ُتضج

ِدهِ  لج ُه بِوج ْوُلوٌد لج الج مج لِكج   وج اِرِث ِمْثُل ذج ىلج اْلوج عج ال يضار بالصبي وال يضار بأمه    .. [ 233]البقرة:    ﴾   وج

رضاعه فوق حولني كاملني فإذا أرادا الفصال عن تراض    يفوليس هلا أن تأخذ  رضاعه،    يف

 .(6)منهام كان حسنا، والفصال هو الفطام

إنا نأمر الصبيان أن جيمعوا بني الصالتني:    قال اإلمام الصادق:   [ 2004]احلديث: 
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 .(1)ما داموا عىل وضوء قبل أن يشتغلوا اآلخرة والعرص، وبني املغرب والعشاء  األوىل

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

الكاظم:    [ 2005]احلديث:   اإلمام  من  قال  خلفا  يرى  حتى  يمت  مل  امرؤ  سعد 

 .(2)نفسه

الكاظم ل  قيل   [ 2006]احلديث:   إيّن  إلمام  الولد منذ  أ :  مخس سنني،  حببت طلب 

لقلة   تربيتهم  يشتد عيل  انه  أهيل كرهت ذلك وقالت:  أن  ترىاليشء وذلك  فام  :  فقال  ؟، 

 . (3) يرزقهم  اَّللطلب الولد فإن ا

سقمه وأنه ال يولد له، فأمره أن يرفع   إلمام الكاظم رجل لشكا  [ 2007]احلديث:  

 .(4)عني سقمي وكثر ولدي اَّللمنزله، قال: ففعلت، فأذهب   يفذان صوته باآل

الكاظم:    [ 2008]احلديث:   اإلمام  باسم  قال  يسميه  أن  ولده  الرجل  يرب  ما  أول 

 . (5)حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده

قال: ليس  ف  ، عن العقيقة عىل املورس واملعرسسئل اإلمام الكاظم    [ 2009]احلديث:  

 .(6) عىل من ال جيد يشء

الكاظم:    [ 2010]احلديث:   اإلمام  ففوا هلم  إذا وعقال  الصبيان  يرون    فإهنمدتم 

 . (7)عز وجل ليس يغضب ليشء كغضبه للنساء والصبيان اَّلل أنكم الذين ترزقوهنم، إن 

 : حقوق األقارب حول  ـ ما ورد  ثالثا  

 
 . 7/  47/  6الكايف:  ( 1)

 .  3/ 4/  6الكايف:  ( 2)

 .  7/ 3/  6الكايف:  ( 3)

 .  9/ 9/  6الكايف:  ( 4)

 . 3/  18/  6الكايف:  ( 5)

 . 1/  26/  6الكايف:  ( 6)

 . 8/  50/  6الكايف:  ( 7)
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وهي من احلقوق التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم باعتبارها من القيم التي جاء هبا  

، كام سبق ذكر اآليات التي تنص عىل ذلك، ومنها قوله تعاىل:  كل األنبياء عليهم السالم

ِذي اْلُقْربجى وج ﴿ اًنا وج ْيِن إِْحسج الِدج بِاْلوج ْعُبُدونج إِالَّ اَّللَّج وج يلج الج تج
ائِ نِي إرِْسج ْذنجا ِميثجاقج بج إِْذ أجخج ى  وج اْليجتجامج

أجِقيُموا الصَّ  ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا وج نِي وج
اكِ املْجسج أجْنُتْم  وج ياًل ِمنُْكْم وج

لِ ْيُتْم إاِلَّ قج لَّ اةج ُثمَّ تجوج كج آُتوا الزَّ ةج وج الج

 [ 83]البقرة:  ﴾ ُمْعِرُضونج 

نج بِاَّللَِّ ﴿ وقال:   ْن آمج لجكِنَّ اْلرِبَّ مج املْجْغِرِب وج ِق وج ُكْم ِقبجلج املْجرْشِ لهوا ُوُجوهج لجْيسج اْلرِبَّ أجْن ُتوج

املْج  وج اآْلِخِر  اْليجْوِم  ى  وج اْليجتجامج وج اْلُقْربجى  ذجِوي  ُحبِِّه  ىلج  عج املْجالج  آتجى  وج النَّبِيِّنيج  وج اْلكِتجاِب  وج ِة  ئِكج الج

اِب  قج يِف الرِّ ائِلنِيج وج السَّ بِيِل وج اْبنج السَّ نيج وج
اكِ املْجسج  [ 177]البقرة:  ﴾وج

ةج ُأوُلو اْلُقْربجى  ﴿وقال:   ج اْلِقْسمج رضج ا حج إِذج ُقوُلوا  وج اْرُزُقوُهْم ِمنُْه وج نُي فج
اكِ املْجسج اْليجتجامجى وج وج

ْعُروًفا  ْواًل مج ُْم قج  [8]النساء:  ﴾هلج

ْيًئا ﴿وقال:   ُكوا بِِه شج الج ُترْشِ اْعُبُدوا اَّللَّج وج ى    وج اْليجتجامج بِِذي اْلُقْربجى وج اًنا وج ْيِن إِْحسج الِدج بِاْلوج وج

الْ  اجْلجاِر ِذي  وج نِي 
اكِ املْجسج ْت  وج لجكج مج ا  مج وج بِيِل  السَّ اْبِن  وج بِاجْلجنِْب  اِحِب  الصَّ وج اجْلُنُِب  اجْلجاِر  وج ُقْربجى 

ُنُكمْ  انج خُمْتجااًل فجُخوًرا أجْيامج ْن كج به مج
 [36]النساء:  ﴾إِنَّ اَّللَّج الج حُيِ

اْلُقْربجى ﴿وقال:   ِذي   
ِ
إِيتجاء وج اِن  ْحسج اإْلِ وج ْدِل  بِاْلعج ْأُمُر  يج اَّللَّج      إِنَّ 

ِ
اء ْحشج اْلفج ِن  عج ى  نْهج يج وج

اْلبجْغِي  ِر وج املُْنْكج ُرونج   وج كَّ لَُّكْم تجذج عج ِعُظُكْم لج  [ 90]النحل:  ﴾يج

ْبِذيًرا ﴿وقال:  ْر تج الج ُتبجذِّ بِيِل وج اْبنج السَّ نيج وج
املِْْسكِ ُه وج قَّ ا اْلُقْربجى حج آِت ذج  [ 26]اإلرساء:  ﴾وج

التي   الكريمة  اآليات  من  من  وغريها  ويفصلها  يؤكدها  ما  هنا  سنستعرض 

 األحاديث: 

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 
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 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

، وأنا الرمحن خلقت  اَّلل تعاىل أنا    اَّلل : )قال    اَّلل قال رسول    [ 2011]احلديث:  

 ( 1) اسام من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته(الرحم، وشققت هلا 

من    اَّلل : )إن الرحم شجنٌة من الرمحن، فقال    اَّلل قال رسول  [  2012]احلديث: 

 ( 2) وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته(

: )الرحم معلقٌة بالعرش تقول: من وصلني    اَّللقال رسول    [ 2013]احلديث:  

 ( 3)(اَّلل، ومن قطعني قطعه اَّللوصله 

رزقه، وأن ينسأ له    يف  اَّلل: )من رسه أن يبسط    اَّللقال رسول  [  2014ديث:  ]احل 

 (4)أثره، فليصل رمحه( يف

)تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم    :  اَّللقال رسول    [ 2015]احلديث:  

 ( 5)األثر( يفاملال، منسأٌة  يفاألهل، مثراٌة  يف فإن صلة الرحم حمبٌة 

 ( 6) : )ال يدخل اجلنة قاطٌع رحم( اَّللقال رسول    [ 2016]احلديث:  

رسول    [ 2017]احلديث:   لصاحبه    اَّللقال  يعجل  أن  أجدر  ذنب  من  )ما   :

 ( 7)من البغي، وقطيعة الرحم( اآلخرة  يفالدنيا مع ما يدخر له  يفالعقوبة 

: )ليس الواصل باملكافئ، ولكن الواصل من    اَّللقال رسول    [ 2018]احلديث:  

 ( 8)رمحه وصلها(إذا قطعت 

إن يل قرابة    ، اَّلليا رسول  فقال:      اَّللرسول  جاء رجٌل إىل  [  2019]احلديث:  

 
 (  1907الرتمذي )، (1694، 1695( أبو داود )1)

   (2554ومسلم )، (5988( البخاري )2)

   (2555ومسلم )، (5989البخاري )( 3)

 ( 5985( البخاري )4)

 (  1979( الرتمذي )5)

   (2556ومسلم ) ، (5984( البخاري )6)

 ( 4211( وابن ماجة)2511والرتمذي )، (4902( أبو داود )7)

   (1697وأبو داود )، (5991( البخاري )8)
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)لئن   قال:  إيل، وأحلم عنهم وجيهلون عيل،  إليهم ويسيئون  أصلهم ويقطعوين، وأحسن 

من   معك  يزال  ولن  املل،  تسفهم  فكأنام  قلت،  كام  عىل    اَّللكنت  دمت  ما  عليهم  ظهرٌي 

 (1)(ذلك

ذي    اَّلل قال رسول    [ 2020]احلديث:   املسكني صدقٌة، وعىل  )الصدقة عىل   :

 (2)صلة رحم(الرحم ثنتان، صدقٌة و

: )إن أعامل بني آدم تعرض كل مخيس ليلة    اَّللقال رسول  [  2021]احلديث:  

 ( 3) اجلمعة فال يقبل عمل قاطع رحم(

رسول  [  2022]احلديث:   خريكم    :  اَّللقال  وأنا  ألهله،  خريكم  )خريكم 

 ( 4)ألهيل(

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

القرابة    اَّلل قال رسول    [ 2023]احلديث:   : )حسن اخللق وصلة األرحام وبّر 

 ( 5)األعامر، وتعّمر الديار ولو كان القوم فّجارا( يفتزيد 

العمر   يف : )ال يرّد القدر إاّل الدعاء، وال يزيد  اَّللقال رسول    [ 2024]احلديث:  

 ( 6) إاّل الرّب، وإّن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه(

وا أمواهلم  م نفت  ة: )إّن أهل بيت ليكونون برر  اَّللقال رسول   [ 2025]احلديث: 

 (7)ولو أهّنم فّجار(

العمر إاّل الرّب، وال يرّد القضاء    يف : )ال يزيد    اَّللقال رسول    [ 2026]احلديث:  

 
 ( 2558( مسلم )1)

 ( 1680والدا رمي)، (1844وابن ماجة)  ، 5/92( النسائي2)

   .483/ 2(أمحد3)

 ( 3895( والرتمذي )4899( أبو داود)4)

 .  294( أعالم الدين ص 5)

 . 17( نزهة الناظر ص 6)

 .  34( كتاب الزهد ص 7)
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 ( 1) إاّل الدعاء(

الرزق، وعامرة    يف: )الرّب وحسن اجلوار زيادة    اَّللال رسول  ق  [ 2027]احلديث:  

 ( 2)الدنيا( يف

رسول    [ 2028]احلديث:   خريكم    اَّللقال  وأنا  ألهله،  خريكم  )خريكم   :

 ( 3)ألهيل(

رسول    [ 2029]احلديث:   )اّتقوا    اَّلل قال  اليتيم    يف  اَّللاتقوا    اَّلل :  الضعيفني: 

 (4)واملرأة، فإّن خياركم خياركم ألهله(

أحسنهم خلقا،    اَّللرسول  قال    [ 2030]احلديث:   إيامنا  املؤمنني  أكمل  )إّن   :

 ( 5) وخياركم خياركم لنسائهم(

القيامة أحسنكم    اَّلل قال رسول    [ 2031]احلديث:   يوم  )أقربكم منّي جملسا   :

 (6)خلقا، وخريكم ألهله(

رسول    [ 2032]احلديث:   خلقا،    اَّللقال  أحسنهم  إيامنا  الناس  )أحسن   :

 ( 7)وألطفهم بأهله، وأنا ألطفكم بأهيل(

: الصالة، والرّب،  اَّلل : )إّن أحّب األعامل إىل    اَّلل قال رسول    [ 2033]احلديث:  

 ( 8)واجلهاد(

  اَّلل رساؤه، وأحّب العباد إىل أ: )عيال الرجل  اَّللقال رسول    [ 2034]احلديث:  

 (9)رسائه(أ عّز وجّل أحسنهم صنعا إىل 

 
 . 389( مكارم األخالق ص 1)

 . 77( كتاب جعفر بن حمّمد بن رشيح احلرضمي ص 2)

 .  362ص   3( من ال حيرضه الفقيه ج 3)

 .  44( قرب االسناد ص 4)

 .  6ص  2( أمايل الشيخ الطويس ج  5)

 .  31باب  38ص  2( عيون األخبار ج  6)

 .  31باب  38ص  2( عيون األخبار ج  7)

 .  185ص  1( اخلصال ج  8)

 .  362ص   3( من ال حيرضه الفقيه ج 9)
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يأكل    اَّلل قال رسول    [ 2035]احلديث:   واملنافق  أهله،  يأكل بشهوة  )املؤمن   :

 (1)أهله بشهوته(

بّر الوالدين وصلة الرحم ُّيّون احلساب،  ):    اَّللرسول  قال    [ 2036]احلديث:  

جاُفونج ُسوءج  ﴿  : ثّم تال هذه اآلية خيج ُْم وج هبَّ ْونج رج ْشج خيج لج وج أجْن ُيوصج بِِه  رج اَّللَُّ  ا أجمج يجِصُلونج مج ِذينج  الَّ وج

اِب﴾  سج
 ( 2)([ 21]الرعد:  احْلِ

اجلنّة درجة ال يناهلا إاّل إمام عادل،    يفإّن  ):    اَّللرسول  قال    [ 2037]احلديث:  

 (3)(أو ذو رحم وصول، أو ذو عيال صبور

خري  ):    اَّلل رسول  قال    [ 2038]احلديث:   عىل  أدلكم  الدنيا   أخالق أال  أهل 

 (4)(من عفا عمن ظلمه، ووصل من قطعه ويعطي من حرمه  اآلخرةو

)  اَّللرسول  قال    [ 2039]احلديث:   وبذل  :  رضاه،  وبسط  غضبه،  كّف  من 

 (5)(نوره األعظم يف القيامة عّز وجّل يوم  اَّلل معروفه، ووصل رمحه، وأّدى أمانته، أدخله 

)  اَّلل رسول  قال    [ 2040]احلديث:   من  :  رجال  فال    أمتي رأيت  املؤمنني  يكلم 

فكلمه  يكلمونه فجاءه صلته للرحم فقال: يا معرش املؤمنني كلموه فإنه كان واصال لرمحه، 

 (6)(املؤمنون وصافحوه وكان معهم

احلديث  ):    اَّللرسول  قال    [ 2041]احلديث:   األخالق صدق  من مكارم  إّن 

والتذّمم   للجار  والتذّمم  األمانة  وأداء  الرحم  وصلة  الناس  وصدق  السائل  وإعطاء 

 ( 7) (للصاحب وإقراء الضيف

 
 .  12ص   4( الكايف: ج 1)

 .  208/ 2تفسري العيّايش  (2)

 .  1/93اخلصال  (3)

 .  106ر: جامع األخبا (4)

 . 14ر: نزهة الناظ (5)

 .  230ق: أمايل الصدو (6)

 . 151األشعثيات/ (7)
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)     اَّلل رسول  قال    [ 2042]احلديث:   أصحابه:  بعض  ثواهبّن  يويص    يف ثالث 

تزيد  اآلخرةو  الدنيا  الرحم  البلّية، وصلة  تدفع  والصدقة  الفقر،  ينفي  احلّج  .  العمر.   يف : 

عّز وجّل، وعلم يرّد به    اَّللثالث من مل يكّن فيه مل يقم له عمل: ورع حيجزه عن معايص  

: رجل أحّب  القيامةلعرش يوم  ثالثة حتت ظّل او .  جهل السفيه، وعقل يداري به الناس. 

  َّلل ألخيه ما أحّب لنفسه، ورجل بلغه أمر فلم يتقّدم فيه ومل يتأّخر حّتى يعلم أّن ذلك األمر  

 ( 1) (رىض

إّن الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار،  ):    اَّللرسول  قال    [ 2043]احلديث:  

 ( 2)(األعامر  يفوتزيدان 

عليه،    اَّللفقال: عّلمني عمال حيبني      اَّلل رسول  جاء رجل إىل    [ 2044]احلديث:  

ويطيل عمري، وحيرشين معك، فقال:    مايل، ويصح بدين،   اَّلل وحيبني املخلوقون، ويثري  

فخفه واتقه، وإذا أردت    اَّللهذه ست خصال، حتتاج إىل ست خصال: إذا أردت أن حيبك  )

ما   إليهم وارفض  يثري  أ  يفأن حيبك املخلوقون فأحسن  مالك    اَّلليدُّيم، وإذا أردت أن 

عمرك فصل    اَّلل فزّكه، وإذا أردت أن يصح بدنك فأكثر من الصدقة، وإذا أردت أن يطيل  

حيرشك   أن  أردت  وإذا  أرحامك،  يدي    اَّلل ذوي  بني  السجود  فأطل  الواحد    اَّلل معي 

 (3)(القهار

الرزق    يف األجل، والزيادة    يف من رّسه النسأ  : )   اَّللرسول  قال    [ 2045]احلديث:  

 ( 4) (فليصل رمحه

عمره، وأن يبسط له    يف  اَّلل من رّسه أن يمّد  ) :    اَّللرسول  قال    [ 2046]احلديث:  

 
 .  7ل: العقوحتف  (1)

 . 388ق: مكارم األخال (2)

 .  268ن: أعالم الدي (3)

 .  152/ 2الكايف: أصول  (4)
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ذلق تقول: يا رّب صل من وصلني    القيامة رزقه فليصل رمحه، فإّن الرحم هلا لسان يوم    يف

 (1)(واقطع من قطعني

)  اَّلل رسول  قال    [ 2047]احلديث:   مثراة  :  الرحم  وحمّبة    يف إّن صلة    يف املال، 

 ( 2)(األجل  يفاألهل، ومنسأة 

بسبع: أوصاين أن أنظر      اَّللرسول  أوصاين  )عن أيب ذّر قال:    [ 2048]احلديث:  

منهم،   والدنّو  املساكني  بحّب  وأوصاين  فوقي،  هو  من  إىل  أنظر  وال  دوين،  هو  من  إىل 

وأوصاين أن أقول احلّق وإن كان مّرا، وأوصاين أن أصل رمحي وإن أدبرت، وأوصاين أن  

العيّل    اَّللال حول وال قّوة إاّل ب)لومة الئم، وأوصاين أن أستكثر من قول  اَّلل  يف أخاف  ال  

 ( 3) (إهّنا من كنوز اجلنّة(، فالعظيم

 ( 4) (صلوا أرحامكم بالدنيا بالسالم):   اَّللرسول  قال   [ 2049]احلديث:  

 ( 5) (إّن أعجل اخلري ثوابا صلة الرحم):   اَّللرسول  قال   [ 2050]احلديث:  

من  أ):    اَّللرسول  قال    [ 2051]احلديث:   الشاهد  منهم    أمتيويص  والغائب 

أن يصل الرحم وإن كانت منه عىل    القيامة أصالب الرجال وأرحام النساء إىل يوم    يف ومن  

 ( 6)(مسرية سنة، فإّن ذلك من الدين

عىل ذي  : )الصدقة أفضل؟ فقال  أيعن      اَّللرسول    سئل  [ 2052]احلديث:  

 (7)(الرحم الكاشح

)  اَّلل رسول  قال    [ 2053]احلديث:   األخالق  :  مكارم  من  الدنيا    يف ثالثة 

 
 .  156/ 2الكايف: أصول  (1)

 .  41د: كتاب الزه (2)

 .  2/345اخلصال  (3)

 . 181األشعثيات/ (4)

 .  152/ 2الكايف: أصول  (5)

 .  221/ 3الكايف: أصول  (6)
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 ( 1) (: أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وحتلم عمن جهل عليكاآلخرةو

  : اآلخرةال أدّلكم عىل خري أخالق الدنيا و: )أ  اَّللرسول  قال    [ 2054]احلديث:  

 ( 2) (تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عّمن ظلمك

بخري خالئق الدنيا    أخربكم)أال    خطبته:  يف    اَّللرسول  قال    [ 2055]احلديث:  

؟: العفو عّمن ظلمك، وتصل من قطعك، واإلحسان إىل من أساء إليك، وإعطاء  اآلخرةو

 ( 3) (من حرمك

عّز وجّل   اَّللفإن  عليكم بمكارم األخالق: ) اَّللرسول قال   [ 2056]احلديث:  

ن من مكارم األخالق أن يعفو الرجل عّمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل  إو  ، بعثني هبا 

 ( 4)(من قطعه، وأن يعود من ال يعوده

صل قرابتك وإن قطعوك، وأحب املساكني  : )  اَّللرسول  قال    [ 2057]احلديث:  

 (5)(وأكثر جمالستهم

  يف أوصاين ريّب بسبع: أوصاين باإلخالص : ) اَّللرسول  قال   [ 2058]احلديث:  

ظلمني،   عّمن  أعفو  وان  والعالنية،  وأن    وأعطي الرّس  قطعني،  من  وأصل  حرمني،  من 

 (6)(يكون صمتي فكرا، ونظري عربا

أهل بيتي أبوا    اَّلل رسول  يا    فقال:  جاء رجٌل إىل رسول اَّلل    [ 2059]احلديث:  

فأرفضهم؟ وشتيمة،  يل  وقطيعة  عيّل  توّثبا  يرفضكم    إاّل  إذا  فكيف    اَّللقال:  قال:  مجيعا، 

تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عّمن ظلمك، فإّنك إذا فعلت ) أصنع؟ قال:  

 
 .  254/ 4من ال حيرضه الفقيه  (1)
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 (1)(عليهم ظهري اَّلل ذلك كان لك من 

بسبع خصال: )   :   اَّلل رسول  قال    [ 2060]احلديث:   ريّب  املساكني  حّب   أمرين   

، وأن أصل برمحي وإن قطعني، وأن  اَّللوالدنو منهم، وأن أكثر من ال حول وال قّوة إاّل ب

لومة الئم، وأن    اَّلل  يفوأن ال يأخذين    أنظر إىل من أسفل منّي وال أنظر إىل من هو فوقي،

 ( 2)(أقول احلّق وإن كان مّرا، وأن ال أسأل أحدا شيئا 

إّن الرحم معّلقة بالعرش وليس الواصل  : )  اَّللرسول  قال    [ 2061]احلديث:  

 (3) ( باملكايف، ولكن الواصل من اّلذي إذا انقطعت رمحه وصلها 

عّز وجّل من    اَّللما من خطوة أحّب إىل  : )  اَّلل رسول  قال    [ 2062]احلديث:  

املؤمن صّفا   ، وخطوة إىل ذي رحم قاطع، وما من  اَّلل سبيل    يفخطوتني: خطوة يسّد هبا 

عّز وجّل من جرعتني: جرعة غيظ رّدها مؤمن بحلم، وجرعة مصيبة    اَّللجرعة أحّب إىل  

،  اَّللسبيل  يفعّز وجّل من قطرتني: قطرة دم   اَّللرّدها مؤمن بصرب، وما من قطرة أحّب إىل 

 (4)(عّز وجّل  اَّلل سواد الليل ال يريد هبا عبد إاّل  يفوقطرة دمعة 

أخالقا من    اآلخرة خري أهل الدنيا وأهل  : )  اَّلل رسول  قال    [ 2063]احلديث:  

وأهل   أرحامه  ذوي  من  قطعه  من  يصل  ومن  حرمه  من  يعطي  ومن  ظلمه  عّمن  يعفو 

 (5)(واليته 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

 
 .  221/ 3الكايف: أصول  (1)

 . 75ي: كتاب جعفر بن حمّمد بن رشيح احلرضم (2)
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النساء وفيام ملكت أيامنكم، فإّن آخر    يف   اَّلل   اَّلل )  قال اإلمام عيل:  [ 2064]احلديث:  

 ( 1)بالضعيفني: النساء وما ملكت أيامنكم( أوصيكمما تكّلم به نبّيكم أن قال: 

عيل:    [ 2065]احلديث:   اإلمام  ا قال  بلزوم  بالعيال،  )عليك  الرّب  حلالل، وحسن 

 ( 2)  كّل حال( يف اَّلل وذكر 

 (3)   ()كّل امرئ مسؤول عاّم ملكت يمينه وعياله قال اإلمام عيل:    [ 2066]احلديث:  

 (4) (أهله مل يتصل به تأميل إىل)من أساء قال اإلمام عيل:   [ 2067]احلديث:  

 (5)  (معروفه عند أهله )من سعادة املرء أن يضع  قال اإلمام عيل:    [ 2068]احلديث:  

 (6)الناس بك( أشقي)ال يكن أهلك وذو وّدك  قال اإلمام عيل:   [ 2069]احلديث:  

قال اإلمام عيل: )البشاشة حبالة املوّدة، واالحتامل قرب العيوب،    [ 2070]احلديث:  

 (7)واملساملة خباء العيوب، وال قربى كحسن اخللق(

قال اإلمام عيل: )من كنوز اجلنّة: الرّب، وإخفاء العمل، والصرب    [ 2071]احلديث:  

 ( 8) عىل الرزايا، وكتامن املصائب(

قال اإلمام عيل: )يكفي من الدعاء مع الرّب ما يكفي الطعام من    [ 2072]احلديث:  

 ( 9)امللح(

عيل:    [ 2073]احلديث:   اإلمام  والتباّر،  قال  والتباذل  بالتواصل  بنّي  يا  )عليكم 

اإلثم    وإّياكم  عىل  تعاونوا  وال  والتقوى  الرّب  عىل  وتعاونوا  والتفّرق،  والتدابر  والتقاطع 

 (10)شديد العقاب(  اَّلل ، إّن اَّللوالعدوان، واّتقوا 

 
 .  52ص   7( الكايف: ج 1)

 .  405ص غرر احلكم: ( 2)

 .  405ص غرر احلكم: ( 3)
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 . 66( التمحيص ص 8)
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 (1)قال اإلمام عيل: )الرّب عمل صالح(  [ 2074]احلديث:  

 (2)به أهله( أصيب قال اإلمام عيل: )أفضل الرّب ما   [ 2075]احلديث:  

عمرك،    يف   اَّلل )صل رمحك كّل يوم وليلة يزد    : عيل   قال اإلمام   [ 2076]احلديث:  

 (3) (حسابك  اَّللوحّسن خلقك خيّفف 

صالح ذات البني أفضل من عاّمة  ): يويص أهلهعيّل   قال اإلمام  [ 2077]احلديث:  

.  العيّل العظيم.   اَّلل احلالقة للدين فساد ذات البني، وال قّوة إاّل ب  الصالة والصيام، وأّن املبرية 

 ( 4) (عليكم احلساب اَّلل انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم ُّيّون 

:  أربعةله    أضمن من يضمن يل خصلة واحدة  : ) اإلمام عيل قال    [ 2078]احلديث: 

دخوله جنّة  له بحّب أهله، وبكثرة ماله، وبطول عمره، وب  أضمنيضمن يل صلة الرحم    من

 ( 5)(رّبه

وصلة  ..إّن ألهل الدين عالمات يعرفون هبا: ) :  عيل   قال اإلمام   [ 2079]احلديث: 

 ( 6)  (األرحام

اليتيم ورحم الضعيف وارتفق عىل    آوىمن  : )قال اإلمام عيلّ   [ 2080]احلديث:  

رضوانه ويرّس عليه رمحته، ومن    يف تعاىل    اَّلل والده ورفق عىل ولده ورفق بمملوكه أدخله  

نوره    يفتعاىل    اَّلل كّف غضبه وبسط رضاه وبدل معروفه ووصل رمحه وأّدى أمانته جعله  

 (7)القيامة(األعظم يوم 

الدنيا وأنت   يفبسعة هذه الدار )ما كنت تصنع  :عيل   قال اإلمام   [ 2081]احلديث:  
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تقري فيها الضيف، وتصل    اآلخرةكنت أحوج، وبىل إن شئت بلغت هبا    اآلخرة  يفإليها  

 ( 1) (اآلخرةفيها الرحم، وتطلع منها احلقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت هبا 

جرعتان: جرعة غيظ    اَّللمن أحّب السبل إىل  : ) عيل   قال اإلمام   [ 2082]احلديث:  

  يف قطرتان: قطرة دموع   اَّلل ومن أحّب الّسبل إىل  .. ترّدها بحلم، وجرعة حزن ترّدها بصرب

مسلم    ئخطوتان: خطوة أمر  اَّلل ومن أحّب السبل إىل  .  .اَّللسبيل    يفجوف الّليل وقطرة دم  

  يفا صّفا  أفضل من خطوة يشّد هب  هي و  صلة الّرحم  يف، وخطوة  اَّللسبيل    يفيشّد هبا صّفا  

 (2)(اَّلل سبيل 

من التكّرم صلة الرحم، ومن يرجوك أو يثق  )  :عيل   قال اإلمام  [ 2083]احلديث:  

 ( 3) (بصلتك إذا قطعت قرابتك؟ والتحريم وجه القطيعة

لن يرغب املرء عن عشريته وإن كان ذا مال  ):  عيل قال اإلمام    [ 2084]احلديث:  

سنتهم، هم أشّد الناس حيطة من ورائه  وولد وعن موّدهتم وكرامتهم ودفاعهم بأيدُّيم وأل

، ومن يقبض  األمور وأعطفهم عليه وأملّهم لشعثه إن أصابته مصيبة أو نزل به بعض مكاره 

يلن   ومن  كثرية،  أيدي  منهم  عنه  وتقبض  واحدة  يدا  عنهم  يقبض  فإّنام  عن عشريته  يده 

له ما أنفق    اَّلل حاشيته يعرف صديقه منه املوّدة، ومن بسط يده باملعروف إذا وجده خيلف  

الناس خري من املال يأكله    يف  اَّلل آخرته ولسان الّصدق للمرء جيعله    يفدنياه ويضاعف له    يف

املال،    يفنفسه ونأيا عن عشريته، إن كان مورسا    يف يوّرثه، ال يزدادّن أحدكم كربا وعظام  و

املال، وال    يف وكان معوزا  مروءة   أخيه زهدا وال منه بعدا إذا مل يرمنه  يفوال يزدادّن أحدكم  

إن   يرّضه  وال  أمسكه  إن  ينفعه  ال  بام  يسّدها  أن  اخلصاصة  هبا  القرابة  عن  أحدكم  يغفل 

 
 .  663/ 200هنج البالغة كالم  (1)
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 ( 1)(كهاستهل

قل خريا  وارحم ترحم  وأحسن حيسن إليك  : )عيل   قال اإلمام   [ 2085]احلديث:  

 ( 2) (عمرك يف اَّللتذكر بخري، وصل رمحك يزيد  

املال من إعطاء    يفالربكة  يويص بعض أصحابه: )  عيل   قال اإلمام  [ 2086]احلديث:  

املؤمن عىل ما تعطى  زد قرابتك  .  الزكاة، ومواساة املؤمنني وصلة األقربني وهم األقربون. 

 ( 3) (سواه من املؤمنني وكن هبم أرأف وعليهم أعطف، وتصّدق عىل املساكني

سبحانه    اَّلل)إّن أفضل ما توّسل به املتوّسلون إىل    :عيل   قال اإلمام   [ 2087]احلديث:  

سبيله فإّنه ذروة اإلسالم، وكلمة اإلخالص فإهّنا    يف وبرسوله، واجلهاد    به   اإليامنوتعاىل  

الفطرة، وإقام الصالة فإهّنا املّلة، وإيتاء الزكاة فإهّنا فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان فإّنه  

جنّة من العقاب، وحّج البيت واعتامره فإهّنام ينفيان الفقر ويرحضان الذنب، وصلة الرحم  

األجل، وصدقة الرّس فإهّنا تكّفر اخلطيئة، وصدقة العالنية    يفاملال ومنسأة    يفة  افإهّنا مثر

 (4)(فإهّنا تدفع ميتة السوء، وصنائع املعروف فإهّنا تقي مصارع اهلوان

 ( عليكم يا بني بالتواصل يويص بعض أهله: ) عيل   قال اإلمام  [ 2088]احلديث:  

تبارك    اَّلل لتسليم، يقول  صلوا أرحامكم ولو با ):  عيل   قال اإلمام  [ 2089]احلديث:  

امج  ﴿وتعاىل:   اأْلجْرحج ُلونج بِِه وج اءج ُقوا اَّللَّج الَِّذي تجسج اتَّ ْيُكْم  وج لج انج عج ِقيًبا﴾إِنَّ اَّللَّج كج  ( 5) ([ 1]النساء:  رج

مرض ثّم    يف   اإلمام عيل عن صعصعة بن صوحان قال: عادين    [ 2090]احلديث:  

أمر فال خترج منه، فإنه    يف )انظر فال َتعلن عياديت إّياك فخرا عىل قومك، فإذا رأيتهم    قال: 

كثرية، فإذا رأيتهم    ليس بالرجل غنى عن قومه إذا خلع منهم يدا واحدة خيلعون منه أيديا 

 
 .  225/ 3الكايف: أصول  (1)

 . 2/370روضة الواعظني  (2)

 .  537/ 1مستدرك الوسائل  (3)

 .  348/ 109هنج البالغة خطبة  (4)

 .  155/ 2الكايف: أصول  (5)



345 

 

، فإّنكم  اَّللرش فال ختذلنهم، وليكن تعاونكم عىل طاعة    يف خري فأعنهم عليه، وإذا رأيتهم    يف

 ( 1)(تعاىل وتناهيتم عن معاصيه اَّللالوا بخري ما تعاونتم عىل طاعة لن تز

محل نفسك من أخيك عند رصمه عىل الصلة،  ا )  :عيل   قال اإلمام  [ 2091]احلديث:  

وعند صدوده عىل الّلطف واملقاربة، وعند مجوده عىل البذل، وعند تباعده عىل الدنّو، وعند  

ّتى كأّنك له عبد، وكأّنه ذو نعمة عليك، وإّياك  شّدته عىل الّلني، وعند جرمه عىل العذر، ح

 ( 2) (غري موضعه، أو أن تفعله بغري أهله يفأن تضع ذلك 

 ( 3)(وصول الناس من وصل من قطعه : )عيل قال اإلمام    [ 2092]احلديث:  

وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل  : )عيل   قال اإلمام   [ 2093]احلديث:  

 (4) (فأوفواعىل من حرمكم، وإذا عاقدتم  

)إّن صلة األرحام ملن موجبات اإلسالم، وإّن  عيل:  قال اإلمام    [ 2094]احلديث:  

من  اَّلل ويكرم  قطعها  من  ويقطع  وصلها،  من  يصل  تعاىل  وإّنه  بإكرامها،  أمر    سبحانه 

 (5)(أكرمها 

 (6)(أوفر الرّب صلة الرحم اإلمام عيل: )قال   [ 2095]احلديث:  

 (7)(فضل الشيم صلة األرحامأاإلمام عيل: )قال   [ 2096]احلديث:  

)قال    [ 2097]احلديث:   عيل:  وصول  اإلمام  للنعم  مسد  الشيم  مجيل  الكرم  ذو 

 (8)(للرحم

 ( 9)(زكاة اليسار بّر اجلريان وصلة األرحام اإلمام عيل: )قال   [ 2098]احلديث:  

 
 .  357/ 1أمايل الطويس  (1)

 . 31/932هنج البالغة وصيّة  (2)

   .781غرر احلكم  (3)

 . 151ل: حتف العقو (4)

 .  407م: غرر احلك (5)

 .  407م: غرر احلك (6)

 .  407م: غرر احلك (7)

 .  407م: غرر احلك (8)

 .  407م: غرر احلك (9)
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 ( 1)(زين النعم صلة الرحم اإلمام عيل: )قال   [ 2099]احلديث:  

 (2)(صلة الرحم من أحسن الّشيمعيل: )اإلمام  قال   [ 2100]احلديث:  

 ( 3) (صلة األرحام من أفضل شيم الكراماإلمام عيل: )قال   [ 2101]احلديث:  

 ( 4)(من الكرم صلة الرحم اإلمام عيل: )قال   [ 2102]احلديث:  

 ( 5) (صلة الرحماملروءة من أفضل اإلمام عيل: )قال   [ 2103]احلديث:  

يكونّن أخوك عىل قطيعتك أقوى منك عىل  ال اإلمام عيل: )قال   [ 2104]احلديث:  

 (6)(صلته

 (7)(إّن الرحم إذا متاست تعاطفتاإلمام عيل: )قال   [ 2105]احلديث:  

 (8)(بصلة الرحم تستدّر النعماإلمام عيل: )قال   [ 2106]احلديث:  

 ( 9) (صلة الرحم يف حراسة النّعم اإلمام عيل: )قال   [ 2107]احلديث:  

)قال    [ 2108]احلديث:   عيل:  النعم  اإلمام  تزيدان  الرحم  وصلة  الّشكر  زيادة 

 ( 10) (األجل يفتفسحان 

 ( 11) (صلة الرحم تدّر النّعم، وتدفع النّقماإلمام عيل: )قال   [ 2109]احلديث:  

 (12)(صلة الرحم منامة للعدد مثراة للنعم اإلمام عيل: )قال   [ 2110]احلديث:  

)قال    [ 2111]احلديث:   عيل:  مصارعاإلمام  تقي  العدّو  تسوء  الرحم    صلة 

 ( 13) (السوء

 
 .  407م: غرر احلك (1)

 .  407م: غرر احلك (2)

 .  407م: غرر احلك (3)

 .  407م: غرر احلك (4)

 .  407م: غرر احلك (5)

 .  407م: غرر احلك (6)

 .  407م: غرر احلك (7)

 .  407م: غرر احلك (8)

 .  407م: غرر احلك (9)

 .  407م: غرر احلك (10)

 .  407م: غرر احلك (11)

 .  407م: غرر احلك (12)

 .  407م: غرر احلك (13)



347 

 

)قال    [ 2112]احلديث:   عيل:  وتنسئ  اإلمام  األموال  تثمر  األرحام    يف صلة 

 (1)(اآلجال

 ( 2) (صلة الرحم توجب املحّبة وتكبت العدوّ اإلمام عيل: )قال   [ 2113]احلديث:  

 (3) (صلة الرحم توّسع اآلجال وتنمي األموالاإلمام عيل: )قال    [ 2114]احلديث:  

 ( 4) (صلة الرحم تنمي العدد وتوجب الّسؤددعيل: )اإلمام  قال   [ 2115]احلديث:  

 (5)(صلة الرحم عامرة النعم ودفاعة النقماإلمام عيل: )قال   [ 2116]احلديث:  

 ( 6) (صلة الرحم حراسة النعم يف اإلمام عيل: )قال   [ 2117]احلديث:  

 (7)(أقبح املعايص قطيعة الرحم والعقوقاإلمام عيل: )قال   [ 2118]احلديث:  

 ( 8) (جانبوا التخاذل والتدابر وقطيعة األرحاماإلمام عيل: )قال   [ 2119]احلديث:  

 ( 9) (بقطيعة الرحم تستجلب النقماإلمام عيل: )قال   [ 2120]احلديث:  

 (10)(قطيعة الرحم   يفحلول النقم اإلمام عيل: )قال   [ 2121]احلديث:  

 (11)(قطيعة الرحم تزيل النعماإلمام عيل: ) قال   [ 2122]احلديث:  

 (12)(قطيعة الرحم من أقبح الشيم اإلمام عيل: ) قال   [ 2123ث:  ]احلدي 

 (13)(ليس مع قطيعة الّرحم نامءاإلمام عيل: )قال   [ 2124]احلديث:  

 ( 14)(ليس لقاطع رحم قريب اإلمام عيل: )قال   [ 2125]احلديث:  

 
 .  407م: غرر احلك (1)

 .  407م: غرر احلك (2)

 .  407م: غرر احلك (3)

 .  407م: غرر احلك (4)

 .  407م: غرر احلك (5)

 .  407م: غرر احلك (6)

 .  407م: غرر احلك (7)

 .  407م: غرر احلك (8)

 .  407م: غرر احلك (9)

 .  407م: غرر احلك (10)

 .  407م: غرر احلك (11)

 .  407م: غرر احلك (12)

 .  407م: غرر احلك (13)

 .  407م: غرر احلك (14)
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 (1)(ليس من الكرم قطيعة الرحم اإلمام عيل: )قال   [ 2126]احلديث:  

 (2)(من قطع رمحه اَّللما آمن باإلمام عيل: )قال   [ 2127]احلديث:  

 ( 3)(الرشف اصطناع العشريةاإلمام عيل: )قال   [ 2128]احلديث:  

أكرم عشريتك فإهّنم جناحك اّلذي به تطري،  اإلمام عيل: )قال    [ 2129]احلديث:  

 ( 4) (هبا تصول  التيإليه تصري، ويدك  الذيوأصلك 

واحلم عن  أكرم ذوي رمحك ووّقر حليمهم  اإلمام عيل: ) قال    [ 2130]احلديث:  

 (5)(الشّدة والرخاء يفسفيههم وتيرّس ملعرسهم، فإهّنم لك نعم العّدة 

)قال    [ 2131]احلديث:   عيل:  هبا  اإلمام  يرى  القرابة  عن  أحدكم  يعدلّن  ال  أال 

 ( 6) (اخلصاصة أن يسّدها باّلذي ال يزيده إن أمسكه وال ينقصه إن أنفقه

 ( 7) (رمحه صدقةبّر الرجل ذوي اإلمام عيل: )قال   [ 2132]احلديث:  

عليكم بصنائع اإلحسان وحسن الرّب بذوي اإلمام عيل: )قال    [ 2133]احلديث:  

 ( 8) (األعامر ويعمران الديار يفالرحم واجلريان فإهّنام يزيدان  

 ( 9) (رّب عشري غري حبيباإلمام عيل: )قال   [ 2134]احلديث:  

 ( 10)(رّب قريب أبعد من بعيد اإلمام عيل: )قال   [ 2135]احلديث:  

 ( 11)(عداوة األقارب أمّر من لسع العقارب اإلمام عيل: )قال   [ 2136ث:  ]احلدي 

 ( 12)(قد شان كرمه ، فمن جفا أهل رمحهاإلمام عيل: )قال   [ 2137]احلديث:  

 
 .  407م: غرر احلك (1)

 .  407م: غرر احلك (2)

 .  407م: غرر احلك (3)

 .  407م: غرر احلك (4)

 .  407م: غرر احلك (5)

 .  407م: غرر احلك (6)

 .  407م: غرر احلك (7)
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 .  407م: غرر احلك (12)
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أفضل الفضائل صلة اهلاجر، وايناس النافر،  : )عيل   قال اإلمام   [ 2138]احلديث:  

 ( 1) (واألخذ بيد العاثر

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

قال اإلمام السجاد: )أربع من كّن فيه كمل إيامنه، وحمّصت عنه    [ 2139]احلديث:  

َّللّ بام جيعل عىل نفسه للناس، وصدق لسانه مع    وىف ذنوبه، ولقي رّبه وهو عنه راض: من  

 ( 2) وعند الناس، وحيسن خلقه مع أهله( اَّلل الناس، واستحيى من كّل قبيح عند 

يطّيب    [ 2140]احلديث:   أردت  )إذا  السجاد:  اإلمام  لك    اَّللقال  ميتتك، ويغفر 

يزدن   الرحم، فإهنّن  الرّس وصلة  بالرّب وصدقة  تلقاه، فعليك  يوم  العمر، وينفني    يف ذنبك 

 (3)صاحبهّن سبعني ميتة سوء( عنالفقر، ويدف

)الذنوب    [ 2141]احلديث:   السجاد:  اإلمام  النّية،    التيقال  سوء  الدعاء:  ترّد 

ا الصلوات  وخبث  وتأخري  باإلجابة،  التصديق  وترك  اإلخوان،  مع  والنفاق  لرسيرة، 

عّز وجّل بالرّب والصدقة، واستعامل   اَّلل املفروضات حّتى تذهب أوقاهتا، وترك التقّرب إىل 

 ( 4) القول( يفالبذاء والفحش 

بتاج    اَّللووصل الرحم تّوجه    َّللمن زّوج  : ) السجاد قال اإلمام  [ 2142]احلديث: 

 (5)القيامة(امللك يوم 

  التي تورث الندم قتل النفس    التيالذنوب  : )السجاد  قال اإلمام  [ 2143]احلديث:  

أجْصبجحج ِمنج  ﴿  قّصة قابيل حني قتل أخاه هابيل فعجز عن دفنه   يفتعاىل    اَّلل ، قال  اَّللحّرم   فج

الصالة حّتى خيرج وقتها،    [ 31]املائدة:    ﴾النَّاِدِمنيج  يستغنوا، وترك  القرابة حّتى  وترك صلة 

 
 .  532رقم   8غرر احلكم الفصل  (1)

 .  8( املحاسن ص 2)

 . 101( عّدة الداعي ص 3)

 .  270( معاين األخبار ص 4)

 . 166ر: مشكاة األنوا (5)
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 (1)(وترك الوصّية ورّد املظامل، ومنع الزكاة حّتى حيرض املوت وينغلق اللسان

  اَّلل إذا أردت يطيب  )  : السجاد يويص بعض أصحابه  قال اإلمام  [ 2144]احلديث:  

  يف ميتتك ويغفر لك ذنبك يوم تلقاه فعليك بالرب وصدقة الرس، وصلة الرحم فإهنّن يزدن  

 ( 2) (صاحبهن سبعني ميتة سوء  عنالعمر، وينفني الفقر، ويدف

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

قال اإلمام الباقر جلابر: )يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشّيع أن    [ 2145]احلديث: 

وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر    اَّلل من اّتقى  ما شيعتنا إاّل   اَّلل يقول بحّبنا أهل البيت؟ فو  

، والصوم، والصالة، والرّب بالوالدين،  اَّلل إاّل بالتواضع، والتخّشع، واألمانة، وكثرة ذكر  

والتعاهد للجريان من الفقراء وأهل املسكنة والغارمني واأليتام، وصدق احلديث، وتالوة  

 ( 3) خري(القرآن، وكّف األلسن عن الناس إاّل من 

الباقر:    [ 2146]احلديث:   اإلمام  الرّب،  قال  من  )أال أخربكم بخمس خصال هي 

والرّب يدعو إىل اجلنّة: إخفاء املصيبة وكتامهنا، والصدقة تعطيها بيمينك ال تعلم هبا شاملك،  

يم  العيّل العظ  اَّللّوبّر الوالدين فإّن بّرمها َّللّ رىض، واإلكثار من قول: ال حول وال قّوة إاّل ب

 (4)أمجعني( فإّنه من كنوز اجلنّة، واحلّب ملحّمد وآل حمّمد 

اجلنّة: من    يفله بيتا    اَّلل  بنيقال اإلمام الباقر: )أربع من كّن فيه    [ 2147]احلديث: 

 ( 5) اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق عىل والديه وأنفق عليهام، ورفق بمملوكه( آوى

  يف صدقة الرّس ينفيان الفقر، ويزيدان  قال اإلمام الباقر: )الرّب و  [ 2148]احلديث:  

 ( 6) العمر، ويدفعان عن سبعني ميتة سوء(

 
 . 270ر: معانى األخبا (1)

 . 101ي: الداععّدة  (2)

 . 74ص  2( اصول الكايف: ج  3)

 .  9( املحاسن ص 4)

 .  8( املحاسن ص 5)

 .  33( كتاب الزهد ص 6)
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يزيد    [ 2149]احلديث:   )الرّب  الباقر:  اإلمام  تطفئ    يفقال  الرّس  وصدقة  العمر، 

 (1)غضب الرّب(

: احلّج ينفي الفقر،  اآلخرة  يف قال اإلمام الباقر: )ثالثة مع ثواهبّن    [ 2150]احلديث:  

 ( 2)العمر( يفة، والرّب يزيد والصدقة تدفع البليّ 

بالعرش تقول:    القيامةإّن الرحم معّلقة يوم  : )الباقر قال اإلمام [ 2151]احلديث:  

 (3)(ّم صل من وصلني واقطع من قطعنيالله

اإلمام   [ 2152]احلديث:   إىل  ):  الباقر  قال  أحّب  دم    اَّللما من قطرة    يف من قطرة 

  اَّلل ، وما من قدم أحّب إىل  اَّللسواد الليل من خشية    يف، أو قطرة من دموع عني  اَّللسبيل  

من    اَّلل ، وما من جرعة أحّب إىل  اَّللسبيل    يف من خطوة إىل ذي رحم أو خطوة يتّم هبا زحفا  

 ( 4) (جرعة غيظ أو جرعة يرد هبا العبد مصيبته

تبارك وتعاىل وكان فيام    اَّللإّن موسى ناجاه  الباقر: )  قال اإلمام  [ 2153]احلديث:  

الرمحن الرحيم أنا خلقتها فضال    اَّلل مناجاته: واقرن مع ذلك صلة األرحام فإيّن أنا    يف قال  

عندي سلطان   وهلا  العباد  هبا  ليتعاطف  قطعها    اآلخرةمعاد    يفمن رمحتي  من  قاطع  وأنا 

 (5)(وواصل من وصلها وكذلك أفعل بمن ضّيع أمري

اإلمام  [ 2154ديث:  ]احل  )الباقر   قال  وبّر  :  الرّب،  غضب  تطفئ  الرّس  صدقة 

 (6)(األجل  يفالوالدين وصلة الرحم يزيدان  

،  ى البلوصلة األرحام تزّكي األعامل؛ وتدفع  : )الباقر   قال اإلمام  [ 2155]احلديث:  

ليصل  و  اَّلل أهل بيته؛ فليّتق    يفرزقه؛ وحتّبب    يف عمره، وتوّسع    يف وتنمي األموال، وتنسئ له  

 
 .  38( كتاب الزهد ص 1)

 .  127( دعوات الراوندي ص 2)

 .  222/ 3الكايف: أصول  (3)

 .  76د: كتاب الزه (4)

 .  64/ 1الكايف: روضة  (5)

 .  36د: الزهكتاب  (6)
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 ( 1) (رمحه

صلة األرحام حتسن اخللق، وتسّمح الكّف  : )الباقر  قال اإلمام   [ 2156]احلديث:  

 ( 2) (األجل يف الرزق، وتنيس  يفوتطّيب النّفس، وتزيد 

اإلمام  [ 2157]احلديث:   )الباقر  قال  وتنمي  :  األعامل،  تزّكي  األرحام  صلة 

 ( 3)(األجل  يف، وتيرّس احلساب، وتنسئ  البلوىاألموال، وتدفع 

إّن  : )والباقر  قال اإلمام   [ 2158]احلديث:   الرحم،  ثوابا لصلة  الطاعة  إّن أعجل 

وقطيعة   الكاذبة  اليمني  وإّن  ويثرون،  أمواهلم  فتنمى  فيتواصلون  فّجارا  ليكونون  القوم 

 (4) (ار بالقع من أهلها الرحم تدع الدي

لِكج    ﴿   :تعاىل   قوله  يفقال اإلمام الباقر    [ 2159]احلديث:   ِمْثُل ذج اِرِث  ىلج اْلوج عج   ﴾وج

 .(5) النفقة عىل الوارث مثل ما عىل الوالد يف؟ قال: هو ([ 233]البقرة: 

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

من الذنوب    اَّللّقال اإلمام الصادق يقول: )كان أيب يقول: نعوذ ب  [ 2160]احلديث:  

تعّجل الفناء، وتقّرب اآلجال، وختيل الديار، وهي: قطيعة الرحم، والعقوق، وترك    التي

 ( 6) الرّب(

خيّفف    [ 2161]احلديث:   أن  أحّب  )من  الصادق:  اإلمام  عنه    اَّلل قال  وجّل  عّز 

هّون   كذلك  كان  فإذا  باّرا،  وبوالديه  وصوال،  لقرابته  فليكن  املوت  عليه    اَّلل سكرات 

 ( 7) حياته فقر أبدا( يف سكرات املوت، ومل يصبه 

 
 .  152/ 2الكايف: أصول  (1)

 .  151/ 2الكايف: أصول  (2)

 .  150/ 2الكايف: أصول  (3)

 . 98د: أمايل املفي (4)

 .  383/  121/ 1تفسري العيايش  ( 5)

 .  448ص  2( اصول الكايف: ج  6)

 .  389( أمايل الصدوق ص 7)
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سوى الزكاة، فتقّربوا إىل    يشء قال اإلمام الصادق: )املعروف    [ 2162]احلديث:  

 (1)عّز وجّل بالرّب وصلة الرحم( اَّلل

ممّا خّص    [ 2163]احلديث:   )إّن  الصادق:  اإلمام  أن    اَّللقال  املؤمن  به  عّز وجّل 

أّن   بالكثرة، وذلك  الرّب  قّل، وليس  إخوانه وإن  بّر  يقول    اَّلل يعّرفه    ﴿ كتابه:    يف عّز وجّل 

ةٌ  اصج صج انج هِبِْم خج ْو كج لج ىلج أجْنُفِسِهْم وج ُرونج عج
ُيْؤثِ ْن ُيوقج ُشحَّ نجفْ   ﴿ ثّم قال:  ،ِِ[ 9]احلرش:    ﴾ وج مج ِسِه  وج

ئِكج ُهُم   ﴾فجُأولج   اَّلل ، ومن أحّبه  اَّللعّز وجّل بذلك أحّبه    اَّلل ومن عّرفه    [  9]احلرش:    املُْْفلُِحونج

احلديث   هذا  ارو  )يا مجيل،  قال:  ثّم  بغري حساب(،  القيامة  يوم  أجره  وّفاه  وتعاىل  تبارك 

 (2) الرّب(  يف إلخوانك، فإّنه ترغيب 

ذكر رجل عند اإلمام الصادق األغنياء، ووقع فيهم، فقال اإلمام    [ 2164]احلديث:  

أضعف   بإخوانه  باّرا  لرمحه  كان وصوال  إذا  الغني  فإّن  )اسكت!  األجر    اَّللالصادق:  له 

نج  ﴿ يقول:  اَّللضعفني، ألّن  ْن آمج ى إِالَّ مج نجا ُزْلفج ُبُكْم ِعنْدج رِّ تِي ُتقج ُدُكْم بِالَّ الج أجْوالج اُلُكْم وج ا أجْموج مج وج

ُهْم يِف اْلُغُرفجاِت  ِمُلوا وج ْعِف باِمج عج اُء الضِّ زج ُْم جج ئِكج هلج احِلًا فجُأولج ِملج صج عج ﴾ وج  (3) ([ 37]سبأ:  آِمُنونج

قال اإلمام الصادق: )إّن الصرب والرّب واحللم وحسن اخللق من   [ 2165]احلديث: 

 (4)أخالق األنبياء(

أقل وال أعّز من    يشء قال اإلمام الصادق: )مل ينزل من السامء    [ 2166]احلديث:  

 (5)ثالثة أشياء: التسليم، والرب، واليقني(

  يف مثل الكّبة، فيدفع    يشءقال اإلمام الصادق: )يأيت يوم القيامة    [ 2167]احلديث:  

 (6)ظهر املؤمن فيدخله اجلنّة، فيقال: هذا الرّب(

 
 .  27ص   4( الكايف: ج 1)

 .  206ص  2( اصول الكايف: ج  2)

 . 203ص  2( تفسري القّمي ج 3)

 .  251ص  1( اخلصال ج  4)

 .  27( مشكاة األنوار ص 5)

 .  158ص  2( اصول الكايف: ج  6)
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قال اإلمام الصادق: )ال تغروا بصالهتم وصيامهم، فإّن الرجل    [ 2168]احلديث:  

رّبام هلج بالصالة والصيام حتّى لو تركهام استوحش لذلك، ولكن اختربوهم عند صدق  

 (1)باإلخوان(احلديث وأداء األمانة وصلة األرحام والرّب 

كانتا   [ 2169]احلديث:   فإن  إخوانكم بخصلتني،  )اختربوا  الصادق:  اإلمام  قال 

مواقيتها، والرّب باإلخوان    يففيهم وإاّل فاعزب ثّم اعزب ثّم اعزب: حمافظة عىل الصلوات 

 ( 2) العرس واليرس( يف

عمله، ومن حسنت    ا زك قال اإلمام الصادق: )من صدق لسانه   [ 2170]احلديث: 

 (3)عمره( يفرزقه، ومن حسن بّره بأهل بيته زيد  يفنّيته زيد 

تباّرهم وترامحهم وتعاطفهم    يف قال اإلمام الصادق: )املؤمنون    [ 2171]احلديث:  

 (4)كمثل اجلسد؛ إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر واحلّمى(

قربه سّت    يف معه    أدخل قال اإلمام الصادق: )إّن املؤمن إذا مات    [ 2172]احلديث:  

أتى   مثال فأهباهّن صورة وأحسنهّن وجها وأطيبهّن رحيا، واهيأهّن هيئة عند رأسه، فإن 

من خلفه،    التيبني يديه، وإن أتى من خلفه منعت    التينكري من قبل يديه منعت  منكر و

عن يساره، وإن    التي عن يمينه، وإن أتى من يساره منعت    التي وإن أتى عن يمينه منعت  

عند رأسه، فيقول    التي عند رجليه، وإن أتى من عند رأسه منعت    التي أتى عند رجليه منعت  

  التي بني يديه: أنا الصالة، وتقول    التيعنّي خريا، قال: فتقول    اَّللهلّن: من أنتّن؟ جزاكّن  

عن يساره: أنا احلّج،    التيعن يمينه: أنا الصيام، وتقول    التيمن خلفه: أنا الزكاة، وتقول  

؟ فأنت أحسننا صورة  عند رجليه: أنا بّره بإخوانه املؤمنني، فيقلن هلا من أنت  التي وتقول  

 
 . 134( إرشاد القلوب ص 1)

 .  672ص  2( اصول الكايف: ج  2)

 . 250ص  1( أمايل الشيخ الطويس ج  3)

 .  39( املؤمن ص 4)
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 ( 1)وأطيبنا رحيا وأهيأنا هيئة فتقول: أنا الوالية ملحّمد وآل حمّمد(

قال اإلمام الصادق: )إّن صلة الرحم والرّب ليهّونان احلساب،    [ 2173]احلديث:  

ورّد   الّسالم  بحسن  ولو  إخوانكم  وبّروا  إخوانكم،  فصلوا  الذنوب،  من  ويعصامن 

 (2)اجلواب(

الصادق البن جندب: )يا بن جندب، إّن للشيطان    إلمام اقال    [ 2174]احلديث:  

وما هي؟ قال: )أّما    اَّللمصائد يصطاد هبا، فتحاموا شباكه ومصائده(، قال: يا ابن رسول  

، أما  اَّللفرضها    التيمصائده فصّد عن بّر اإلخوان، وأّما شباكه فنوم عن قضاء الصلوات  

اإلخوان وزيارهتم، ويل للساهني عن الصلوات،  بمثل نقل األقدام إىل بّر    اَّلل إّنه ما يعبد  

ِة    ﴿  الفرتات   يف وآياته    اَّللّاخللوات، املستهزئني ب  يف النائمني   ُْم يِف اآْلِخرج قج هلج الج ئِكج الج خج ُأولج

اٌب   ذج ُْم عج هلج يِهْم وج كِّ الج ُيزج ِة وج ْومج اْلِقيجامج ْيِهْم يج نُْظُر إِلج الج يج لُِّمُهُم اَّللَُّ وج الج ُيكج  ( 3)([ 77]آل عمران:    أجلِيٌم﴾ وج

عن بكر بن حمّمد قال: )وأكثر ما كان يوصينا به اإلمام الصادق   [ 2175]احلديث:  

 ( 4) الرّب والصلة(

له:    [ 2176]احلديث:   فقلت  الصادق  اإلمام  عىل  دخلت  الثوري:  سفيان  قال 

يا سفيان؟ يا ابن  (، قأوصني بوصّية أحفظها من بعدك؟ قال: )وحتفظ  رسول  لت: أجل 

، قال: )يا سفيان ال مروءة لكذوب، وال راحة حلسود، وال إخاء مللوك، وال خّلة ملختال،  اَّلل

 ( 5) وال سؤدد لسّيئ اخللق(

اإلمام  [ 2177]احلديث:   ) الصادق  قال  خيفف  :  أن  أحّب  عنه    اَّلل من  وجّل  عّز 

عليه سكرات    اَّلل سكرات املوت فليكن لقرابته وصوال وبوالديه بارا، فإذا كان كذلك هون  

 
 .  64( مصادقة اإلخوان ص 1)

 . 376( حتف العقول ص 2)

 . 302( حتف العقول ص 3)

 .  21( قرب اإلسناد ص 4)

 . 376( حتف العقول ص 5)
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 ( 1)(حياته فقر أبدا يفاملوت ومل يصبه 

اإلمام   [ 2178]احلديث:   )الصادق  قال  يزد  :  عمرك، وخيفف    يف  اَّللصل رمحك 

 (2)(عنك احلساب يوم حرشك 

اإلمام  [ 2179]احلديث:   ) الصادق   قال  يوم  :  احلساب  هتون  الرحم  صلة  إّن 

جاُفونج ُسوءج  ﴿ثّم قرأ:    القيامة(، خيج ُْم وج هبَّ ْونج رج ْشج خيج لج وج أجْن ُيوصج بِِه  رج اَّللَُّ  أجمج ا  مج يجِصُلونج  ِذينج  الَّ وج

اِب﴾  سج
 ( 3)([ 21]الرعد:  احْلِ

اإلمام  [ 2180ث:  ]احلدي  وتيرس    :الصادق   قال  األعامل  تزكي  الرحم  صلة  )إّن 

 ( 4) (العمر يفوتزيد   ىالبلواحلساب وتدفع 

اإلمام   [ 2181]احلديث:   )الصادق  قال  احلساب  :  ليهّونان  والرّب  الرحم  إّن صلة 

ورّد   الّسالم  بحسن  ولو  إخوانكم  وبّروا  أخواتكم  فصلوا  الذنوب،  من  ويعصامن 

 (5)اجلواب(

،  القيامةصلة الرحم هتّون احلساب يوم  : )اإلمام الصادققال    [ 2182]احلديث:  

 (6)(تطفئ غضب الرّب الرس العمر، وتقي مصارع السوء، وصدقة  يفوهي منسأة 

الرحم  القيامة  أّول ناطق من اجلوارح يوم  : ) الصادق  قال اإلمام  [ 2183]احلديث:  

الدنيا فاقطع    يفالدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه، ومن قطعني   يفتقول: يا رّب من وصلني 

 (7)(اليوم ما بينك وبينه 

خصال واحدا دخل    أربعة من رزق من  : )الصادق  قال اإلمام   [ 2184]احلديث:  

 
 .  389ق: أمايل الصدو (1)

 .  612ق: أمايل الصدو (2)

 .  37د: كتاب الزه (3)

 .  34د: كتاب الزه (4)

 . 376ل: حتف العقو (5)

 . 376ل: حتف العقو (6)

 .  223/ 3الكايف: أصول  (7)



357 

 

 (1)(اجلنّة: بّر الوالدين، أو صلة الرحم، أو حسن اجلوار، أو حسن اخللق

صلة الرحم وحسن اجلوار يعمران الديار  : )الصادق  قال اإلمام   [ 2185]احلديث:  

 ( 2) (راألعام يفويزيدان  

األعامر، وحسن    يفصلة األرحام منسأة  : )الصادق  قال اإلمام   [ 2186]احلديث:  

 (3)(اجلوار عامرة للدنيا، وصدقة الرّس مثراة للامل 

  يفهبام    اَّللصلة الرحم وبّر الوالدين يمّد  : )الصادق  قال اإلمام   [ 2187]احلديث:  

 (4)(املعيشة  يفالعمر، ويزيد 

: إّن آل فالن يرّب بعضهم بعضا ويتواصلون،  الصادقلإلمام  قيل    [ 2188]احلديث:  

ذلك حّتى يتقاطعوا، فإذا فعلوا ذلك انقشع    يف إذا تنمى أمواهلم وينمون فال يزالون  : )فقال

 ( 5) (عنهم

اتَُّقوا اَّللَّج الَِّذي  ﴿جّل ذكره:    اَّلل عن قول    اإلمام الصادقل  ئس   [ 2189]احلديث:  وج

امج  اأْلجْرحج ُلونج بِِه وج اءج ْيُكْم    تجسج لج انج عج ِقيًبا﴾ إِنَّ اَّللَّج كج   اَّلل هي أرحام الناس، إّن  : )فقال  ،[ 1]النساء:    رج

 ( 6) (ترى أّنه جعلها منهأال   عز وجّل أمر بصلتها وعّظمها، 

صل رمحك ولو برشبة من ماء، وأفضل ما  ):  الصادق  قال اإلمام   [ 2190]احلديث:  

 ( 7) (األهل يفاألجل، حمببة  يفتوصل به الرحم كّف األذى عنها، وصلة الرحم منسأة  

عن الرجل يرصم ذوي قرابته ممّن ال يعرف    اإلمام الصادقل  ئس  [ 2191]احلديث:  

 ( 8)(ال ينبغي له أن يرصمه : ) احلّق؟ قال

 
 .  106ر: جامع األخبا (1)

 .  223/ 3الكايف: أصول  (2)

 نقال عن كشف الغّمة.  207/ 75بحار األنوار  (3)

 . 166ر: مشكاة األنوا (4)

 .  226/ 3الكايف: أصول  (5)

 .  150/ 2الكايف: أصول  (6)

 .  222/ 3الكايف: أصول  (7)

 .  344/ 2الكايف: أصول  (8)
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الصادق:   [ 2192]احلديث:   اإلمام  الزكاة شيئا: االب،    قال  يعطون من  مخسة ال 

 .(1)واالم، والولد، واململوك، واملرأة، وذلك أهنم عياله الزمون له

قال:    ؟يه وتلزمني نفقتهمن الذي أجرب علقيل لإلمام الصادق:  [ 2193]احلديث: 

 .(2)الوالدان والولد والزوجة

الصادق:   [ 2194]احلديث:   بنفقته    اإلمام عيل أيت    قال اإلمام  بيتيم، فقال: خذوا 

 .(3)أقرب الناس منه من العشرية كام يأكل مرياثه

من عال ابنتني أو اختني أو عمتني أو خالتني  قال اإلمام الصادق:    [ 2195]احلديث:  

 .(4)اَّلل بإذنحجبتاه من النار 

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

عّز وجّل أمر بثالثة مقرون هبا ثالثة    اَّللإّن  : )الرضا   قال اإلمام  [ 2196]احلديث: 

له  أخرى بالشكر  وأمر  صالته،  منه  تقبل  مل  يزّك  ومل  صىّل  فمن  والزكاة  بالصالة  أمر   :

وصلة الرحم، فمن مل يصل    اَّلل ، وأمر باّتقاء  اَّلللدين، فمن مل يشكر والديه مل يشكر  وللوا

 ( 5) (عز وجّل  اَّللرمحه مل يّتق 

حمّمد  عمه فذكر  اإلمام الرضا عن عمري بن بريد قال: كنت عند   [ 2197]احلديث:  

نفيس: هذا    يفقلت  (، فإيّن جعلت عىل نفيس أن ال يظّلني وإّياه سقف بيت : )بن جعفر فقال

فقال إيّل  فنظر  لعّمه!؟  بالرّب والصلة، ويقول هذا  )يأمرنا  متى  :  إّنه  الرّب والصلة،  من  هذا 

صّدقه الناس، وإذا مل يدخل عيّل ومل أدخل عليه مل يقبل قوله    يفيأتيني ويدخل عيّل فيقول  

 (6)(إذا قال 

 
   .5/ 552/  3الكايف:  ( 1)

 . 1/  13/  4الكايف:  ( 2)

 . 2/  13/  4الكايف:  ( 3)

 . 38/ 75ي: تفسري العسكر ( 4)

 .  1/156اخلصال  (5)

 .  204/ 2عيون أخبار اإلمام الرضا   (6)
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   : اإلمام اجلواد ما روي عن  

)ا  [ 2198]احلديث:   اجلواد:  اإلمام  وعليل  قال  حمتم،  أبدا: صحيح  عليالن  ثنان 

حياته  وخمّلط،   من  أكثر  بالرّب  وحياته  باألجل،  موته  من  أكثر  بالذنوب  اإلنسان  موت 

 (1)بالعمر(

قال اإلمام اجلواد يويص بعض شيعته: )يا معرش شيعتنا، اسمعوا    [ 2199]احلديث:  

اصدقوا   أوليائنا،  إىل  وعهدنا  وصايانا  وبّروا    يفوافهموا  ألوليائكم    يفقولكم،  أيامنكم 

وأعدائكم، وتواسوا بأموالكم، وحتابوا بقلوبكم، وتصّدقوا عىل فقرائكم، واجتمعوا عىل  

عىل  خيانة  غّشا وال  تدخلوا  بعد  أمركم، وال  ترجعوا  وال  اليقني،  بعد  تشّكوا  وال  أحد،   

موّدة غريكم،    يفاإلقدام جبنا، وال يوّل أحد منكم أهل موّدته قفاه، وال تكونّن شهوتكم  

نبّيكم،   لغري  وقصدكم  إيامنكم  وال  رّبكم،  لغري  عملكم  وال  سواكم،  فيام  موّدتكم  وال 

ن يشاء من عباده، والعاقبة للمّتقني، وإّن  َّللّ، يورثها م  األرضواصربوا، إّن    اَّللّواستعينوا ب

 ( 2) َّللّ يورثها عباده الصاحلني( األرض

 : حقوق اإلخوان واألصدقاء حول  ـ ما ورد    رابعا 

قال تعاىل: ﴿  وهي من العالقات التي ورد التنويه هبا والدعوة هلا يف القرآن الكريم،  

أجْصلُِحوا بجنْيج أج  ٌة فج ُونج ﴾  إِنَّامج املُْْؤِمنُونج إِْخوج لَُّكْم ُتْرمحج عج ُقوا اَّللَّج لج اتَّ ْيُكْم وج وج وقال:    ،[ 10]احلجرات:  خج

اًنا ﴾   ِه إِْخوج
تِ أجْصبجْحُتْم بِنِْعمج ُقوُلونج    ،[ 103]آل عمران:  ﴿ فج ْعِدِهْم يج اُؤوا ِمْن بج ِذينج جج الَّ وقال: ﴿ وج

ْل يِف ُقُلوبِنجا ِغالًّ لِلَِّذينج آمج  عج ْ الج َتج ِن وج يامج ا بِاإْلِ بجُقونج ِذينج سج انِنجا الَّ ْخوج إِلِ نجا وج نجا اْغِفْر لج بَّ نجا إِنَّكج  رج بَّ ُنوا رج

ِحيٌم ﴾  ُؤوٌف رج  [ 10]احلرش: رج

ىلج أجْنُفِسُكْم    ﴿أحكام هذا النوع من العالقة، فقال:  وقد ذكر اَّلل تعاىل بعض   ال عج وج

 
 .  64ص  1( دعائم اإلسالم ج 2) عن )مطالب السؤول(.  83ص   75( بحار األنوار ج  1)
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ُبُيوِت   أجْو  انُِكْم  إِْخوج ُبُيوِت  أجْو  اتُِكْم  هج ُأمَّ ُبُيوِت  أجْو  ائُِكْم  آبج ُبُيوِت  أجْو  ُبُيوتُِكْم  ِمْن  ْأُكُلوا  تج أجْن 

تُِكْم أجوْ  امَّ ِمُكْم أجْو ُبُيوِت عج اتُِكْم أجْو ُبُيوِت أجْعامج وج ا    أجخج االتُِكْم أجْو مج الُِكْم أجْو ُبُيوِت خج ُبُيوِت أجْخوج

ِديِقُكْم  ُه أجْو صج احِتج فج لجْكُتْم مج ( فقد قرن اَّلل تعاىل يف هذه اآلية الصداقة بالقرابة  61: النور﴾ ) مج

 القريبة، وأباح للصديق أن يأكل من بيت صديقه بدون حرج.

وغريهم، وأن املؤمنني يستغلوهنا    وأخرب أن الصحبة والصداقة قد تقع بني املؤمنني

ُجلجنْيِ  ﴿أحسن استغالل يف الدعوة إىل اَّلل والقيم الرفيعة، قال تعاىل:   ثجاًل رج ُْم مج ْب هلج اَْضِ وج

اجْلجنَّ ْرًعا كِْلتجا  ْينجُهامج زج بج ْلنجا  عج جج بِنجْخٍل وج ا  ْفنجامُهج فج حج أجْعنجاٍب وج ِمْن   
نَّتجنْيِ ا جج ِدمِهج أِلجحج ْلنجا  عج آتجْت  تجنْيِ جج  

ْيًئا  ْظلِْم ِمنُْه شج ْ تج ملج ا وج ا أجْكثجُر    ُأُكلجهج ُهوج حُيجاِوُرُه أجنج اِحبِِه وج الج لِصج قج ٌر فج ُه ثجمج انج لج كج جًرا وج اُمج هنج هلج ْرنجا ِخالج فججَّ وج

أج  أجُظنه  ا  الج مج لِنجْفِسِه قج امِلٌ  ُهوج ظج نَّتجُه وج لج جج دجخج ًرا وج زه نجفج أجعج ااًل وج أجُظنه  ِمنْكج مج ا  مج ًدا وج أجبج ِذِه  بِيدج هج تج ْن 

حُيجا  ُهوج  وج اِحُبُه  صج ُه  لج الج  قج ًبا  لج ُمنْقج ا  ِمنْهج ا  رْيً خج نَّ  جِجدج ألج يبِّ  رج إِىلج  ُرِدْدُت  ئِْن  لج وج ًة  مج
ائِ قج ةج  اعج ِوُرُه  السَّ

ُجاًل  اكج رج وَّ ٍة ُثمَّ سج ُثمَّ ِمْن ُنْطفج اٍب  ُترج كج ِمْن  لجقج ْرتج بِالَِّذي خج فج ُك  أجكج الج ُأرْشِ يبِّ وج نَّا ُهوج اَّللَُّ رج
لجكِ  

ةج إِالَّ بِاَّللَِّ اءج اَّللَُّ الج ُقوَّ ا شج نَّتجكج ُقْلتج مج ْلتج جج لجْوالج إِْذ دجخج ًدا وج يبِّ أجحج ااًل    بِرج ِن أجنجا أجقجلَّ ِمنْكج مج رج إِْن تج

نَّتِكج  ا ِمْن جج رْيً  خج
ِ
يبِّ أجْن ُيْؤتنِيج ى رج سج ًدا فجعج لج وج ِعيًدا    وج ُتْصبِحج صج  فج

ِ
ء امج ا ُحْسبجاًنا ِمنج السَّ لجْيهج ُيْرِسلج عج وج

ْيِه عج  فَّ لُِّب كج ُيقج أجْصبجحج  فج ِرِه  بِثجمج ُأِحيطج  ًبا وج ُه طجلج لج يعج 
تجْستجطِ لجْن  فج ْوًرا  ا غج اُؤهج مج أجْو ُيْصبِحج  ًقا  لج ا  زج مج ىلج 

يج  ا وج ىلج ُعُروِشهج ٌة عج اِويج ِهيج خج ا وج يهج
قج فِ ًداأجْنفج يبِّ أجحج ْك بِرج ْ ُأرْشِ ْيتجنِي ملج ا لج  [ 42-32]الكهف:  ﴾ ُقوُل يج

من    ويفصلها  يؤكدها  ما  هنا  سنستعرض  التي  الكريمة  اآليات  من  وغريها 

 األحاديث: 

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  
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رسول    [ 2200]احلديث:   املؤمنني    اَّلل قال  )مثل  وترامحهم    يف:  توادهم 

 ( 1) (وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

 ( 2) به(: )إذا أحب الرجل أخاه فليخربه أنه حي اَّللقال رسول    [ 2201]احلديث:  

فمر رجل فقال: يا      اَّللأن رجال كان عند رسول  عن أنس  [  2202]احلديث:  

لحقه فقال:  (، ف: أعلمته؟ قال: ال، قال: )فأعلمه، إين ألحب هذا، فقال له  اَّللرسول  

 . (3) . قال: أحبك الذي أحببتني لهاَّلل يف إين أحبك 

الرجل فليسأله عن اسمه  الرجل    ى آخ: )إذا    اَّللقال رسول    [ 2203]احلديث:  

 ( 4)(فإنه أوصل للمودة  ؛واسم أبيه وممن هو 

أن يكون    :   اَّلل قال رسول  [  2204]احلديث:   ما، عسى  )أحبب حبيبك هونا 

 ( 5) بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما(

تعاىل يوم القيامة أين املتحابون    اَّلل : )يقول    اَّلل قال رسول    [ 2205]احلديث:  

 ( 6) ظيل يوم ال ظل إال ظيل( يف جلاليل؟ اليوم أظلهم 

رسول    [ 2206]احلديث:   )املتحابون    اَّلل قال  نور،    يف :  من  منابر  هلم  جاليل 

 (7)(يغبطهم النبيون والشهداء 

: دخلت مسجد دمشق، فإذا فتى  قال  إدريس اخلوالينعن أيب    [ 2207]احلديث:  

ال إليه، وصدروا عن رأيه،    يف ثنايا، والناس حوله، فإذا اختلفوا  شاٌب براق  يشء أسندوه 

سبقني   قد  فوجدته  إليه،  هجرت  الغد  كان  فلام  جبل،  بن  معاذ  هذا  فقالوا:  عنه  فسألت 

 
   (2586ومسلم ) ، (6011( البخاري )1)

 ( 2515والرتمذي ) ، (5124( أبو داود )2)

 (  5125( أبو داود )3)

 (  2392( الرتمذي )4)

 (  1997( الرتمذي )5)

 . 2/725ومالك  ، (2566( مسلم )6)

 ( 2390( الرتمذي )7)
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بالتهجري، ووجدته يصىل، فانتظرته حتى قىض صالته، ثم جئته من قبل وجهه، فسلمت  

، فأخذ بحبوة ردائي، فجبذين  اَّلل؟ قلت: اَّلل، فقال: اَّلل يف إين ألحبك  اَّلل عليه، ثم قلت: و

تعاىل: وجبت حمبتي للمتحابني    اَّللقال  ) يقول:      اَّللإليه، وقال: أبرش فإين سمعت رسول  

 ( 1) (يف، واملتباذلني يف، واملتزاورين يف، واملتجالسني يف

  يف ، والبغض  اَّلل  يف : )أفضل األعامل احلب    اَّللقال رسول    [ 2208]احلديث:  

 ( 2)(اَّلل

رسول    [ 2209]احلديث:   عباد    اَّلل قال  من  )إن  وال    اَّلل :  بأنبياء  هم  ما  ناسا 

! ختربنا  اَّلل(، قالوا: يا رسول  اَّلل شهداء، يغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة بمكاهنم من  

  اَّلل رحام بينهم، وال أموال يتعاطوهنا، فو، عىل غري أاَّلل من هم؟ قال: )هم قوم حتابوا بروح  

إن وجوههم لنوٌر، وإهنم عىل نور، ال خيافون إذا خاف الناس، وال حيزنون إذا حزن الناس  

الج ُهْم  اَّللأجالج إِنَّ أجْولِيجاءج ﴿وقرأ  ْيِهْم وج لج ْوٌف عج ﴾الج خج ُنونج ْزج  (3) ([ 62]يونس:  حيج

قرية أخرى، فأرصد   يف ن رجال زار أخاه  إ: )   اَّللقال رسول   [ 2210]احلديث:  

هذه القرية، قال:    يف عىل مدرجته ملكا، فلام أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا يل    اَّلل

إليك، بأن    اَّلل ، قال: فإين رسول  اَّلل   يفهل لك عليه من نعمة ترهبا؟ قال: ال، غري أين أحببته  

 ( 4) قد أحبك كام أحببته فيه( اَّلل

إذا أحب عبدا دعا جربيل فقال: إين    اَّلل: )إن    اَّللقال رسول    [ 2211]احلديث:  

حيب فالنا فأحبوه،    اَّللالسامء، فيقول: إن    يف أحب فالنا فأحبه، فيحبه جربيل، ثم ينادي  

، وإذا أبغض عبدا دعا جربيل فيقول: إين  األرض  يف فيحبه أهل السامء، ثم يوضع له القبول  

 
 . 2/726( مالك 1)

 (  4599( أبو داود )2)

 (  3527( أبو داود )3)

   (2567( مسلم )4)
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ينادي   ثم  جربيل،  فيبغضه  فأبغضه،  فالنا  إن    يف أبغض  السامء،  فالنا    اَّلل أهل  يبغض 

 ( 1) (األرض يففأبغضوه، فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء 

)وما أعددت هلا؟  اَّلل ل رسول  ئس[  2212]احلديث:   قال:  الساعة؟  (،  : متى 

 ( 2)ورسوله فقال: )أنت مع من أحببت(  اَّلل : ال يشء إال أين أحب قال

الرجل حيب القوم وال يستطيع   اَّللقال: يا رسول أنه ذر   أيب عن   [ 2213]احلديث:  

ورسوله، قال:    اَّللأن يعمل بعملهم، قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت، قال: فإين أحب  

 . (3)  اَّلل)فإنك مع من أحببت(، فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول 

اَّلل  [  2214]احلديث:   رسول  منها    :قال  تعارف  فام  جمندة،  جنود  )األرواح 

 (4) ائتلف، وما تنافر منها اختلف( 

: )ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال    اَّللقال رسول    [ 2215]احلديث:  

 ( 5) تقي(

: )املرء عىل دين خليله، فلينظره أحدكم من    اَّللقال رسول    [ 2216]احلديث:  

 (6)خيالل(

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

إخاء بني مؤمنني إاّل أحدث    اَّلل: )ما أحدث    اَّللرسول  قال   [ 2217]احلديث: 

 ( 7) لكّل منهام درجة(

ال إّن مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة،  أ: )  اَّللرسول  قال    [ 2218]احلديث:  

 
 .  158(  2637( مسلم )1)

  (3688(البخاري ) 2)

 (  5126( أبو داود )3)

   (3336( البخاري معلقا بعد حديث )4)

  (2395الرتمذي ) ، (4832داود )( أبو 5)

 (  2378والرتمذي ) ، (4833( أبو داود)6)

 . 189( عّدة الداعي ص 7)
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اإليامن أصلها، والزكاة فرعها، والصالة ماؤها، والصيام عروقها، وحسن اخللق ورقها،  

لقاحها، واحلياء حلاؤها، والكّف عن حمارم    يف واإلخاء   ثمرهتا، فكام ال تكمل    اَّلل الدين 

 ( 1) (اَّللكّف عن حمارم الشجرة إاّل بثمرة طيبة كذلك ال يكمل اإليامن إاّل بال

: )ال يدخل اجلنّة رجل ليس له فرط(، قيل:    اَّللقال رسول    [ 2219]احلديث: 

 ( 2) (اَّلل يفولكّلنا فرط؟! قال: )نعم، إّن من فرط الرجل أخاه  اَّلل يا رسول 

رسول    [ 2220]احلديث:   أخا    اَّللقال  استفاد  من  حورا،    اَّللزّوجه    اَّلل  يف : 

واّلذي نفيس بيده لو    أياليوم سبعني أخا؟ قال:    يفأحدنا    ى آخوإن    اَّللفقالوا: يا رسول  

 (3) تعاىل ألفا(  اَّلل ألفا لزّوجه  ىآخ

رسول    [ 2221]احلديث:   فائدة   اَّلل قال  بعد  فائدة  مسلم  امرؤ  استفاد  )ما   :

 ( 4)(اَّلل  يف اإلسالم مثل أخ يستفيده 

كان له ظهريا عىل    اَّلل  يف : )من استفاد أخا    اَّللقال رسول    [ 2222]احلديث:  

 ( 5) الرصاط(

: )املؤمن عّز كريم، واملنافق خّب لئيم، وخري    اَّللقال رسول    [ 2223]احلديث:  

 ( 6) املؤمنني من كان مألفة للمؤمنني، وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف(

له    اَّلل  يف: )ما أحدث عبد أخا    اَّللرسول  قال    [ 2224]احلديث:   إاّل أحدث 

 (7)اجلنّة( يف درجة 

  يف له برجا    اَّلل  ىبناإلسالم    يف: )ومن جّدد أخا  اَّللقال رسول    [ 2225]احلديث:  

 
 .  179( جامع األخبار ص 1)

 .  32( مصادقة اإلخوان ص 2)

 . 195( األشعثيّات ص 3)

 .  46ص  1( أمايل الطويس ج 4)

 . 98ص  2( املستدرك ج 5)

 .  77ص  2( أمايل الطويس: ج 6)

 . 188األنوار ص  ( مشكاة7)
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 ( 1)اجلنّة من جوهرة(

إخاء بني مؤمنني إاّل أحدث    اَّلل: )ما أحدث    اَّللرسول  قال   [ 2226]احلديث: 

 ( 2) لكّل منهام درجة(

قال: كنت مع    [ 2227]احلديث:   الرباء بن عازب  يوم،      اَّلل رسول  عن  ذات 

لنا: الصالة، قال: )إّن الصالة حلسنة، وما هي  (، قعرى اإليامن أوثق؟  أي)أتدرون    فقال:

  اَّللرسول قال إلسالم، فلنا: الزكاة، فقال: )حلسنة، وما هي هبا؟(، فذكرنا رشائع ا(، قهبا؟

:  ( 3)(اَّلل يف وتبغض  اَّلل  يف)أوثق عرى اإليامن أن حتّب الرجل 

  يف جّل وعّز، وأبغض    اَّلل   يف أال ومن أحّب  )  :   اَّللرسول  قال    [ 2228]احلديث:  

تبارك وتعاىل، أال وإّن    اَّلل  ، فهو من أصفياء املؤمنني عنداَّلل  يف، ومنع  اَّلل  يف ، وأعطى  اَّلل

، كانا كاجلسد الواحد، إذا اشتكى أحدمها  اَّلل يفجّل وعّز، وتصافيا  اَّلل يفاملؤمنني إذا حتاّبا 

 ( 4) من جسده موضعا وجد اآلخر أمل ذلك املوضع(

  فقالوا:  عرى اإليامن أوثق؟  أيه:  صحابأل    اَّللرسول  قال    [ 2229]احلديث:  

الّصيام،    بعضهم: الّصالة، وقال بعضهم: الزكاة، وقال بعضهم:ورسوله أعلم، وقال    اَّلل

لكّل ما قلتم  )   :   اَّلل رسول  وقال بعضهم: احلّج والعمرة، وقال بعضهم: اجلهاد، فقال  

،  اَّلل ، وتوايل أولياء  اَّلل   يف، والبغض  اَّلل   يففضل وليس به، ولكن أوثق عرى اإليامن: احلّب  

 ( 5) (اَّللوالترّبي من أعداء 

  يف، والبغض  اَّلل  يف: )أفضل اإليامن احلّب    اَّللرسول    قال  [ 2230]احلديث:  

 ( 6)(اَّلل
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)احلّب    اَّللرسول  قال    [ 2231]احلديث:   والبغض    اَّلل  يف :    اَّلل  يف فريضة، 

 ( 1) فريضة(

رسول  الناس؟ قالوا: بىل يا    برّش   أنبئكم أال  ):    اَّللرسول  قال    [ 2232]احلديث:  

برّش من هذا؟ قالوا بىل يا    أنبئكم، قال: من أبغض الناس وأبغضه الناس، ثّم قال: أال  اَّلل

  أنبئكم ، قال: اّلذي ال يقيل عثرة، وال يقبل معذرة، وال يغفر ذنبا، ثّم قال: أال  اَّللرسول  

 (2)من ال يؤمن رّشه، وال يرجى خريه( ، قال: اَّللرسول برّش من هذا؟ قالوا: بىل يا 

،  اَّلل   يفأحبب    اَّلل  يا عبد)  ه:أصحابلبعض      اَّللرسول  قال    [ 2233]احلديث:  

إاّل بذلك، وال جيد الرجل   اَّلل ، فإّنه ال تنال واليةاَّلل يف، وعاد اَّلل  يف، ووال اَّلل يفوأبغض 

الناس   مؤاخاة  وقد صارت  كذلك  يكون  كثرت صالته وصيامه حّتى  وإن  اإليامن  طعم 

  الدنيا، عليها يتواّدون، وعليها يتباغضون، وذلك ال يغني عنهم من  يفيومكم هذا أكثرها  

 (3)(شيئا  اَّلل

البغض    اَّلل  يف: )رأس اإليامن احلّب    َّللارسول  قال    [ 2234]احلديث:     يف أو 

 ( 4)(اَّلل

من أعظم شعب    اَّلل  يفوّد املؤمن للمؤمن ):    اَّللرسول  قال   [ 2235]احلديث: 

أحّب   أال ومن  فهو من أصفياء    اَّلل   يف ومنع    اَّلل   يف وأعطى    اَّلل   يفوأبغض    اَّلل   يف اإليامن 

 ( 5)(اَّلل

)ثالث من كّن فيه وجد طعم اإليامن: من    :   اَّللرسول  قال    [ 2236]احلديث:  

  يف ورسوله أحّب إليه ممّا سوامها، ومن كان حيب املرء ال حيّبه إاّل َّللّ، ومن كان يلقى    اَّلل  كان
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 ( 1) منه( اَّلل النار أحّب إليه من أن يرجع إىل الكفر بعد إذ أنقذه

ة فقال:  وا: الصال(، قال األعامل أفضل؟  أي: )   اَّللرسول  قال    [ 2237]احلديث:  

الفحشاء واملنكر وما هي بالصالة الزكاة  (، قال)إّن الصالة تنهى عن  )إّن  الزكاة قال:  وا: 

اجلهاد    وا: (، قالوا: احلّج قال: )إّن احلّج كّفارة وما هو باحلّج (، قالمتحيص وما هي بالزكاة

والبغض    اَّلل   يف ورسوله أعلم قال: )احلّب    اَّلل   وا: (، قال قال: )إّن اجلهاد جنّة وما هو باجلهاد

 (2)(اَّلل يف

إن أنتم فعلتموه    يشءب  أخربكم ه: أال  صحابأل    اَّللرسول  قال    [ 2238]احلديث:  

الصوم يسّود وجهه،  )  تباعد الشيطان منكم كام تباعد املرشق من املغرب؟ قالوا: بىل قال: 

عىل العمل الصالح يقطع دابره، واالستغفار    واملوازرة   اَّلل   يفوالصدقة تكرس ظهره، واحلّب  

 (3)زكاة، وزكاة األبدان الصيام( يشء يقطع وتينه، ولكّل 

 ، فارصدأخرىقرية    يف : )أّن رجال زار أخا    اَّللرسول    قال  [ 2239]احلديث:  

قرية كذا وكذا.    يف عىل مدرجته ملكا، فلاّم أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أردت أخا يل    اَّلل

إليك،    اَّلل رسول  قال: إيّن    اَّلل  يف حّبه  أقال له هل لك عليه من نعمة تزره هبا؟ قال: ال إاّل أيّن  

 ( 4) تعاىل قد أحّبك كام أحببته فيه(  اَّلل إنّ 

)احلّب    اَّلل رسول  قال    [ 2240]احلديث:   والبغض    اَّلل  يف :    اَّلل  يف فريضة 

 ( 5) فريضة(

  اَّلل   يف : )املرء مع من أحّب، فمن أحّب عبدا    اَّللرسول  قال   [ 2241]احلديث: 

 (6)(اَّلل تعاىل إاّل من أحّبه  اَّلل  ، وال حيّب اَّللأحّب  فإّنام
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  اآلخرة الدنيا و  يف : )أفضل الناس بعد النبّيني    اَّللرسول  قال    [ 2242]احلديث:  

من عني   إاّل هذين، ومها  فيه عداوة  يورث  معلول  وكّل حّب  فيه،  املتحاّبون  َّللّ  املحّبون 

 ( 1)(واحدة يزيدان أبدا وال ينقصان أبدا

تبارك وتعاىل إذا رأى أهل قرية قد    اَّلل  : )إنّ   اَّللرسول    قال  [ 2243]احلديث:  

ناداهم جّل جالله وتقّدست أسامؤه  يف أرسفوا   املؤمنني،  يا    : املعايص وفيها ثالثة نفر من 

أريض   بصالهتم  العامرين  بحاليل،  املتحاّبني  املؤمنني  من  فيكم  من  ال  لو  معصيتي  أهل 

 ( 2) (أبايلومساجدي، واملستغفرين باألسحار خوفا مني ألنزلت بكم عذايب وال 

أو  ـ    عّز وجّل: لقد حّقت كرامتي  اَّلل  قال )  :  اَّللرسول  قال    [ 2244]احلديث:  

من نور، عىل منابر من    القيامةملن يراقبني ويتحاّب بجاليل إّن وجوههم يوم  ـ    قال موّديت

قوم ليسوا بأنبياء وال شهداء،  ) ؟ قال: اَّللرسول  ، قيل: من هم يا  (نور، عليهم ثياب خرض

 (3) (أن جيعلنا منهم برمحته  اَّلل  نسألويدخلون اجلنّة بغري حساب،    اَّلل  ولكنّهم حتاّبوا بجالل

بجاليل   يفّ أين املتحاّبون    القيامة  يف  اَّلل  : )يقول  اَّللرسول  قال    [ 2245]احلديث:  

 (4)بظيّل يوم ال ظّل إاّل ظيّل( أظّلهم اليوم 

سأل رّبه سبحانه ليلة املعراج      اَّلل رسول    أنّ   :اإلمام عيل عن   [ 2246]احلديث:  

عيّل،   أفضل عندي من التوّكل   يشء ليس  )تعاىل:    اَّلل  األعامل أفضل؟ فقال  أييا رّب    فقال:

،  يفّ ، ووجبت حمّبتي للمتعاطفني  يفّ والرضا بام قسمت، يا حمّمد وجبت حمّبتي للمتحاّبني  

وليس ملحّبتي علم وال غاية    ، ووجبت حمّبتي للمتوّكلني عيّل،يفّ ووجبت حمّبتي للمتواصلني  

اّلذين نظروا إىل املخلوقني بنظري   أولئكوال هناية، وكّلام رفعت هلم علام وضعت هلم علام 
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الدنيا ذكري    يفإليهم ومل يرفعوا احلوائج إىل اخللق بطوهنم خفيفة من أكل احلرام نعيمهم  

 ( 1) (وحمبتي ورضائي عنهم

تبارك وتعاىل: إّن أحّب العباد إيّل    اَّلل  )يقول   :  اَّللرسول  قال   [ 2247]احلديث:  

 ( 2)املتحاّبون من أجيل، املتعّلقة قلوهبم باملساجد واملستغفرون باألسحار(

مل تغرّي أّن موسى    التيالتوراة    يف )مكتوب    :   اَّلل رسول  قال    [ 2248]احلديث:  

  اَّلل   فأوحى ؟  ديكا فأنأم بعيد    فأناجيكقريب أنت منّي  أ  يا رّب   عليه الّسالم سأل رّبه فقال: 

سرتك يوم ال سرت إاّل سرتك؟    يفإليه: يا موسى أنا جليس من ذكرين، فقال موسى: فمن  

 ( 3) (فأحّبهم يفّ فقال: اّلذين يذكروين فأذكرهم، ويتحاّبون 

أرض    القيامةيوم    اَّلل  يف املتحاّبون  )  :  اَّلل رسول  قال    [ 2249]احلديث:   عىل 

خرضاء،   عرشه  يف زبرجدة  يغبطهم  وجوههم    ،ظّل  الطالعة،  الشمس  من  بياضا  أشّد 

فيقال: هؤالء؟  من  الناس:  يقول  مرسل،  نبي  وكّل  مقّرب  ملك  كّل  هؤالء    بمنزلتهم 

 ( 4) (اَّلل يفاملتحاّبون 

يوم    اَّلل رسول  قال    [ 2250]احلديث:   كان  )إذا    يف اخلالئق    اَّلل   مجع   القيامة : 

م كام يسمع أّوهلم فيقول: أين  عّز وجّل يسمع آخره   اَّللصعيد واحد، وينادي مناد من عند  

داره؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من املالئكة فيقولون   يف جّل جالله   اَّلل  جريان

داره؟ فيقولون: كنّا    يف تعاىل    اَّلل   دار الدنيا فرصتم به اليوم جريان  يف كان عملكم    هلم: ما 

مناد من عند    ؛ اَّلل  يف ، ونتوازر  اَّلل   يف عّز وجّل ونتباذل    اَّلل   يف نتحاّب   : صدق  اَّلل فينادي 

فينطلقون إىل اجلنّة بغري  ؛  اجلنّة بغري حساب  يف  اَّلل   عبادي خلوا سبيلهم لينطلقوا إىل جوار
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 ( 1)حساب(

داره، خياف الناس    يف  اَّلل   : )فهؤالء جريان اإلمام الباقر بعد رواية احلديثثّم قال  

 ( 2) (وال خيافون، وحياسب الناس وال حياسبون

ناسا ما هم بأنبياء وال  أل   اَّلل   : )إّن من عباد  اَّلل رسول  قال    [ 2251ديث:  ]احل 

من    اَّلل  اّلذين يتحاّبون بروح)؟ قال:  اَّللرسول  ، فقيل: من هم يا  ( اَّللشهداء ملكاهنم من  

يتعاطون بينهم، وإّن عىل وجوههم لنورا، وإهّنم لعىل منابر من    أموال غري أرحام بينهم، وال  

أجالج إِنَّ أجْولِيجاءج اَّللَِّ  ﴿ثّم تال هذه اآلية  ،  نور، ال خيافون إذا خاف الناس، وال حيزنون إذا حزنوا

الج ُهْم  ْيِهْم وج لج ْوٌف عج ﴾الج خج ُنونج ْزج  (3) ([ 62]يونس:  حيج

)إّن حول العرش منابر من نور وعليها قوم  :    اَّلل رسول  قال    [ 2252]احلديث:  

رسول  يا    وا:(، قال لباسهم من نور، ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء يغبطهم األنبياء والشهداء

 ( 4) (اَّلل يف ، واملتزاورون اَّلل  يف، واملتجالسون اَّلل يف، حّل لنا، قال: )هم املتحاّبون اَّلل

)إّن    اَّللرسول  قال    [ 2253]احلديث:   ا  يف:  نور عليها  يمني  منابر من  لعرش 

؟ قال:  اَّللرسول  : من هؤالء يا  لي (، قرجال، وجوههم من نور ليسوا بأنبياء وال شهداء 

 ( 5) (اَّلل يف، وحتاّبوا اَّلل يف ، وتواصلوا اَّلل يف ، وتواخوا اَّلل يف )هم اّلذين تواصوا 

)سبعة  رسول  قال    [ 2254]احلديث:   ظّله:   اَّلل   ظّل   يف :  إاّل  ظّل  ال  إمام    يوم 

،  اَّلل ففاضت عيناه من خشية    اَّلل   وعبادته، ورجل ذكر  اَّلل  طاعة  يفمقتصد، وشاب نشأ  

، وقال اآلخر كذلك، ورجل كان قلبه معّلقا بحّب  اَّلل يف أحبّكآخر فقال: إيّن   لقيورجل  

  امرأة املسجد حّتى يرجع إليه ورجل إذا تصّدق أخفى صدقة يمينه عن شامله، ورجل دعته  

 
   .100/ 1أمايل الطويس  (1)

   .100/ 1أمايل الطويس  (2)

 .  367/ 2لّب اللباب كام يف )املستدرك(  (3)

 .  128ر: جامع األخبا (4)

   .97ر: مشكاة األنوا (5)



371 

 

 (1)(رّب العاملني  اَّلل  صب، فقال: إيّن أخافذات مجال ومن

اجلنّة لعمدا من ياقوت، عليها غرف   يف)إّن  :  اَّللرسول قال   [ 2255]احلديث:  

فمن    اَّللرسول  ل: يا  ي، ق (الكوكب الدري  ءكام ييض  ءمن زبرجد، هلا أبواب مفتحة تيض

 (2)(اَّلل  يف، املتالقون اَّلل يف املتحاّبون )يسكنها؟ قال:  

عّز وجّل عىل أعمدة من    اَّلل   يف )املتحاّبون    :   اَّلل رسول  قال    [ 2256]احلديث:  

اجلنّة، يرشفون عىل أهل اجلنّة فإذا اّطلع أحدهم مأل حسنه بيوت أهل اجلنّة   يف ياقوت أمحر 

عّز وجّل قال: فيخرجون وينظرون إليهم،   اَّلل  يف فيقول أهل اجلنّة: اخرجوا ننظر املتحاّبني  

 (3)(عّز وجّل  اَّلل  يفليلة البدر، عىل جباههم: هؤالء املتحاّبون  يف أحدهم وجهه مثل القمر 

اجلنّة لعمودا من ذهب عىل مدائن    يف : )إّن    اَّللرسول  قال    [ 2257]احلديث:  

فق السامء، قلنا: ملن  أ  يفالكواكب الدرّي    ء ألهل اجلنّة كام تيض  ء من زبرجد أخرض، ييض

 ( 4) (اَّلل يف؟ فقال للمتحاّبني اَّللرسول هذا يا 

بيده ال تدخلوا اجلنّة حّتى  )و:    اَّلل رسول  قال    [ 2258]احلديث:   اّلذي نفيس 

إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا الّسالم    يشء تؤمنوا، وال تؤمنوا حّتى حتاّبوا، أو ال أدّلكم عىل  

 ( بينكم

العلم وضّيعوا العمل،    أظهروا إذا الناس  ):    اَّللرسول  قال    [ 2259]احلديث:  

  وأصّمهم عند ذلك    اَّلل   األرحام، لعنهم  يف وحتاّبوا باأللسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا  

 (5)وأعمى أبصارهم(

املرشق    يفأحدمها    اَّلل  يف: )لو أّن عبدين حتاّبا    اَّللرسول  قال    [ 2260]احلديث:  
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 (1)القيامة(بينهام يوم  اَّلل املغرب جلمع يفواآلخر  

بخري ما حتاّبوا وهتادوا وأّدوا    أمتي: )ال تزال    اَّللرسول  قال   [ 2261]احلديث: 

قاموا الصالة وآتوا الزكاة، فإذا مل يفعلوا ذلك  أ واجتنبوا احلرام ووّقروا الضيف و  األمانة

 ( 2)ابتلوا بالقحط والسنني(

يا    (بأشبهكم يب؟   أخربكم أال  ):    اَّلل رسول  قال    [ 2262]احلديث:   بىل  قالوا: 

  يف أحسنكم خلقا وألينكم كنفا، وأبّركم بقرابته، وأشّدكم حّبا إلخوانه  )قال:    اَّللرسول  

دينه، وأصربكم عىل احلّق، وأكظمكم للغيظ، وأحسنكم عفوا، وأشّدكم من نفسه إنصافا 

 ( 3)(الرضا والغضب  يف

إذا أحّب أحدكم أخاه فليسأله عن اسم  ):    اَّللرسول    قال   [ 2263]احلديث:  

خاء أن سأله عن ذلك وإاّل  أبيه وعن قبيلته وعشريته، فإّنه من احلّق الواجب وصدق اإل 

 (4)(فإهّنا معرفة محقاء 

إذا أحّب أحدكم أخاه فليعلمه فإّنه أصلح  ):  اَّللرسول   قال   [ 2264]احلديث:  

 ( 5)(لذات البني 

  املسلم أخو املسلم ال خيونه وال خيذله، وال ):   اَّللرسول  قال   [ 2265]احلديث:  

 ( 6) (يعيبه، وال حيرمه، وال يغتابه

 (7)(: )املؤمن مرآة أخيه يميط عنه األذى  اَّللرسول  قال   [ 2266]احلديث:  

غصنني      اَّلل رسول  دخل    [ 2267]احلديث:   فقطع  له  صاحب  ومعه  غيضة 

 
 .  128ر: جامع األخبا (1)

   .29/ 2عيون األخبار  (2)

   .240/ 2الكايف: أصول  (3)

 .  11ي: نوادر الراوند (4)

 .  11ي: نوادر الراوند (5)

 .  43ن: املؤم (6)

 .  42ن: مصادقة األخوا (7)
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فقال   األعوج  لنفسه  وحبس  املستقيم  صاحبه  إىل  ودفع  مستقيم  واآلخر  أعوج  أحدمها 

، قال: )كال ما من مؤمن صاحب صاحبا إاّل وهو  اَّلل رسول أنت أحّق هبذا مني يا   الرجل:

 ( 1)(ولو ساعة من هنار القيامةمسؤول عنه يوم 

سفر فمرض أحدكم فأقيموا    يف كنتم    إذا )  :   اَّلل رسول  قال    [ 2268]احلديث:  

 ( 2) (عليه ثالثة أّيام قضاء حلّق الرفاقة

سائل كّل    اَّللما من رجلني يصطحبان إاّل و: )   اَّللرسول  قال    [ 2269]احلديث:  

 (3)(واحد منهام عن اآلخر كيف كان صحبته إّياه

الناس،    ىأتقتكن    اَّلل  بفرائض اعمل  ):    اَّلل رسول    قال  [ 2270]احلديث:  

تكن أورع الناس، وأحسن جماورة    اَّلل تكن أغنى الناس، وكّف عن حمارم    اَّلل وارض بقسم  

 (4)(من جاورك تكن مؤمنا، وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلام

يا    [ 2271]احلديث:   قال  أي  اَّللرسول  قيل  خري؟  )اجللساء  تذكركم  :    اَّلل من 

 ( 5) (عمله اآلخرة يف علمكم منطقه، ويرّغبكم  يفبرؤيته، ويزيد 

إاّل عند كّل عامل يدعوكم من  : )  اَّلل رسول  قال    [ 2272]احلديث:   ال َتلسوا 

مخس إىل مخس: من الشك إىل اليقني، ومن الرياء إىل اإلخالص، ومن الرغبة إىل الرهبة،  

 ( 6)(ومن الكرب إىل التواضع، ومن الغّش إىل النصيحة 

ليس من أحد    فإنهانظروا من حتادثون؟  ):    اَّلل رسول    قال  [ 2273]احلديث:  

، إن كانوا خيارا فخيارا، وإن كانوا رشارا فرشارا،  اَّللينزل به املوت إاّل مّثل له أصحابه إىل 

 
 . 193ر: مشكاة األنوا (1)

 .  64د: قرب اإلسنا (2)

 أبو القاسم الكويف يف كتاب األخالق.   ، 60/ 2الوسائل مستدرك  (3)

 .  201ق: أمايل الصدو (4)

 .  157/ 2أمايل الطويس  (5)

 .  372ن: إعالم الدي (6)
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 ( 1) (وليس أحد يموت إاّل متّثلت له عند موته

رجالن ال تناهلام شفاعتي: صاحب سلطان : )  اَّللرسول  قال    [ 2274]احلديث:  

 (2)(الدين مارق يف عسوف غشوم، وغال 

فليتق  ):    اَّللرسول  قال    [ 2275]احلديث:   خيال،  من  دين  عىل  املرء    اَّللاملرء 

 ( 3) (ولينظر من خياّل 

يتساوون    :  اَّللرسول  قال    [ 2276]احلديث:   املشط  كأسنان    يف )املؤمنون 

 ( 4) (، واملرء عىل دين خليله، فلينظر أحدكم من خياللاحلقوق بينهم ويتفاضلون بأعامهلم

اختربوا الناس بأخداهنم فإّنام خيادن الرجل  : )  اَّللرسول  قال    [ 2277]احلديث:  

 ( 5) (من يعجبه

صحبة من ال يرى لك مثل    يف ال خري لك  : )   اَّلل رسول  قال    [ 2278]احلديث: 

 (6)(اّلذي يرى لنفسه 

جماورة اليهود والنصارى خري من جماورة  : )  اَّللرسول  قال    [ 2279]احلديث:  

 ( 7)(شارب اخلمر، وال تصادقوا شارب اخلمر فإّن مصادقته ندامة 

ما اصطحب اثنان إاّل كان أعظمهام أجرا  ):    اَّللرسول  قال    [ 2280]احلديث:  

 (8)(عّز وجّل أرفقهام بصاحبه اَّللأو أحّبهام إىل 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: من 

 
 .  638/ 2الكايف: أصول  (1)

 . 63ل: اخلصا (2)

 . 148األشعثيات/ (3)

 أبو القاسم الكويف يف كتاب األخالق.   ، 62/ 2مستدرك الوسائل  (4)

 أبو القاسم الكويف يف كتاب األخالق.   ، 62/ 2مستدرك الوسائل  (5)

 عن الشهيد يف الدّرة الباهرة.  66/ 2مستدرك الوسائل  (6)

 .  153ر: جامع األخبا (7)

 .  120/ 2الكايف: أصول  (8)
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 ما روي عن اإلمام عيل: 

، وأحّب  اَّلل  يفوصّيته ألهله: )وواخ اإلخوان    يفقال اإلمام عيل    [ 2281]احلديث:  

 ( 1) الصالح لصالحه(

إخاء بني مؤمنني إاّل أحدث لكّل    اَّلل قال اإلمام عيل: )ما أحدث    [ 2282]احلديث:  

 (2)منهام درجة(

 ( 3) غنم( اَّلل يف  آخى قال اإلمام عيل: )من   [ 2283]احلديث:  

 (4)الدنيا للدنيا حرم( يف  آخى قال اإلمام عيل: )من   [ 2284]احلديث:  

كانت صحبته كريمة،    اَّلل  يفقال اإلمام عيل: )من كانت صحبته    [ 2285]احلديث:  

 ( 5) وموّدته مستقيمة(

وإخوان    [ 2286ديث:  ]احل  الثقة  إخوان  صنفان:  )اإلخوان  عيل:  اإلمام  قال 

املكارشة، فأّما إخوان الثقة فهم الكّف واجلناح واألهل واملال، فإذا كنت من أخيك عىل  

حّد الثقة فابذل له مالك وبدنك، وصاف من صافاه، وعاد من عاداه، واكتم رّسه وعيبه،  

أهّنم أقّل من الكربيت األمحر، وأّما إخوان املكارشة  وأظهر منه احلسن واعلم أُّّيا السائل  

فإّنك تصيب لذتك منهم، فال تقطعن ذلك منهم، وال تطلبّن ما وراء ذلك من ضمريهم،  

 (6)وابذل هلم ما بذلوا لك من طالقة الوجه وحالوة اللسان(

الرشاد، وهناك عن    إىلمن هداك    اَّلل   يف خوك  أقال اإلمام عيل: )  [ 2287]احلديث:  

 ( 7)املعاد( إصالحفساد، وأعانك عىل ال

 
 .  7ص  1( أمايل الطويس ج 1)

 . 189( عّدة الداعي ص 2)

 .  423( غرر احلكم ص 3)

 .  423( غرر احلكم ص 4)

 .  423( غرر احلكم ص 5)

 .  347ص  3( اصول الكايف: ج  6)

 .  422( غرر احلكم ص 7)
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قال اإلمام عيل: )أعجز الناس من عجز عن اكتساب اإلخوان،    [ 2288]احلديث:  

 ( 1) وأعجز منه من ضّيع من ظفر به منهم(

باإلخوان،    [ 2289]احلديث:   )عليكم  عيل:  اإلمام  الدنيا   يفعّدة    فإهنمقال 

نجا ِمْن  ﴿قوله تعاىل:    إىل ، أال تسمعون  اآلخرةو افِِعنيج فجامج لج ِديٍق    شج الج صج ِيٍم﴾وج - 100]الشعراء:   محج

011 ])(2) 

قال اإلمام عيل: )تكّثر من اإلخوان ما استطعت فإهّنم عامد إذا    [ 2290]احلديث:  

 ( 3) وإّن عدّوا واحدا لكثري( ،ليس كثريا ألف خل وصاحب و ، استنجدهتم وظهور

أقرب األقرباء، وأحّم    اَّلل   يفب  قال اإلمام عيل: )األخ املكتس  [ 2291]احلديث:  

 ( 4) من األّمهات واآلباء(

 ( 5) (األخوةتثمر  اَّلل  يف قال اإلمام عيل: )بالتآخي   [ 2292]احلديث:  

 ( 6) موّدته(  اَّلل يفقال اإلمام عيل: )خري اإلخوان من كانت    [ 2293]احلديث:  

 (7)ختلص املحّبة(  اَّلل يف قال اإلمام عيل: )عىل التآخي   [ 2294]احلديث:  

قوم عىل غري ذات    [ 2295]احلديث:   تآخى  )ما  اإلمام عيل:    إاّل سبحانه    اَّلل قال 

 ( 8) سبحانه( اَّللكانت أخّوهتم ترة عليهم يوم العرض عىل 

، واهجروا من  اَّلل  يفقال اإلمام عيل: )واصلوا من تواصلونه    [ 2296]احلديث:  

 (9)سبحانه( اَّلل  يفهتجرونه 

ا  [ 2297]احلديث:   )اإلخوان  قال  عيل:  لدوام    اَّلل   يفإلمام  موّدهتم  تدوم  تعاىل 

 
 .  11حكمة   1093( هنج البالغة ص 1)

 عن )لّب اللباب(.  62ص  2( املستدرك ج 2)

 .  669( أمايل الصدوق ص 3)

 .  423( غرر احلكم ص 4)

 .  423( غرر احلكم ص 5)

 .  423( غرر احلكم ص 6)

 .  423( غرر احلكم ص 7)

 .  423( غرر احلكم ص 8)

 .  423( غرر احلكم ص 9)
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 ( 1)سببها(

األخّوة    [ 2298]احلديث:   )تبتنى  عيل:  اإلمام  التناصح    اَّلل   يف قال  ،  اَّلل  يف عىل 

طاعة  اَّلل  يف والتباذل   عىل  والتعاون  معايص  اَّلل ،  عن  والتناهي  والتنارص  اَّلل ،  ،  اَّلل  يف ، 

 ( 2) وإخالص املحّبة(

، وأحّب  اَّلل  يفوصّيته ألهله: )وواخ اإلخوان    يفقال اإلمام عيل    [ 2299]احلديث:  

 ( 3) الصالح لصالحه(

إخاء بني مؤمنني إاّل أحدث لكّل    اَّلل قال اإلمام عيل: )ما أحدث    [ 2300]احلديث:  

 (4)منهام درجة(

أربع من كّن فيه استكمل اإليامن: من أعطى  ) :  عيل   قال اإلمام   [ 2301]احلديث:  

 ( 5) وأحّب َّللّ وأبغض فيه( اَّلل  يفومنع  َّللّ

اإلمام    [ 2302]احلديث:   منزلة عند  :عيل قال  أعظم  من    اَّلل  )إّنه ليس من رجل 

مل يستأثر عىل حمّبته    اَّلل   يفمن أحّب  و،  اَّلل   يفوأبغض    اَّلل   يف وأحّب    اَّلل   رجل بكى من خشية 

 ( 6)اإليامن( حقائقمل ينل مبغضيه خريا، عند ذلك استكملتم    اَّلل يف ومن أبغض 

)من أحّب أن يكمل إيامنه فليكن حّبه َّللّ وبغضه    :عيل   قال اإلمام  [ 2303]احلديث:  

 (7)َّللّ ورضاه َّللّ وسخطه َّللّ(

اإلمام  [ 2304]احلديث:   املواالة    :عيل   قال  اإليامن    اَّلل  يفواملعاداة    اَّلل  يف)غاية 

 (8)(سبحانه اَّلل يف والتواصل  اَّلل  يف والتباذل 

 
 .  423( غرر احلكم ص 1)

 .  423( غرر احلكم ص 2)

   .7/ 1أمايل الطويس  (3)

 . 189ي: عّدة الداع (4)

 .  81/ 75كشف الغّمة كام يف )البحار(   (5)

 .  266ل: فالح السائ (6)

 .  1236رقم  77غرر احلكم الفصل  (7)

 . 33رقم   57الفصل  ، غرر احلكم (8)
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واملحّبة    اَّلل  يفواملعاداة    اَّلل   يف)مجاع اخلري املواالة    :عيل   قال اإلمام  [ 2305]احلديث:  

 ( 1) (اَّلل يف والبغض  اَّلل يف

تعاىل إىل موسى عليه الّسالم: )هل    اَّلل  أوحى )  :عيل  قال اإلمام [ 2306]احلديث:  

:  (، فقالوصمت وتصّدقت وذكرت لك: )إهلي، صّليت لك  (، قالعملت يل عمال قط؟

(،  )إّن الصالة لك برهان، والصوم جنّة، والصدقة ظّل، والذكر نور، فأّي عمل عملت يل؟

: )يا موسى، هل واليت يل ولّيا،  (، فقالموسى عليه الّسالم: )دّلني عىل عمل هو لك  فقال

 (2) (اَّلل يف والبغض  اَّلل  يف علم موسى أّن أحّب األعامل احلّب (، فقط وهل عاديت يل عدّوا 

، ومن حيّب  اَّللّقال اإلمام عيّل: )للمؤمن ثالث عالمات: العلم ب  [ 2307]احلديث:  

 (3)ومن يكره(

، واحلّب  اَّللاجلنّة وألّذه حّب    يف  يشء : )إّن أطيب  اإلمام عيل قال    [ 2308]احلديث:  

بِّ  ﴿  :عز وجّل   اَّلل   اَّللّ واحلمد َّللّ قال  يف اُهْم أجِن احْلجْمُد َّللَِِّ رج ْعوج آِخُر دج ﴾وج املجنِيج  [10]يونس:    اْلعج

قلوهبم، فينادون عند ذلك:    يفاجلنّة من النعيم هاجت املحّبة    يفوذلك أهّنم إذا عاينوا ما    

 (4)(واحلمد َّللّ رّب العاملني 

  األرض تعاىل إذا أراد أن يصيب أهل    اَّلل  : )إنّ عيل قال اإلمام    [ 2309]احلديث:  

و بجاليل  يتحاّبون  اّلذين  لوال  قال:  باألسحار بعذاب،  ويستغفرون  مساجدي  يعمرون 

 (5)(ألنزلت عذايب

  أولئك عّز وجّل،    اَّلل  يف، وأبغضوا  اَّلل   يفأحّبوا  : )عيل   قال اإلمام  [ 2310]احلديث:  

 ( 6) والّسالم( اآلخرة يفالدنيا وأهل النعيم  يفاملصابيح 

 
 . 65رقم   26الفصل  ، غرر احلكم (1)

 .  128ر: جامع األخبا (2)

 . 231األشعثيّات/ (3)

 . 194ة: مصباح الرشيع (4)

   .521علل الرشائع/  (5)

 .  199ر: معاين األخبا (6)
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اإلمام    [ 2311]احلديث:   املتباذلون    : عيل قال  املتحاّبون    يف شيعتنا    يفواليتنا، 

إحياء أمرنا اّلذين إن غضبوا مل يظلموا، وإن رضوا مل يرسفوا، بركة    يفموّدتنا، املتزاورون  

 (1)(عىل من جاوروا، سلم ملن خالطوا

لصق بأهل اخلري والورع، وأرضهم عىل أن ال  ا: )عيل   قال اإلمام  [ 2312]احلديث:  

 ( 2) (املقت اَّللوالرضا بذلك يوجب من  لعّزة، ا يطروك، فإّن كثرة اإلطراء يدين من

اإلمام   [ 2313]احلديث:   العقل وإن مل حتمد  )  : عيل   قال  ذا  أن تصحب  ال عليك 

ولكن انتفع بعقله واحرتس من سيّئ أخالقه، وال تدعّن صحبة الكريم وإن مل تنتفع  كرمه،  

 ( 3) (بعقله، ولكن انتفع بكرمه بعقلك وافرر كّل الفرار من اللئيم األمحق

النهى    أويل صحبة    يف أكثر الصالح والصواب  : ) عيل  قال اإلمام  [ 2314]احلديث:  

 ( 4) (واأللباب

 ( 5) (ارش أهل الفضل تسعد وتنبلعاإلمام عيل: )قال   [ 2315]احلديث:  

 (6)(معارشة ذوي العقول يف عامرة القلوب اإلمام عيل: )قال   [ 2316]احلديث:  

 ( 7)(من صاحب العقالء وّقر اإلمام عيل: )قال   [ 2317]احلديث:  

 (8) ( مصاحبة العاقل مأمونةاإلمام عيل: )قال   [ 2318]احلديث:  

قارن أهل اخلري تكن منهم  يويص بعض أهله: )   عيل   قال اإلمام   [ 2319]احلديث:  

 ( 9) (تبن عنهم  وباين أهل الرّش 

اإلمام  [ 2320]احلديث:   ) عيل   قال  و:  الّدنيا  خري  الرّس    يف   اآلخرةمجع  كتامن 

 
   .236/ 2الكايف: أصول  (1)

 . 199رقم  2الفصل  ، غرر احلكم (2)

 .  638/ 2الكايف: أصول  (3)
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 ( 1)(اإلذاعة ومؤاخاة األرشار  يفومصاحبة األخيار، ومجع الرّش 

صحبة األخيار تكسب اخلري، كالريح إذا مّرت  : )عيل   قال اإلمام  [ 2321]احلديث:  

 ( 2) (يب محلت طيبا بالط

من حسن االختيار مقارنة األخيار، ومفارقة  اإلمام عيل: )قال    [ 2322]احلديث:  

 ( 3)(األرشار

 ( 4)(معارشة ذوي الفضائل حياة القلوب اإلمام عيل: )قال   [ 2323]احلديث:  

 ( 5) (جمالسة األبرار توجب الرشفاإلمام عيل: )قال   [ 2324]احلديث:  

اإلمام عيل   [ 2325]احلديث:   )قال  األعامل  :  ورّش  األخيار،  األعامل صحبة  خري 

 (6)(صحبة الفّجار

 ( 7) (ال يضيع وليه  اَّللو اَّلل املؤمن ويل : )قال اإلمام عيل   [ 2326]احلديث:  

ياك ومقارنة من رهبته عىل  يويص بعض أهله: )إ   قال اإلمام عيل   [ 2327]احلديث:  

كذا    فإنهما أنكر نزعت    أرىول متى  دينك وباعد السلطان وال تأمن خدع الشيطان وتق

باملعاد فلو سمعت بعضهم يبيع آخرته بالدنيا   أيقنواهلك من كان قبلك من أهل القبلة وقد  

هلكة يعرض من    يف مل يطب بذلك نفسا ثم قد ختّيله الّشيطان بخدعه ومكره حتى يورطه  

القنوط فيجد الوجه   يفويدخله  اَّللالدنيا حقري وينقله من رّش إىل رّش حتى يؤيسه من رمحة 

دنيا وقرب السلطان فخالفت  حب ال  إاّل بت نفسك  أما خالف اإلسالم وأحكامه فإن    إىل

ل  أالئقة للملوك عند الغضب وال تس  فإنهما هنيتك عنه بام فيه رشدك فاملك عليك لسانك  
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 (1)(عن أخبارهم وال تنطق عند أرسارهم وال تدخل فيام بينك وبينهم

قل احلّق عىل كّل حال،  : )عيل يويص بعض أصحابه قال اإلمام [ 2328]احلديث: 

 ( 2) (الفاسقني، وجانب املنافقني، وال تصاحب اخلائنني وواّد املّتقني، واهجر 

)ال تطرق أبواب الّظاملني  :  عيل يويص بعض أصحابه  قال اإلمام   [ 2329]احلديث:  

  اَّلل جمالسهم بام يسخط  يفلالختالط هبم واالكتساب معهم، وإّياك أن تعّظمهم وأن تشهد 

ذكر   فداوم  حضورهم  إىل  اضطررت  وإن  عل  اَّللعليك،  بوالّتوكل  واستعذ  من    اَّلليه 

تسمعهم، فإّنك هبا تؤّيد    اَّللرشورهم وأطرق عنهم وأنكر بقلبك فعلهم واجهر بتعظيم  

 (3)(وتكفى رّشهم 

اإلمام  [ 2330]احلديث:   بالرّش   :عيل   قال  الرّش  فإّن  الفّساق،  ومصاحبة  )إّياك 

 (4)(ملحق

وينكر عمله،  )احذر مصاحبة كّل من يقبل رأيه    :عيل قال اإلمام    [ 2331]احلديث:  

 ( 5) فإّن الصاحب معترب بصاحبه(

احذر مصاحبة الفّساق والفّجار واملجاهرين  اإلمام عيل: )قال    [ 2332]احلديث:  

 ( 6) (اَّللبمعايص 

)قال    [ 2333]احلديث:   الرايض  إّياك  اإلمام عيل:  فإّن  الفسوق،  أهل  ومصاحبة 

 ( 7) بفعل قوم كالداخل معهم(

)قال    [ 2334]احلديث:   عيل:  مصادقه  اإلمام  يبيع  فإّنه  الفاجر،  ومصادقة  إّياكم 
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 ( 1) بالتافه املحتقر(

إّياك معارشة متتّبعي عيوب الناس، فإّنه مل  )واإلمام عيل:  قال    [ 2335]احلديث:  

 ( 2) منهم( يسلم مصاحبهم 

إّياك أن تعتمد عىل اللئيم، فإّنه خيذل من اعتمد  اإلمام عيل: )قال    [ 2336]احلديث:  

 (3)عليه(

اللئيم إذا أكرمته، والرذيلاإلمام عيل: )قال    [ 2337]احلديث:   إذا قّدمته،    احذر 

 (4)إذا رفعته( والسفيل

يا بنّي إّياك ومصادقة األمحق  يويص بعض أهله: )   عيل   قال اإلمام   [ 2338]احلديث:  

ّنه يريد أن ينفعك فيرّضك، وإّياك ومصادقة البخيل فإّنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه،  فإ

وإّياك ومصادقة الفاجر فإّنه يبيعك بالتافه، وإّياك ومصادقة الكّذاب فإّنه كالرساب يقرب  

 ( 5) (عليك البعيد ويبعد عليك القريب

اضطررت إليه   )اجتنب مصاحبة الكّذاب، فإن :عيل قال اإلمام    [ 2339]احلديث:  

 (6)(فال تصّدقه وال تعلمه أّنك تكّذبه فإّنه ينتقل عن وّدك وال ينتقل عن طبعه

احذر صحابة من يضل  ) : عيل يويص بعض أصحابه  قال اإلمام   [ 2340]احلديث:  

 ( 7) (رأيه وينكر عمله، فإّن الصاحب معترب بصاحبه

اإلمام    [ 2341]احلديث:   اجلاهل كام  عيل:  قال  تأمن من مصاحبة  )احذر جمالسة 

 ( 8) (العاقل
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 (1)(بئس القرين اجلهولاإلمام عيل: )قال   [ 2342]احلديث:  

 (2)(صديق اجلاهل معرض للعطباإلمام عيل: )قال   [ 2343]احلديث:  

 ( 3)(رّش من صاحبت اجلاهل اإلمام عيل: )قال   [ 2344]احلديث:  

 (4) ( رّش األصحاب اجلاهلاإلمام عيل: )قال   [ 2345]احلديث:  

 (5)(صديق اجلاهل متعوب منكوباإلمام عيل: )قال   [ 2346]احلديث:  

 ( 6) (من جالس اجلهال فليستعّد للقيل والقالاإلمام عيل: )قال   [ 2347]احلديث:  

 ( 7) (من عدم العقل مصاحبة ذوي اجلهلاإلمام عيل: )قال   [ 2348]احلديث:  

 ( 8)(مصاحبة اجلاهل من أعظم البالء اإلمام عيل: )قال   [ 2349]احلديث:  

 (9)(ال تواّدوا الكافر، وال تصاحبوا اجلاهلاإلمام عيل: )قال   [ 2350]احلديث:  

 (10)(قطيعة اجلاهل تعدل صلة العاقل: ) عيل   قال اإلمام  [ 2351]احلديث:  

 ( 11)()اّتقوا من تبغضه قلوبكم  :عيل   قال اإلمام  [ 2352]احلديث:  

)إّياك ومعارشة األرشار، فإهّنم كالنار مبارشهتا   :عيل قال اإلمام    [ 2353]احلديث:  

 ( 12) حترق(

عليك    إّياك ومصاحبة األرشار، فإهّنم يمنّوناإلمام عيل: )قال    [ 2354]احلديث:  

 (13)بالسالمة منهم(

 ( 14) أرسع املوّدات انقطاعا موّدات األرشار(اإلمام عيل: )قال   [ 2355]احلديث:  
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 ( 1) جليس الرّشّ نقمة(اإلمام عيل: )قال   [ 2356]احلديث:  

 (2)جانبوا األرشار، وجالسوا األخيار(اإلمام عيل: )قال   [ 2357]احلديث:  

صحبة األرشار تكسب الرّش، كالريح إذا مّرت  اإلمام عيل: )قال    [ 2358]احلديث:  

 (3)بالنتن محلت نتنا(

)قال    [ 2359]احلديث:   عيل:  سوء  اإلمام  توجب  األرشار  الظّن  صحبة 

 (4) باألخيار(

 ( 5)عادة األرشار أذّية الرفاق(اإلمام عيل: )قال   [ 2360]احلديث:  

 (6)ليس من خالط األرشار بذي معقول(اإلمام عيل: )قال   [ 2361]احلديث:  

 ( 7) من صحب األرشار مل يسلم(اإلمام عيل: )قال   [ 2362]احلديث:  

 (8)مصاحبه(من كثر رّشه مل يأمنه اإلمام عيل: )قال   [ 2363]احلديث:  

 ( 9) من سوء االختيار صحبة األرشار(اإلمام عيل: )قال   [ 2364]احلديث:  

 ( 10) مصاحبة األرشار توجب التلف(اإلمام عيل: )قال   [ 2365]احلديث:  

مصاحب األرشار كراكب البحر، إن سلم من  اإلمام عيل: )قال    [ 2366]احلديث:  

 ( 11) الغرق مل يسلم من الفرق(

 (12)ال يأمن جمالسو األرشار غوائل البالء() اإلمام عيل:قال   [ 2367]احلديث:  

 ( 13)ينبغي ملن عرف األرشار أن يعتزهلم(اإلمام عيل: )قال   [ 2368]احلديث:  
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)قال    [ 2369]احلديث:   عيل:  يزيلها  ا اإلمام  لئال  الّدولة  إقبال  عند  الرشير  حذر 

 ( 1)عنك، وعند إدبارها لئال يعني عليك(

)إّياك وصحبة من أهلاك وأغراك، فإّنه خيذلك  عيل:    قال اإلمام   [ 2370]احلديث:  

 ( 2) (ويوبقك

اإلمام    [ 2371]احلديث:   )   عيل قال  أصحابه:  بعض  املنافقني، وال  يويص  جانب 

تصاحب اخلائنني، إّياك وتطّرق أبواب الظاملني واالختالط هبم واالكتساب معهم، إّياك أن  

 ( 3) ..(عليك اَّلل جمالستهم بام سخط  يف تطيعهم أو تشهد 

ال تصحب املائق، فإّنه يزّين لك فعله، ويوّد  : )عيل   قال اإلمام   [ 2372]احلديث:  

 ( 4) (أن تكون مثله

)احذر األمحق، فإّن مداراته تعنّيك، وموافقته    :عيل قال اإلمام    [ 2373]احلديث:  

 (5)(ترديك، وخمالفته تؤذيك، ومصاحبته وبال عليك

ينفعك    ومصادقة إّياك  اإلمام عيل: )قال    [ 2374]احلديث:   أن  يريد  فإّنه  األمحق، 

 ( 6)(فيرّضك

إّياك وموّدة األمحق، فإّنه يرّضك من حيث يرى  اإلمام عيل: ) قال    [ 2375]احلديث:  

 (7)(ّنه يرّسكأك وهو يرى ؤأّنه ينفعك، ويسو

 (8)(صحبة األمحق عذاب الروحاإلمام عيل: )قال   [ 2376]احلديث:  

 ( 9)(تعب   يفألمحق صديق ااإلمام عيل: )قال   [ 2377]احلديث:  
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 (1)(قطيعة األمحق حزم اإلمام عيل: ) قال   [ 2378]احلديث:  

إذا صاحبته، ومن  اإلمام عيل: )قال    [ 2379]احلديث:   كن عىل حذر من األمحق 

 ( 2) (الفاجر إذا عارشته ومن الظامل إذا عاملته

 ( 3) (كفر النعمة لؤم، وصحبة األمحق شؤماإلمام عيل: )قال   [ 2380]احلديث:  

 (4) ( من داخل السفهاء حّقراإلمام عيل: )قال   [ 2381]احلديث:  

 ( 5) (جمالسة السفل تضني القلوباإلمام عيل: )قال   [ 2382]احلديث:  

 ( 6)(مقارنة السفهاء تفسد اخللقاإلمام عيل: )قال   [ 2383]احلديث:  

 (7)(مقاساة األمحق عذاب الروحاإلمام عيل: )قال   [ 2384]احلديث:  

ال تصحب املائق فيزّين لك فعله، ويوّد أّنك  عيل: ) اإلمام  قال    [ 2385]احلديث:  

 ( 8) (مثله

 (9)(ينبغي أن ُّيان مغتنم موّدة احلمقىاإلمام عيل: )قال   [ 2386]احلديث:  

ال تصحب من فاته العقل، وال تصطنع من  اإلمام عيل: )قال    [ 2387]احلديث:  

  ء ّنه ينفعك، ومن ال أصل له ييسأخانه األصل، فإّن من ال عقل له يرّضك من حيث يرى  

 (10)(إىل من حيسن إليه 

 (11)(آفة، وآفة اخلري قرين السوء  يشء )لكّل   :عيل قال اإلمام    [ 2388]احلديث:  

 ( 12) (قرناء السوءكن بالوحدة آنس منك باإلمام عيل: )قال   [ 2389]احلديث:  
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 (1)(قرين السوء رّش قرين، وداء اللؤم داء دفني اإلمام عيل: )قال    [ 2390]احلديث:  

  حذر جمالسة قرين السوء، فإّنه ُّيلك مقارنهااإلمام عيل: )قال    [ 2391]احلديث:  

 (2)(ويردي مصاحبه

 (3)(آفة اخلري قرين السوءاإلمام عيل: )قال   [ 2392]احلديث:  

 (4)(صاحب السوء قطعة من النّاراإلمام عيل: )قال   [ 2393]احلديث:  

اإلمام    [ 2394]احلديث:   أقللت   :عيل قال  إن  فإّنك  الدنيا،  أبناء  تصحبّن  )ال 

 ( 5)(استثقلوك، وإن أكثرت حسدوك

 ( 6) ()من عالمات اإلدبار مقارنة األرذال :عيل قال اإلمام    [ 2395]احلديث:  

اإلمام  [ 2396]احلديث:   ) عيل   قال  الدن:  خري  ومجع  الرّس    يف   اآلخرةيا  كتامن 

 ( 7) (اإلذاعة ومؤاخاة األرشار يفومصادقة األخيار، ومجع الرّش  

اإلمام  [ 2397]احلديث:   أن    بني)يا    : عيل   قال  يريد  فإّنه  األمحق  ومصادقة  إّياك 

وإّياك   إليه،  تكون  ما  أحوج  عنك  يقعد  فإّنه  البخيل  ومصادقة  وإّياك  فيرّضك،  ينفعك 

ومصادقة الفاجر فإّنه يبيعك بالتافه، وإّياك ومصادقة الكّذاب فإّنه كالرساب يقّرب عليك  

 (8)(البعيد ويبّعد عليك القريب 

  يف ال يكون الّصديق صديقا حّتى حيفظ أخاه  ) :  قال اإلمام عيل   [ 2398]احلديث:  

 (9)(نكبته، وغيبته، ووفاته يف ثالث: 

أصدقاؤك ثالثة وأعداؤك ثالثة، فأصدقاؤك:  : )قال اإلمام عيل   [ 2399]احلديث:  
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 .  434م: غرر احلك (5)

 .  431م: غرر احلك (6)

 . 218االختصاص/ (7)

 .  1104/ 37حكمة  ، هنج البالغة (8)

 .  1150/،  129حكمة  ، هنج البالغة (9)
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عدوك وعدو  صديقك،  وصديق  صديقك،    ،صديقك،  وعدو  فعدوك،  أعداؤك:  وأّما 

 (1)(وصديق عدوك

املاجن    ينبغي للمسلم أن يتجنّب مواخاة ثالثة: ) :  اإلمام عيل قال    [ 2400]احلديث:  

الفاجر واألمحق والكّذاب، فأّما املاجن الفاجر فيزّين لك فعله، وحيّب أّنك مثله، وال يعينك  

وأّما األمحق    ، عىل أمر دينك ومعادك، ومقاربته جفاء وقسوة، ومدخله وخمرجه عار عليك

السوء   لرصف  يرجى  وال  بخري،  عليك  يشري  ال  أراد  فإّنه  ورّبام  نفسه،  أجهد  ولو  عنك 

وأّما الكذاب    ،منفعتك، فموته خري من حياته، وسكوته خري من نطقه، وبعده خري من قربه

أفنى   كّلام  احلديث،  إليك  وينقل  ينقل حديثك  معه عيش،  ُّينئك  مطرها  أ فإّنه ال  حدوثة 

بال  بأخرى الناس  بني  ويفّرق  يصّدق،  فام  بالصدق  حيّدث  أّنه  حّتى  فينبت  مثلها،  عداوة 

 ( 2)(عّز وجّل وانظروا ألنفسكم  اَّلل ا فاتقو؛ الصدور يفالسخائم 

ال ينبغي للمرء املسلم أن يواخي الفاجر، فإّنه ) :عيل  قال اإلمام  [ 2401]احلديث:  

يزّين له فعله، وحيّب أن يكون مثله، وال يعينه عىل أمر دنياه وال أمر معاده، ومدخله إليه  

 ( 3) (وخمرجه من عنده شني عليه

اإلمام  [ 2402]احلديث:   مواخاة  عيل   قال  جيتنب  أن  املؤمن  للرجل  )ينبغي   :

 (4) ( الكّذاب، إّنه ال يزال يكذب حّتى جيي ء بالصدق فال يصدق 

جمالسة األرشار تورث سوء الظّن باألخيار،  )  :عيل   قال اإلمام   [ 2403]احلديث:  

وجمالسة األبرار للفّجار تلحق األبرار  وجمالسة األخيار لألرشار تلحق األرشار باألخيار،  

عليكم أمره ومل تعرفوا دينه، فانظروا إىل خلطائه، فإن كانوا أهل دين    بالفّجار، فمن اشتبه 

 
 . 194إرشاد القلوب/ (1)

 .  639ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

 .  640ص  2ج  الكايف: اصول  (3)

 . 178إرشاد القلوب ص  (4)
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    اَّلل رسول  ، إّن  اَّللفال حّظ له من دين    اَّلل ، وإن كانوا عىل غري دين  اَّللفهو عىل دين    اَّلل

  آخى ال يواخنّي كافرا وال خيالطّن فاجرا، ومن  واليوم اآلخر ف  اَّللّكان يقول: من كان يؤمن ب

 (1)(كافرا أو خالط فاجرا كان كافرا فاجرا

عيل قال    [ 2404]احلديث:   الرجال  ):  اإلمام  وأّي  كّله  بأخيك  يوما  لك  من 

 (2)(املهّذب

 ما روي عن اإلمام احلسن: 

يف  مرضه اّلذي تو  يفيويص بعض أصحابه  قال اإلمام احلسن    [ 2405]احلديث:  

وإذا أردت عّزا . )اعمل لدنياك كأّنك تعيش أبدا، واعمل آلخرتك كأّنك متوت غدا.  ه:في

عّز وجّل، وإذا    اَّلل إىل عّز طاعة    اَّللبال عشرية، وهيبة بال سلطان، فاخرج من ذّل معصية  

  وإذا   ،نازعتك إىل صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك

أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صّدق قولك، وإن صلت شّد صولك، وإن مددت يدك  

سّدها، وإن رأى منك حسنة عّدها، وإن سألته أعطاك،   بفضل مّدها، وإن بدت عنك ثلمة

 ( 3)(ساكواوإن سكّت عنه ابتداك، وإن نزلت إحدى امللاّمت به 

ا  [ 2406]احلديث:   اإلمام  الّدناة ومصاحبة  اتّ )  فقال: ،  السفهعن  حلسن  سئل  باع 

 (4)الغواة(

اإلمام   [ 2407]احلديث:   )احلسن  قال  الناس  :  أعراض  يتناول  أحدا  إذا سمعت 

 (5)(األعراض به معارفه أشقىفاجتهد أن ال يعرفك، فإّن 

 ما روي عن اإلمام احلسني: 

 
 . 6صفات الشيعة ص  (1)

 .  670ـ  669ق: أمايل الصدو (2)

 . 227ر: كفاية األث (3)

 .  247ر: معاين األخبا (4)

 .  66/ 2مستدرك الوسائل  (5)
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: فأخ لك وله، وأخ لك،  أربعة   اإلخوانقال اإلمام احلسني: )  [ 2408]احلديث:  

وأخ عليك، وأخ ال لك وال له(، فسئل عن معنى ذلك، فقال: )األخ اّلذي هو لك وله فهو  

، فهذا لك وله؛ ألّنه  اإلخاءوال يطلب بإخائه موت    اإلخاءاألخ اّلذي يطلب بإخائه بقاء  

ا، واألخ  حال التناقض بطل مجيع  يفطابت حياهتام مجيعا، وإذا دخل اإلخاء    اإلخاءإذا تم  

الذي هو لك فهو األخ اّلذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إىل حال الرغبة، فلم يطمع  

اإلخاء، فهذا موفر عليك بكّليته، واألخ اّلذي هو عليك فهو األخ    يف الدنيا إذا رغب    يف

وجهك    يف اّلذي يرتّبص بك الدوائر، ويغيش الرسائر، ويكذب عليك بني العشائر، وينظر  

قد مأله  نظر احلاسد اّلذي  فهو  له  اّلذي ال لك وال  الواحد، واألخ  لعنة  فعليه  محقا    اَّلل، 

 (1) فأبعده سحقا، فرتاه يؤثر نفسه عليك ويطلب شحا ما لديك( 

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

ن تصحبه بالتفضل  أوأّما حّق الصاحب ف: )قال اإلمام السجاد  [ 2409]احلديث: 

تدعه يسبق إىل مكرمة فإن سبق كافيته وتوّده كام يوّدك  واإلنصاف وتكرمه كام يكرمك، وال  

 ( 2) (اَّللوتزجره عاّم ُّيّم به من معصية وكن عليه رمحة وال تكن عليه عذابا وال قّوة إاّل ب

ن تعلم أّنه يدك وعّزك  أوأّما حّق أخيك ف: )قال اإلمام السجاد  [ 2410]احلديث:  

، وال تدع نرصته عىل  اَّلل، وال عّدة للظلم خللق  اَّلل وقّوتك فال تتخذه سالحا عىل معصية  

 ( 3) (اَّللأكرم عليك منه وال قّوة إاّل ب اَّللوإاّل فليكن  اَّللعدّوه والنصيحة له فإن أطاع 

عّز وجّل األّولني واآلخرين    اَّلل   : )إذا مجعالسجادقال اإلمام    [ 2411]احلديث:  

؟ فيقوم عنق من الناس، فيقال  اَّلل  يفقام مناد فنادى يسمع الناس فيقول: أين املتحاّبون  

 
 . 247( حتف العقول ص 1)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (2)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (3)
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إىل اجلنة    فيقولون:  هلم: اذهبوا إىل اجلنّة بغري حساب، فتلّقاهم املالئكة فيقولون: إىل أين؟

الناس؟ من  أنتم  فأّي َضب  فيقولون:  حساب،  املتحاّبون    بغري  نحن  ،  اَّلل  يففيقولون 

، فيقولون: نعم  اَّلل  يفونبغض    اَّلل  يف كنّا نحّب    كانت أعاملكم؟ قالوا:   يشء فيقولون: وأّي  

 ( 1) (أجر العاملني

) لبنيه   السجاد  قال اإلمام   [ 2412]احلديث:   مل  :  الّدين واملعرفة فإن  جالسوا أهل 

  املروءات تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلم، فإن أبيتم إاّل جمالسة الناس فجالسوا أهل  

 ( 2) (جمالسهم يف فإهّنم ال يرفثون 

اإلمام   [ 2413]احلديث:   )اَّللاملعونة عىل قضاء    يف دعائه    يفالسجاد    قال  ّم  الله : 

 ( 3) (حّبب إيّل صحبة الفقراء

اإلمام    [ 2414]احلديث:   )السجادقال  وجماورة  :  العاصني  وصحبة  إّياكم 

 ( 4) (الفاسقني

يا بنّي انظر مخسة فال  يويص بعض أهله: )   السجاد   قال اإلمام   [ 2415]احلديث:  

طريق: إّياك ومصاحبة الكّذاب فإّنه بمنزلة الرساب    يفتصاحبهم وال حتادثهم وال ترافقهم  

يب، وإّياك ومصاحبة الفاسق فإّنه بائعك بأكلة أو أقّل من  يقّرب لك البعيد ويباعد لك القر

ماله أحوج ما تكون إليه، وإّياك ومصاحبة    يف ذلك، وإّياك ومصاحبة البخيل فإّنه خيذلك  

  يف األمحق فإّنه يريد أن ينفعك فيرّضك، وإّياك ومصاحبة القاطع لرمحه فإيّن وجدته ملعونا  

ْيُتْم أجْن ُتْفِسُدوا  ﴿عّز وجّل:    اَّللقال  ثالثة مواضع:    يفعّز وجّل    اَّللكتاب   لَّ ْيُتْم إِْن تجوج سج ْل عج فجهج

طُِّعوا   ُتقج ُكمْ يِف اأْلجْرِض وج امج ى   أجْرحج أجْعمج ُهْم وج مَّ نجُهُم اَّللَُّ فجأجصج عج ِذينج لج ئِكج الَّ ُهْم﴾ ُأولج ارج ]حممد:   أجْبصج

 
   .126/ 2الكايف: أصول  (1)

 .  955رقم  497: رجال الكيش (2)

 .  340ة: الصحيفة السجاديّ  (3)

 . 20ص 1الكايف: روضة  (4)
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ْهدج  ﴿  وقال:   ،[ 22-23 نُْقُضونج عج ِذينج يج الَّ لج  وج رج اَّللَُّ بِِه أجْن ُيوصج ا أجمج ْقطجُعونج مج يج ْعِد ِميثجاِقِه وج اَّللَِّ ِمْن بج

ُيْفِسُدونج يِف اأْلجْرضِ  ارِ   وج ُْم ُسوُء الدَّ هلج ُُم اللَّْعنجُة وج ئِكج هلج ِذينج  ﴿البقرة:    يف وقال    [ 25]الرعد:    ﴾ ُأولج الَّ

ِميثجاِقِه وج  ْعِد  ْهدج اَّللَِّ ِمْن بج نُْقُضونج عج ُيْفِسُدونج يِف اأْلجْرضِ يج لج وج بِِه أجْن ُيوصج رج اَّللَُّ  أجمج ا  ْقطجُعونج مج   يج

ئِكج ُهُم  ﴾ُأولج ونج  ( 1)([ 27]البقرة:  اخْلجارِسُ

إّياك يا بنّي أن تصاحب  )  يويص بعض أهله:   السجاد  قال اإلمام   [ 2416]احلديث:  

أو ختالطه واهجره وال حتادثه، فإّن األمحق هجنة عياب غائ با كان أو حاَضا، إن  األمحق 

تكّلم فضحه محقه، وإن سكت قرص به عّيه، وإن عمل أفسد، وإن اسرتعى أضاع، ال علمه  

ينفعه وال يطيع ناصحه، وال يسرتيح مقارنه، توّد   ّمه أهّنا  أمن نفسه يغنيه، وال علم غريه 

 (2)(ثكلته وامرأته أهّنا فقدته 

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

قال اإلمام الباقر: )إّن ملكا من املالئكة مّر برجل قائم عىل باب    [ 2417]احلديث:  

ما يقيمك عىل باب هذه الدار؟ فقال: أخ يل فيها أردت أن    اَّللدار، فقال له امللك: يا عبد  

أسّلم عليه، فقال امللك: هل بينك وبينه رحم ماسة أو هل نزعتك إليه حاجة؟ فقال: ال، ما  

  وأسّلم اإلسالم وحرمته، وأنا أتعاهده    أخّوةعتني إليه حاجة إاّل  بيني وبينه قرابة، وال نز

ك الّسالم ويقول: إّنام ئإليك، وهو يقر  اَّللرّب العاملني، فقال امللك: إيّن رسول  اَّلل يفعليه 

اجلنّة،   أوجبت لك  تعاهدت، وقد  أردت، ويل  من غضبي، وآجرتك من    وأعفيتكإّياي 

 ( 3)النار(

ليكون أحدمها    اَّلل  يفام الباقر: )إّن املؤمنني املتواخني  قال اإلم  [ 2418]احلديث:  

 
 .  376/ 2الكايف: أصول  (1)

 .  226/ 2أمايل الطويس  (2)

 .  199( أمايل الصدوق ص 3)
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اجلنّة فوق اآلخر بدرجة، فيقول: يا رّب إّنه أخي وصاحبي، قد كان يأمرين بطاعتك،    يف

بيني   ـ فامجع  يقول ذلك  يعني األعىل منهام  ـ  ويثّبطني عن معصيتك، ويرّغبني فيام عندك 

الدرجة، فيجمع    يفوبينه   أسفل من صاحبه    بينهام،   اَّللهذه  ليكون أحدمها  املنافقني  وإّن 

طاعتك،    يفبدرك   عن  ويثّبطني  بمعصيتك،  يأمرين  كان  فالنا  إّن  رّب،  يا  فيقول:  النار، 

بينهام،    اَّلل هذا الدرك، فيجمع   يفويزّهدين فيام عندك، وال حيّذرين لقاءك، فامجع بيني وبينه  

ئٍِذ بجعْ ﴿وتال هذه اآلية:   ْومج ُء يج ُدوٌّ إِالَّ املُْتَِّقنيج اأْلجِخالَّ  (1) ([ 67]الزخرف:  ﴾ُضُهْم لِبجْعٍض عج

ووفاء    اَّللّعىل إيامن ب  اَّلل   يف قال اإلمام الباقر: )من استفاد أخا    [ 2419]احلديث:  

، وحّجة يفلج  اَّلل، وأمانا من عذاب  اَّللفقد استفاد شعاعا من نور    اَّلل بإخائه طلبا ملرضاة  

 (2)باقيا، وذكرا ناميا(هبا يوم القيامة، وعزا 

 ( 3) الباقر: )اإليامن حّب وبغض(  قال اإلمام  [ 2420]احلديث:  

أّن فيك خريا فانظر إىل  الباقرقال اإلمام    [ 2421]احلديث:   : )إذا أردت أن تعلم 

حيّبك،   اَّللّعّز وجّل ويبغض أهل معصيته ففيك خري و اَّلل قلبك، فإن كان حيّب أهل طاعة

يبغضك، واملرء    اَّللّوحيّب أهل معصيته فليس فيك خري و  اَّلل   وإن كان يبغض أهل طاعة

 (4)(مع من أحّب 

الباقر عن أيب بصري، قال: كنت عند    [ 2422]احلديث:   إّن    اإلمام  فقال له سالم: 

استقبل   اإلسالم من  إّن  له:  فقلت  اإلسالم،  أّنه سألك عن  أيب خثيمة حّدثنا  ابن  خثيمة 

قال: قبلت مسلم؟  فهو  عدّونا،  وعادى  ولّينا،  وواىل  نسكنا،  ونسك  شهادتنا،  وشهد    نا، 

ب اإليامن  اإليامن، فقلت:  أحّب    اَّللّ)صدق(، وسألك عن  بكتابه، وأن  ،  اَّلل  يف والتصديق 

 
 . 190( عّدة الداعي ص 1)

 . 295( حتف العقول ص 2)

 . 295ل: حتف العقو (3)

   .117علل الرشائع/  (4)
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 (1)؟ فقال: )صدق خثيمة(اَّلل يفوأبغض 

عىل حّبه    اَّلل  : )لو أّن رجال أحّب رجال َّللّ ألثابهالباقر قال اإلمام    [ 2423]احلديث:  

  اَّلل   من أهل النار، ولو أّن رجال أبغض رجال َّللّ ألثابه  اَّلل  علم  يفإّياه وإن كان املحبوب  

 ( 2)من أهل اجلنّة( اَّلل  علم يفعىل بغضه إّياه ولو كان املبغض 

عن بريد بن معاوية العجيل وإبراهيم األمحري قاال: دخلنا عىل    [ 2424]احلديث:  

(،  وعنده زياد األحالم، فقال: أبو جعفر: )يا زياد، مايل أرى رجليك متعّلقني؟  اإلمام الباقر 

جعلت لك الفداء، جئت عىل نضويل عامة الطريق، وما محلني عىل ذلك إاّل حّبي لكم    :قال

مليّ  زياد  أطرق  ثّم  إليكم.  فأتاين  وشوقي  خلوت  رّبام  إيّن  الفداء،  لك  جعلت  قال:  ثّم  ا 

لكم   حّبي  أذكر  ثّم  آيس،  فكأيّن  واملعايص،  الذنوب  من  سلف  قد  ما  فيذّكرين  الشيطان 

  وانقطاعي إليكم وكان مّتكأ لكم! قال: )يا زياد، وهل الدين إاّل احلّب والبغض؟ ثّم تال 

اْعلجُمو﴿كّفه:    يفهذه اآليات الثالث كأهّنا   ُسولج اَّللَِّ وج يُكْم رج
فِ أجنَّ  ِمنج    ا  ثرٍِي  يُعُكْم يِف كج

ُيطِ ْو  لج

ْيُكُم اْلكُ  إِلج هج  رَّ كج نجُه يِف ُقُلوبُِكْم وج يَّ زج نج وج يامج ْيُكُم اإْلِ إِلج بَّبج  لجكِنَّ اَّللَّج حج نِتهْم وج عج لج اْلُفُسوقج  اأْلجْمِر  ْفرج وج

اْلِعْصيجانج  ُهُم    وج ئِكج  اِشُدونج ُأولج ةً فج   الرَّ نِْعمج لِيٌم    ْضاًل ِمنج اَّللَِّ وج اَّللَُّ عج     ،[ 8-7]احلجرات:    ﴾َحِكيمِ وج

ُءواِ﴿وقال:   بجوَّ تج ِذينج  الَّ يِف    وج ُِدونج  جيج الج  وج ْيِهْم  إِلج رج  اجج هج ْن  مج بهونج 
حُيِ ْبلِِهْم  قج ِمْن  نج  يامج اإْلِ وج ارج  الدَّ

ةٌ  اصج صج انج هِبِْم خج ْو كج لج ىلج أجْنُفِسِهْم وج ُيْؤثُِرونج عج ًة مِمَّا ُأوُتوا وج اجج ْن ُيوقج ُشحَّ نجْفِسِه    ُصُدوِرِهْم حج مج وج

ئِكج ُهُم املُْْفلُِحونج  ْغِفْر  ﴿وقال:   [ 9احلرش: ]  ﴾فجُأولج يج بِْبُكُم اَّللَُّ وج بُِعويِن حُيْ اتَّ بهونج اَّللَّج فج
ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

ُكْم ُذُنوبجُكمْ  ُفوٌر  لج اَّللَُّ غج  ( 3)([ 31]آل عمران:   ﴾َرِحيمِ وج

عىل    والتوّدد واملوازرة  اَّلل   يف )عليكم باحلّب    : الباقر  قال اإلمام   [ 2425]احلديث:  
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االستغفار فإّنه   يفوأحلّوا  ـ    يعني السلطان والشيطانـ    دابرمها   العمل الصالح، فإّنه يقطع 

 (1)(ممحاة للذنوب 

قبلكم إذا كان    : )أرأيت فيمنلبعض أصحابه  الباقر  قال اإلمام   [ 2426]احلديث:  

(،  يطرحه عليه حّتى يصيب رداء؟أ  الرجل ليس عنده رداء وعند بعض إخوانه فضل رداء

(،  يرسل إليه بعض إخوانه بإزار حّتى يصيب إزارا؟أ   : ال، قال: )فإذا كان ليس له إزارالق

 (2)()ما هؤالء بإخوان : ال، فرضب يده عىل فخذه، ثّم قال: قال

كيسه    يف أحدكم إىل أخيه فيدخل يده    يء جي)أ:  الباقرقال اإلمام    [ 2427]احلديث:  

ل: فاهلالك  (، قي إذا  يشء )فال    عرف ذلك فينا، فقال:ن: ما  (، قيل له فيأخذ حاجته فال يدفعه؟

 (3)(إذا، فقال: )إّن القوم مل يعطوا أحالمهم بعد

ما حتب    [ 2428]احلديث:   له  وأحبب  املسلم،  أخاك  )أحبب  الباقر:  اإلمام  قال 

سألك فأعطه وال تدخر عنه خريا  لنفسك، واكره له ما تكره لنفسك إذا احتجت فسله وإذا  

غيبته، وإن شهد فزره    يففإّنه ال يدخره عنك كن له ظهرا، فإّنه لك ظهر إن غاب فاحفظه  

، فإّنه منك وأنت منه، وإن كان عليك عاتبا فال تفارقه حّتى تسّل سخيمته  وأكرمهجله  أو

 (4)(ل لهعليه، وإن ابتيل فاعضده ومتح اَّلل نفسه وإذا أصابه خري فامحد  يفوما 

ما يعبؤ من يسلك هذا الطريق إذا مل يكن فيه  : )الباقر  قال اإلمام  [ 2429]احلديث:  

، وحلم يملك به غضبه، وحسن الصحبة ملن  اَّللثالث خصال: ورع حيجزه عن معايص  

 (5)(صحبه

اإلمام  [ 2430]احلديث:   )الباقر  قال  وّدك  :  واخلص  بلسانك  املنافق  صانع 
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 (1)(جمالسته  فأحسنللمؤمن، وإن جالسك ُّيودي  

اإلمام   [ 2431]احلديث:   )  قال  من  الباقر:  والفّجار  املتعّبدين  من  واجلّهال  إّياكم 

 ( 2) (العلامء فإهنم فتنة كّل مفتون

اإلمام  [ 2432]احلديث:   )الباقر   قال  وال  :  تقارن  األمحق،  أربعة  تؤاخيال   :

واجلبان، والكّذاب، أّما األمحق فرييد أن ينفعك فيرّضك، وأّما البخيل فإّنه يأخذ   والبخيل،

منك وال يعطيك، وأّما اجلبان فإّنه ُّيرب عنك وعن والديه، وأّما الكّذاب فإّنه يصدق وال  

 (3)يصدق(

قال لقامن البنه: يا بنّي ال تقرتب فتكون أبعد  الباقر: )  قال اإلمام   [ 2433]احلديث:  

الباّر والفاجر  .. ووال تبعد فتهانلك   كام ليس بني الذئب والكبش خّلة كذلك ليس بني 

خّلة، من يقرتب من الزفت يعلق به بعضه كذلك من يشارك الفاجر يتعّلم من طرقه، من  

حيّب املراء يشتم، ومن يدخل مداخل السوء يّتهم، ومن يقارن قرين السوء ال يسلم، ومن  

 ( 4) (ال يملك لسانه يندم

قال اإلمام الباقر: )ما من مؤمنني اهتجرا فوق ثالث إاّل وبرئت    [ 2434]احلديث:  

هذا حال الظامل فام بال املظلوم؟ فقال: )ما بال    اَّلل رسول  الثالثة(، فقيل له: يا ابن    يف منهام  

 ( 5) املظلوم ال يصري إىل الظامل فيقول: أنا الظامل حّتى يصطلحا(

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

فيه تلك    [ 2435ديث:  ]احل  )الصداقة حمدودة، فمن مل يكن  الصادق:  قال اإلمام 

يريك   أن  والثانية:  يكون رسيرته وعالنيته واحدة،  أن  أّوهلا:  إىل كامل،  تنسبه  احلدود فال 
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زينك زينه وشينك شينه، والثالث: ال يغرّيه مال وال ولد، والرابعة: أن ال يمسك شيئا ممّا  

 (1)سة: ال يسلمك عن النكبات(تصل إليه مقدرته، واخلام

الواحد، إن    [ 2436]احلديث:   املؤمن كاجلسد  )املؤمن أخو  الصادق:  قال اإلمام 

سائر جسده، وأرواحهام من روح واحدة، وأّن روح املؤمن    يفاشتكى شيئا منه وجد أمل ذلك  

من اّتصال شعاع الشمس هبا، ودليله: ال حيزنه، وال يظلمه، وال    اَّلل ألشّد اّتصاال بروح  

 ( 2)يغتابه، وال يعده عدة فيخلفه(

قيل:    [ 2437]احلديث:   لبعض(،  بعضهم  خدم  )املؤمنون  الصادق:  اإلمام  قال 

 ( 3)؟ قال: )يفيد بعضهم بعضا(وكيف يكون خدما بعضهم لبعض

الصادق: )من استفاد أخا    [ 2438]احلديث:   بيتا    اَّلل   ىبن  اَّلل  يف قال اإلمام    يف له 

 ( 4) اجلنّة(

عن احلّب والبغض، أمن اإليامن هو؟ فقال:    الصادقاإلمام  سئل    [ 2439]احلديث:  

نجُه    ﴿)وهل اإليامن إاّل احلّب والبغض؟ ثّم تال هذه اآلية:   يَّ زج نج وج يامج ْيُكُم اإْلِ بَّبج إِلج لجكِنَّ اَّللَّج حج وج

اْلِعْصيجانج  اْلُفُسوقج وج ْيُكُم اْلُكْفرج وج هج إِلج رَّ كج ئِكج ُهُم   يِف ُقُلوبُِكْم وج  (5) ([ 7]احلجرات:  ﴾الرَّاِشُدونَُِأولج

اإلمام   [ 2440]احلديث:   بالصادق  قال  املؤمن: علمه  ،  اَّللّ: )ثالث من عالمات 

 ( 6) ن حيّب ومن يبغض(وم

: )من أحّب َّللّ وأبغض َّللّ وأعطى َّللّ فهو  الصادققال اإلمام    [ 2441]احلديث:  

 (7)(ممّن كمل إيامنه

 
 .  30( مصادقة اإلخوان ص 1)

 .  48( مصادقة اإلخوان ص 2)

 .  48( مصادقة اإلخوان ص 3)
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وما يعلم ما يقول    اَّلل  )إّن الرجل ليحّب ويلّ   :الصادققال اإلمام    [ 2442]احلديث:  

 ( 1) فيموت فيدخل النار(وما يعلم ما يقول   اَّلل اجلنّة، وإّن الرجل ليبغض ويلّ  اَّلل فيدخله

: )كان عيسى عليه الّسالم يقول: يا معرش  الصادق  قال اإلمام   [ 2443]احلديث:  

بالبعد عنهم، والتمسوا رضاه    اَّلل  ببغض أهل املعايص، وتقّربوا إىل   اَّلل   احلوارّيني، حتّببوا إىل

يزيد    يف من  فجالسوا  جالستم  وإذا  ويذّكركم   يف غضبهم،  منطقه،  رؤيته،    اَّلل  عملكم 

 (2)(عمله اآلخرة يف ويرّغبكم 

: )من أحّب َّللّ وأبغض َّللّ وأعطى َّللّ فهو  الصادققال اإلمام    [ 2444]احلديث:  

 (3)(ممّن كمل إيامنه

ومن    اَّللّ: )ثالث من عالمات املؤمن: علمه بالصادق  قال اإلمام   [ 2445]احلديث:  

 (4)حيّب ومن يبغض(

اإلمام    [ 2446]احلديث:   أشّدمها :  الصادققال  فأفضلهام  يلتقيان،  املسلمني  )إّن 

 ( 5) حّبا لصاحبه(

: )كّل من مل حيّب عىل الدين ومل يبغض عىل  الصادققال اإلمام    [ 2447]احلديث:  

 (6)الدين فال دين له(

اإلمام    [ 2448]احلديث:   الدنيا  الصادق قال  إىل  ينزل  أن  رّبه  ملك  )استأذن    يف : 

صورة آدمّي فأذن له، فمّر برجل عىل باب قوم يسأل عن رجل من أهل الدار، فقال امللك:  

  يف اإلسالم أحببته    يفتريد من هذا الرجل اّلذي تطلبه؟ قال: هو أخ يل    يشء   أي  اَّلل   يا عبد

سّلم عليه قال: وما بينك وبينه رحم ماّسة وال يرغبنّك إليه حاجة؟ قال: ال إاّل  جئت أل  اَّلل
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إليك وهو يقول: قد غفرت   اَّللرسول سّلم عليه، قال: فإيّن عّز وجّل جئت أل  اَّلل  يف ّب احل

 (1)(يفّ لك بحّبك إّياه  

  يف ورسوله، وحّب    اَّلل  يف)قد يكون حّب    :الصادققال اإلمام    [ 2449]احلديث: 

 (2)(يشءالدنيا فليس ب يف وما كان  اَّلل  ورسوله فثوابه عىل  اَّلل يفالدنيا، فام كان 

واستمسك بالعروة الوثقى،    اَّلل  يف)أحبب    :الصادق  قال اإلمام  [ 2450]احلديث:  

احِلًا ُثمَّ  ﴿يقول:   اَّلل واعتصم باهلدى يقبل عملك، فإنّ  ِملج صج عج نج وج آمج جْن تجابج وج
اٌر ملِ فَّ غج إِينِّ لج وج

ى  (3)([ 82]طه:  ﴾اْهتجدج

عىل منابر    القيامةيوم    اَّلل  يفإّن املتحاّبني  الصادق: )  قال اإلمام   [ 2451]احلديث:  

، حّتى يعرفون  يشء من نور، قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم عىل كّل  

 ( 4)(اَّلل يفبه، فيقال هؤالء املتحاّبون 

  اَّلل   يف، واملحبوب  اَّللحمّب    اَّلل   يف : )املحّب  الصادق  قال اإلمام   [ 2452]احلديث:  

 (5)(اَّلل يفألهّنام ال يتحاّبان إاّل   اَّلل حبيب 

  اَّلل   يفوكونوا إخوة بررة متحاّبني    اَّلل   : )اّتقواالصادققال اإلمام    [ 2453]احلديث:  

 (6) ( متواصلني مرتامحني، تزاوروا وتالقوا وتذاكروا وأحيوا أمرنا 

بخري ما حتاّبوا، وأّدوا األمانة،    أمتي: )ال تزال  الصادق  قال اإلمام   [ 2454]احلديث:  

عىل   وسيأيت  والسنني،  بالقحط  ابتلوا  يفعلوا  مل  فإذا  الزكاة،  فيه    أمتي وآتوا  ختبث  زمان 

الدنيا يكون عملهم رئاء ال خيالطهم خوف، أن    يفرسائرهم، وحتسن فيه عالنيتهم، طمعا  
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 ( 1) ببالء فيدعونه دعاء الغريق فال يستجيب هلم( اَّلل يعّمهم 

: )كّل من مل حيّب عىل الدين ومل يبغض عىل  الصادققال اإلمام    [ 2455ديث:  ]احل 

 (2)الدين فال دين له(

 ( 3) (: )من حّب الرجل دينه حّبه إخوانهالصادق  قال اإلمام  [ 2456]احلديث:  

اإلمام    [ 2457]احلديث:   أشّدمها الصادققال  فأفضلهام  يلتقيان،  املسلمني  )إّن   :

 ( 4) حّبا لصاحبه(

حمّبته إلخوانه،    اَّلل  : )من فضل الرجل عندالصادق  قال اإلمام   [ 2458]احلديث:  

 ( 5) القيامة(أوفاه أجره يوم  اَّلل ، ومن أحّبه اَّللحمّبة إخوانه أحّبه  اَّلل ومن عّرفه 

: )إّن الرجل ليحّبكم وما يعرف ما أنتم عليه  الصادققال اإلمام    [ 2459]احلديث:  

ببغضكم    اَّلل  بحّبكم، وإّن الرجل ليبغضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخلهاجلنّة    اَّلل  فيدخله

 ( 6)النار(

ثالثة    يف: )من حّق أخيك أن حتتمل له الظلم  الصادق  قال اإلمام  [ 2460]احلديث:  

 ( 7) (عند الغضب، وعند الذّلة، وعند اهلفوة مواقف: 

فعرض    اإلمام الصادقعن أبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع    [ 2461]احلديث:  

اإلمام  حاجة فأشار إيّل فكرهت أن أدع    يف يل رجل من أصحابنا كان سألني الّذهاب معه  

فقال: )يا أبان    اإلمام الصادقفرآه    أيضاً وأذهب إليه فبينا أن أطوف إذ أشار إيّل    الصادق

رجل من أصحابنا، قال: )هو عىل    لت:(، قلت: نعم، قال: )فمن هو؟(، قإّياك يريد هذا؟
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   .127/ 2الكايف: أصول  (4)

 .  220ل:  ثواب األعام (5)

   .126/ 2الكايف: أصول  (6)

 . 53ر: نزهة الناظ (7)
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(،  لت: فأقطع الطواف؟ قال: )نعم(، قلت: نعم، قال: )فاذهب إليه(، قأنت عليه؟مثل ما 

)نعم ق قال:  الفريضة؟  طواف  كان  وإن  قاللت:  بعد  (،  عليه  دخلت  ثّم  معه،  فذهبت   :

لت: بىل جعلت  (، قفسألته: أخربين عن حّق املؤمن عىل املؤمن فقال: )يا أبان دعه ال ترده

ثّم نظر إيّل فرأى ما دخلني  (: )يا أبان تقاسمه شطر مالكردد عليه، فقالأفداك فلم أزل  

لت: بىل جعلت  (، قعّز وجّل قد ذكر املؤثرين عىل أنفسهم؟ اَّللفقال: )يا أبان أما تعلم أّن  

  فقال: )أّما إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد، إّنام أنت وهو سواء، إّنام تؤثره إذا أنت .  فداك.

 ( 1) (أعطيته من النصف اآلخر

)أحّق من ذكرت من أخوانك من ال ينساك،    الصادق  قال اإلمام  [ 2462]احلديث:  

وأحّق من عنيت به من نفعه لك وَضره عىل عدّوك، وأحّق من صربت عليه من ال بّد لك  

 ( 2) (منه

: )املسلم أخو املسلم هو عينه ومرآته ودليله،  الصادققال اإلمام    [ 2463]احلديث:  

 ( 3) (يظلمه، وال يكذبه، وال يغتابهال خيونه، وال خيدعه، وال 

: )املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال خيذله  الصادققال اإلمام    [ 2464]احلديث:  

التواصل، والتعاون عىل التعاطف، واملواساة   يف وال خيونه، وحيّق عىل املسلمني االجتهاد  

جاُء    ﴿  : عّز وجّل   اَّللألهل احلاجة، وتعاطف بعضهم عىل بعض حّتى تكونوا كام أمركم   ُرمحج

ْينجُهمْ  معرش    [ 29]الفتح:    ﴾بج عليه  ما مىض  عىل  أمرهم  من  عنكم  غاب  ملّا  مغتّمني  مرتامحني 

 )(4 )  اَّلل رسول األنصار عىل عهد 

الصادقإلمام  لل  يق  [ 2465]احلديث:   وبإخواهنم  اإلمام  فضول  عندهم  قوم   :

 
   .171/ 2الكايف: أصول  (1)

 .  58ن: مصادقة اإلخوا (2)

   .166/ 2الكايف: أصول  (3)

   .174/ 2الكايف: أصول  (4)
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إخواهنم فإّن الزمان شديد؟  حاجة شديدة وليس تسعهم الزكاة أيسعهم أن يشبعوا وجيوع  

)املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيرمه فيحّق عىل املسلمني االجتهاد فيه    فقال:

  اَّلل ألهل احلاجة، والعطف منكم يكونون عىل ما أمر    ةوالتواصل والتعاون عليه واملواسا 

ْينجُهمْ  فيهم اُء بج  ( 1) (مرتامحني ُرمحج

  اَّلل بتقوى  أوصيك )  :يويص بعض أصحابه  الصادق  قال اإلمام  [ 2466]احلديث:  

وبّر أخيك املسلم، وأحّب له ما حتّب لنفسك، واكره له ما تكره لنفسك، وإن سألك فأعطه،  

وإن كف عنك فأعرض عليه، وال متّله خريا فإّنه ال يمّلك، وكن له عضدا فإّنه لك عضد،  

غيبته، وإن شهد فاكنفه    يف فظه  إن وجد عليك فال تفارقه حّتى تسل سخيمته، وإن غاب فاح

 ( 2) (وأعضده ووازره وأكرمه والطفه، فإّنه منك وأنت منه

مؤمنا أبدا حّتى    ال يكون املؤمن  اَّلل : )ال والصادق  قال اإلمام   [ 2467]احلديث:  

 (3)(يكون ألخيه مثل اجلسد، إذا َضب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه 

: )مودة يوم قرابة، ومودة شهر صلة، ومودة  الصادق  قال اإلمام   [ 2468]احلديث:  

 ( 4) (اَّللسنة رحم ماسة، من قطعها قطعه 

فقال يل:    اإلمام الصادق عن املفّضل بن عمر قال: دخلت عىل    [ 2469]احلديث:  

ف)من صحبك؟ فعل؟(،  )فام  قال:  إخواين.  من  رجل  له  فقلت:  مل  (،  دخلت  منذ  قلت: 

عنه يوم    اَّلل أعرف مكانه. فقال يل: )أما عملت أن من صحب مؤمنا أربعني خطوة سأله  

 ( 5) القيامة(

طريق فتقدمه    يفأخاه املؤمن  : )من صحب  قال اإلمام الصادق  [ 2470]احلديث: 

 
 .  4/50الكايف:  (1)

  .94/ 1أمايل الطويس  (2)

 .  39ن: املؤم (3)

 . 72األربعون حديثا/  (4)

  .27/ 2أمايل الطويس  (5)
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 ( 1) (فيه بقدر ما يغيب عنه برصه فقد اشاط بدمه وأعان عليه

وصدق احلديث والورع    اَّلل عليكم باّتقاء  : )الصادق  قال اإلمام  [ 2471]احلديث:  

، واعلموا أّنه ليس منّا من مل يملك نفسه عند الغضب،  اَّللواالجتهاد واخلروج عن معايص  

صحبة من صحبه، ومرافقة من رافقه، وخمالطة من خالطه، وجماورة  وليس منّا من مل حيسن 

  اَّلل وعليكم باّتقاء    ، من جاوره، وجماملة من جامله، ومماحلة من ماحله، وخمالفة من خالفه 

نظرت يمينا وشامال، فلام رأيت الناس قد اخذوا هكذا    اَّللوالكّف والتقية والكتامن فايّن و

 (2)(اَّللما استطعتم وال قوة إاّل ب اَّلل غامر الناس، فاّتقوا  يف وهكذا أخذت اجلادة 

من كّلف أخاه حاجة فلم يبالغ فيها فقد  : )الصادق  قال اإلمام  [ 2472]احلديث:  

 ( 3) (ورسوله اَّللخان 

عّز    اَّلل  يف حاجة أخيه    يف عرقت جبهته  من  : )الصادق  قال اإلمام   [ 2473]احلديث:  

 ( 4)(وجّل مل يعّذب بعد ذلك 

)وّطن نفسك عىل    : يويص بعض أصحابهالصادق    قال اإلمام   [ 2474]احلديث:  

حسن خلقك وكّف لسانك واكظم غيظك وأقّل لغوك    يفحسن الصحابة ملن صحبت:  

 ( 5) (وتسخو نفسك

  اَّلل بتقوى    أوصيكمالصادق يويص بعض أصحابه: )  قال اإلمام  [ 2475]احلديث:  

وأداء  معاصيه  واجتناب  بطاعته  ملن    والعمل  الصحابة  وحسن  ائتمنكم  ملن  األمانة 

وكيف ندعو إليكم ونحن    اَّلل   يا ابن رسول وا:  (، فقال صحبتموه، وأن تكونوا دعاة صامتني

قال ) صموت  بطاعة  :  العمل  من  به  أمرناكم  بام  معايص  اَّلل تعملون  وتتناهون عن  ،  اَّلل ، 

 
  .27/ 2أمايل الطويس  (1)

 . 193ر: مشكاة األنوا (2)

 . 193ر: مشكاة األنوا (3)

 . 193ر: مشكاة األنوا (4)

 . 4/286الكايف:  (5)
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وتعاملون الناس بالصدق والعدل وتؤدون األمانة وتأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر  

عليه علموا فضل ما عندنا فتسارعوا    أنتمما   اإاّل عىل خري، فإذا رأووال يطلع الناس منكم  

عليه لقد سمعته يقول: كان أولياؤنا وشيعتنا    اَّللإليه. اشهد عىل أيب حمّمد بن عيّل رضوان  

القبيلة    يف احلي كان منهم، أو كان مؤذن    يف فيام مىض خريا ممّا كانوا فيه، إن كان إمام مسجد  

صاحب وديعة كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان كان منهم، وإن كان  

كانوا منهم، فكونوا كذلك حّببونا إىل    أمورهم عامل من الناس يقصدونه لدينهم ومصالح  

 ( 1) (الناس وال تبغضونا إليهم

ثالثة من فّرط فيهّن كان حمروما: استامحة  : )الصادق  قال اإلمام  [ 2476]احلديث:  

 ( 2)(، واستاملة سلطانجواد، ومصاحبة عامل

: قد عرفت حايل وسعة يدي وتوسيعي عىل  لإلمام الصادققيل    [ 2477]احلديث:  

النفر منهم   قال  يفإخواين، فأصحب  فأتوّسع عليهم،  مّكة  ) طريق  إن بسطت  :  تفعل،  ال 

 ( 3) (فاصحب نظراءك  ،وبسطوا أجحفت هبم، وإن هم أمسكوا أذللتهم، فاصحب نظراءك

عن القوم يصطحبون، فيكون فيهم املورس   الصادق  اإلمام سئل   [ 2478]احلديث:  

ل: فإن مل تطب  (، قي إن طابت بذلك أنفسهم فال بأس به: )ينفق عليهم املورس؟ قالأ   وغريه،

 (4)(يصري معهم، يأكل من اخلبز، ويدع أن يستثنى من ذلك اهلرات : ) أنفسهم؟ قال

اإلمام  [ 2479]احلديث:   يصحب):  الصادق  قال  أن  للرجل  يتفّضل    يكره  من 

 (5) ( اصحب مثلك: )، وقال (عليه

: خيرج الرجل مع قوم مياسري وهو أقّلهم  لإلمام الصادققيل    [ 2480]احلديث:  

 
 . 56/ 1دعائم اإلسالم   (1)

 . 316ل: حتف العقو (2)

 .  357ن: املحاس (3)

 .  357ن: املحاس (4)

 .  359ن: املحاس (5)
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أن يذّل   أحب ما : )شيئا فيخرج القوم نفقتهم وال يقدر هو أن خيرج مثل ما أخرجوا؟ فقال 

 (1) ( نفسه، ليخرج مع من هو مثله

خرجنا إىل مّكة نّيف وعرشون    عن حسني بن أيب العالء قال:  [ 2481]احلديث:  

:  قال يل  اإلمام الصادق كّل منزل شاة، فلاّم أردت أن أدخل عىل    يف رجال، فكنت أذبح هلم  

بلغني أّنك كنت تذبح هلم  : )من ذلك، فقال   اَّللأعوذ ب  لت:(، ق ، وتذّل املؤمنني؟يا حسني )

أّن فيهم من حيّب أن  : )، فقالاَّلل   لت: ما أردت إاّل (، قكّل منزل شاة؟  يف أما كنت ترى 

 . (2) وال أعود  اَّللقلت: أستغفر (، فيفعل فعلك فال يبلغ مقدرته ذلك فتقارص إليه نفسه؟

اإلمام   [ 2482]احلديث:   ) الصادق  قال  َتالسوهم  :  وال  البدع  أهل  تصاحبوا  ال 

 ( 3) (دين خليله وقرينه: املرء عىل  اَّلل رسول قال  ، كواحد منهم  اَّللفتصريوا عند 

عّز وجّل أن تصريوا مع من    اَّللحّق عىل  : )الصادق  قال اإلمام   [ 2483]احلديث:  

 ( 4)(دنياه يف عشتم معه 

عّز    اَّللما من جّبار إاّل ومعه مؤمن يدفع  ):  الصادق  قال اإلمام  [ 2484]احلديث:  

 (5)(ا بصحبة اجلّبار ، يعني أقل املؤمنني حظّ اآلخرة  يف وجّل به عن املؤمنني، وهو أقّلهم حّظا  

اإلمام   [ 2485]احلديث:   )  قال  النجاة هلذه  الصادق:  ملن عرف    األمةإيّن ألرجو 

 ( 6) (حّقنا منهم، إاّل ألحد ثالثة: صاحب سلطان جائر، وصاحب هوى، والفاسق املعلن

إىل    [ 2486]احلديث:   املنصور  كتب  قال:  ابن محدون  الصادق عن  ال  اإلمام  مل   :

ليس لنا ما نخافك من أجله، وال عندك من أمر  : )ر الناس، فأجابهئتغشانا كام يغشانا سا 

(،  ؟نعمة فنهنّيك وال تراها نقمة فنعّزيك، فام نصنع عندك  يفما نرجوك له، وال أنت    اآلخرة

 
 .  359ن: املحاس (1)

 .  359ن: املحاس (2)

 .  162/ 2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر  (3)
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  اآلخرة من أراد الدنيا ال ينصحك، ومن أراد  : ): فكتب إليه تصحبنا لتنصحنا، فأجابهقال

لقد مّيز عندي منازل الناس من يريد الدنيا ممّن يريد    اَّللو)  املنصور:   (، فقال ال يصحبك

 (1)(ال الدنيا   اآلخرة، وأّنه ممّن يريد اآلخرة

دينك،    يفانظر إىل كّل ما ال يعنيك منفعة  : )الصادق قال اإلمام [ 2487]احلديث:  

 ( 2) (مضمحل وخيم عاقبته اَّللصحبته، فإّن كّل ما سوى  يف فال تعتدن به، وال ترغبّن 

اإلمام   [ 2488يث:  ]احلد  )الصادق  قال  البنه::  لقامن  وال    قال  فقيها  َتادلّن  وال 

 (3)(تعاديّن سلطانا، وال متاشنّي ظلوما، وال تصادقنّه، وال تواخنّي فاسقا وال تصاحبّن مّتهام

عليك بالتالد، وإّياك كّل حمدث ال عهد  : )الصادق  قال اإلمام   [ 2489]احلديث:  

 (4)(ميثاق، وكن عىل حذر من أوثق الناس عندكله وال أمانة وال ذّمة وال  

بعض طرق   يف  اإلمام الصادقلقيني  : عن احلرث بن املغرية قال  [ 2490]احلديث:  

(،  ألمحلّن ذنوب سفهائكم عىل حلامئكم: )لت: نعم فقال(، قيا حرث : ) املدينة قبال فقال 

هون ممّا يدخل  ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكر: ) لت: ومل جعلت فداك قالق

لت: إذا ال  (، قعلينا منه العيب عند الناس واألذى أن تأتوه وتعظوه وتقولون له قوال بليغا 

 ( 5)(فإذا فاهجروه واجتنبوا جمالسته : )يقبل منّا وال يطيعنا قال

اإلمام  [ 2491]احلديث:   )الصادق  قال  ذكر  :  وصله  ينسيك  عّمن  ،  اَّللاقطع 

ذلك من أولياء الشيطان وأعوانه، وال حيملنّك رؤيتهم  ، فإّن  اَّلل وتشغلك الفته عن طاعة  

 (6)(اَّللذلك خرسانا عظيام نعوذ ب يف إىل املداهنة عند احلّق، فإّن 

)إّياك ومصادقة األمحق، فإّنك أرّس ما تكون    :الصادق  قال اإلمام   [ 2492]احلديث:  

 
 عن عيّل بن عيسى يف كشف الغّمة.   386/ 2مستدرك الوسائل  (1)

 .  25د: قرب اإلسنا (2)

 . 2/164تفسري عيل بن ابراهيم  (3)

 .  638/ 2الكايف: أصول  (4)
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 ( 1) (من ناحيته أقرب ما يكون إىل مساءتك

من مل جيتنب مصاحبة األمحق يوشك أن  : )و الصادق  قال اإلمام  [ 2493]احلديث:  

 (2)(يتخّلق بأخالقه 

)الصادققال اإلمام    [ 2494]احلديث:   فيه تلك  :  الصداقة حمدودة، فمن مل تكن 

من    يشء   إىل من تلك احلدود فال تنسبه    يشء احلدود فال تنسبه إىل كامل الصداقة ومل يكن فيه  

يرته وعالنيته لك واحدة، والثانية: أن يرى زينك زينه وشينك  الصداقة: أّوهلا: أن تكون رس

إليه   ممّا تصل  يمنعك شيئا  شينه، والثالثة: ال يغريه عنك مال وال والية، والرابعة: أن ال 

 ( 3) (مقدرته، واخلامسة: ال يسّلمك عند النكبات

الصادققال    [ 2495]احلديث:   رسعة  )   : اإلمام  فإّن  الثقة،  كّل  بأخيك  تثقّن  ال 

 (4)(االسرتسال لن تستقال 

ال تّطلع صديقك  يويص بعض أصحابه: )  اإلمام الصادق قال    [ 2496]احلديث:  

 ( 5)(يرّضك، فإّن الصديق قد يكون عدّوا يوما ما من رّسك إاّل عىل ما لو اّطلع عليه عدّوك مل  

إذا كان لك صديق فويّل والية فأصبته عىل  : ) قال اإلمام الصادق  [ 2497]احلديث:  

 (6)(العرش ممّا كان لك عليه قبل واليته فليس بصديق سوء 

اّلذين تراهم لك أصدقاء إذا بلوهتم  : )الصادق  قال اإلمام   [ 2498]احلديث:   إّن 

عظم األكل وشّدة الصولة، ومنهم كالذئب    يف ت شّتى، فمنهم كاألسد  وجدهتم عىل طبقا 

الروغان والرسقة، صورهم    يفالبصبصة، ومنهم كالثعلب    يفاملرّضة، ومنهم كالكلب    يف

رّب    اَّللخمتلفة واحلرفة واحدة، ما تصنع غدا إذا تركت فردا وحيدا ال أهل لك وال ولد إاّل  

 
 .  642/ 2الكايف: أصول  (1)

 .  270ق: أمايل الصدو (2)

 .  670ـ  669ق: أمايل الصدو (3)

 .  670ـ  669ق: أمايل الصدو (4)

 .  670ـ  669ق: أمايل الصدو (5)

 .  285/ 1أمايل الطويس  (6)
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 (1)(العاملني

اإل   [ 2499]احلديث:   )  مام قال  اخليانة،  الصادق:  لنزاهتهم عن  إخوانا  إّنام سّموا 

 ( 2) (وسّموا أصدقاء ألهّنم تصادقوا حقوق املوّدة

اإلمام  [ 2500]احلديث:   أصحابه  الصادق   قال  ) لبعض  من  :  عليك  من غضب 

 (3) (إخوانك ثالث مّرات فلم يقل فيك رّشا فاخّتذه لنفسك صديقا 

: )إن كنت حتّب أن  يويص بعض أصحابهالصادق  قال اإلمام    [ 2501]احلديث:  

  يف تستتّب لك النعمة وتكمل لك املروءة وتصلح لك املعيشة، فال تشارك العبيد والسفلة  

وإن نكبت خذلوك، وإن وعدوك،   ،أمرك، فإّنك إن ائتمنتهم خانوك، وإن حّدثوك كذبوك

 ( 4) أخلفوك(

ي الفاجر، وال  : )ال ينبغي للمسلم أن يواخالصادق  قال اإلمام  [ 2502]احلديث: 

 ( 5) (األمحق، وال الكّذاب

: )ال يزال إبليس فرحا ما اهتجر املسلامن؛  الصادققال اإلمام    [ 2503]احلديث:  

 (6)التقيا اصطّكت ركبتاه وختّلعت أوصاله ونادى يا ويله، ما لقي من الّثبور( فإذا

عّز وجّل إىل أخيه املؤمن،    اَّلل: )املؤمن هدّية  الصادققال اإلمام    [ 2504]احلديث:  

عّز    اَّللعز وجل هدّيته وان قطعه وهجره فقد رّد عىل    اَّللفإن رّسه ووصله فقد قبل من  

 (7)وجّل هدّيته(

اإلمام    [ 2505]احلديث:   إاّل  الصادققال  اهلجران  عىل  رجالن  يفرتق  )ال   :

 
 . 252االختصاص/ (1)

 .  222/ 2أمايل الطويس  (2)

 .  62/ 2مستدرك الوسائل  (3)

 .  640ص  2ج  الكايف: اصول  (4)

 .  375ص  2ج  الكايف: اصول  (5)

 .  346ص  2ج  الكايف: اصول  (6)

 نقال عن كتاب الروضة للشيخ املفيد.  102ص  2املستدرك ج  (7)
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له: ه الرباءة والّلعنة ورّبام استحّق ذلك كالمها(، قيل  بال  استوجب أحدمها  الظامل فام  ذا 

املظلوم؟ قال: )ألّنه ال يدعو أخاه إىل صلته وال يتغامس له عن كالمه، سمعت أيب يقول:  

أخي    أيإذا تنازع اثنان فعاّز أحدمها اآلخر فلريجع املظلوم إىل صاحبه حّتى يقول لصاحبه:  

فإّن   بينه وبني صاحبه،  يقطع اهلجران  الّظامل، حّتى  يأخذ  تبارك وتعاىل    اَّللأنا  حكم عدل 

 (1)للمظلوم من الظامل(

: )حّب األبرار لألبرار ثواب لألبرار، وحّب  الصادققال اإلمام    [ 2506]احلديث:  

الفّجار لألبرار فضيلة لألبرار، وبغض الفّجار لألبرار زين لألبرار، وبغض األبرار للفّجار  

 ( 2) خزي عىل الفّجار(

قال: كان عند    [ 2507]احلديث:   مرازم بن حكيم  الصادق عن  رجل من    اإلمام 

نفقته وكان سّيئ اخللق فهجره، فقال يل يوما: )يا   يفأصحابنا يلّقب شلقان وكان قد صرّيه 

 ( 3) املهاجرة( يف مرازم تكّلم عيسى؟(، فقلت: نعم، فقال: )أصبت، ال خري 

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

عمله، ومن حسنت    زكيقال اإلمام الكاظم: )من صدق لسانه    [ 2508]احلديث:  

 (4) عمره(  يف رزقه، ومن حسن بّره بإخوانه وأهله مّد  يفنّيته زيد 

وذا    [ 2509]احلديث:   وجهني  ذا  يكون  عبد  العبد  )بئس  الكاظم:  اإلمام  قال 

حسده، وإن ابتيل خذله، إّن   أعطىلسانني، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه، إن  

من تكره جمالسته لفحشه،    اَّللأرسع اخلري ثوابا الرّب، وأرسع الرّش عقوبة البغي، وإّن رّش عباد  

النار إاّل حصائد ألسنتهم، ومن حسن إسالم املرء ترك    يف وهل يكّب الناس عىل مناخرهم 

 
 .  344ص  2ج  الكايف: اصول  (1)

 .  640ص  2ج   الكايف:اصول  (2)

 .  344ص  2ج  الكايف: اصول  (3)

 . 388( حتف العقول ص 4)
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 (1)ما ال يعنيه(

األنصاريعن    [ 2510]احلديث:   املؤمن  عىل  قال  عبد  دخلت  الكاظم،  :  اإلمام 

حتّبه؟ فقلت: نعم وما أحببته إاّل  أ   اجلعفري فتبّسمت إليه، فقال:  اَّلل   وعنده حمّمد بن عبد

 ( 2) ّمه(أبيه وهو أخوك واملؤمن أخ املؤمن أل)فقال:  ، لكم

)إّن من واجب حّق أخيك أن ال تكتمه شيئا    :الكاظمقال اإلمام    [ 2511]احلديث:  

تنفعه به ألمر دنياه وآخرته، وال حتقد عليه وإن أساء، وأجب دعوته إذا دعاك، وال ختّل بينه  

 (3)(مرضه يف وبني عدّوه من الناس، وإن كان أقرب إليه منك وعده 

اإلمام   [ 2512]احلديث:   )   قال  إّن  الكاظم:  الّسالم:  عليهام  مريم  بن  عيسى  قال 

 ( 4) (صاحب الرّش يعدي، وقرين السوء يردي، فانظر من تقارن

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

ملرحومون ما حتاّبوا وأّدوا    األرض : )إّن أهل  الرضا   قال اإلمام   [ 2513]احلديث:  

 ( 5) (األمانة وعملوا احلّق 

اإلمام   [ 2514]احلديث:   يرمحك  )ا  :الرضا   قال  اإلخوان فرض    اَّلل علم  أن حق 

ومجيع   وأرجلكم،  وأيديكم،  وأبصاركم،  وأسامعكم،  بأنفسكم،  تفدوهم  أن  الزم 

حصونكم   وهم  إليها    التيجوارحكم،  و  يفالشدائد،    يفتلجؤون  ال  .  . اآلخرةالدنيا 

وابذلوا  ئتباط معاونتهم،  وال  نرصهتم  تدعوا  وال  تغتابوهم،  وال  ختالفوهم،  وال  وهم، 

جّل وعّز بالدعاء هلم، ومواساهتم ومساواهتم    اَّللم، واإلقبال عىل  النفوس واألموال دوهن

 (6)(بالدفع عنهمـ  ظاملني ومظلومني ـ  كّل ما جيوز فيه املساواة واملواساة، ونرصهتم يف

 
 . 395( حتف العقول ص 1)

 . 187ي: عّدة الداع (2)

  .124: روضة الكايف (3)

 .  640/ 2الكايف: أصول  (4)

 .  12/ 1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر  (5)

 .  335فقه اإلمام الرضا/  (6)
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الرجل يصبح مغموما ال يدري سبب    الرضا   اإلمامسئل    [ 2515]احلديث:   عن 

وكذلك إذا أصبح فرحان لغري سبب   ، إذا أصابه ذلك فليعلم أن أخاه مغموم)غمه، فقال:  

واألخ اّلذي َتب له هذه احلقوق اّلذي  .  نستعني عىل حقوق اإلخوان.   اَّلليوجب الفرح، فب

مجلة الدين وتفصيله، ثّم ما جيب له باحلقوق عىل حسب قرب ما بني   يفال فرق بينك وبينه 

 ( 1) (اإلخوان وبعده بحسب ذلك

   ما روي عن سائر األئمة: 

شاكلته،    [ 2516]احلديث:   عىل  يعمل  وكّل  أشكال،  )الناس  اجلواد:  اإلمام  قال 

تعاىل فإهّنا تعود عداوة، وذلك قوله عّز   اَّلل غري ذات    يف والناس إخوان، فمن كانت اخّوته  

ُدوٌّ إِالَّ املُْتَِّقنيج ﴿وجّل:  ئٍِذ بجْعُضُهْم لِبجْعٍض عج ْومج ُء يج  ( 2) ([ 67]الزخرف:  ﴾اأْلجِخالَّ

اهلادي  [ 2517ديث:  ]احل  اإلمام  )قال  من  :  رشار  عىل  تدّل  األرشار  خمالطة 

 ( 3) (خيالطهم

اللحاق بمن ترجو خري من املقام مع من  العسكري: )  قال اإلمام   [ 2518]احلديث:  

 (4)(ال تأمن رّشه

 : حقوق اجلريان حول  ـ ما ورد    خامسا 

باعتبارها من القيم التي جاء هبا  وهي من احلقوق التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم  

التي سنستعرض  ، كام سبق ذكر اآليات التي تنص عىل ذلك، وكل األنبياء عليهم السالم 

 هنا ما يؤكدها ويفصلها من األحاديث: 

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 
 .  335فقه اإلمام الرضا/  (1)

 . 221( نور األبصار ص 2)

 .  140ر: نزهة الناظ (3)

 .  66/ 2مستدرك الوسائل  (4)
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 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

ما زال جربيل يوصيني باجلار، حتى ظننت  )   :   اَّللقال رسول  [  2519]احلديث:  

 ( 1)أنه سيورثه(

رسول  [  2520]احلديث:   إىل  رجٌل  )اذهب    يشكو     اَّلل جاء  له:  فقال  جاره، 

ثالثا،  أو  مرتني  فأتاه  متاعك    فاصرب(،  فاطرح  )اذهب  ففعل، فجعل    يففقال:  الطريق(، 

به وفعل، وبعضهم    اَّللالناس يمرون ويسألونه، وخيربهم خرب جاره، فجعلوا يلعنونه: فعل  

 .  (2)يدعو عليه، فجاء إليه جاره، فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه

رسول    [ 2521]احلديث:   )و  اَّلل قال  و   اَّلل :  يؤمن،  و  اَّللال  يؤمن،  ال    اَّللال 

 ( 3) ؟ قال: )الذي ال يأمن جاره بوائقه(اَّلل من يا رسول يؤمن(، قيل:  

: )ما آمن يب من مات شبعان وجاره جائٌع إىل    اَّللقال رسول  [  2522]احلديث:  

 ( 4) جنبه وهو يعلم به(

: )حق اجلار أربعني دارا هكذا وهكذا وهكذا   اَّللقال رسول  [  2523]احلديث:  

 .  (5)يمينا وشامال وقدام وخلف (وهكذا

رسول    [ 2524:  ]احلديث  مل    اَّلل قال  أحسنت  إن  إماٌم  العواقر،  من  )ثالثٌة   :

رشا أذاعه، وامرأٌة إن    أىخريا دفنه، وإن ر  أىيشكر، وإن أسأت مل يغفر، وجار سوء إن ر

 ( 6)حرضت آذتك، وإن غبت عنها خانتك(

 
   (2624ومسلم )، (6014( البخاري )1)

 (  5153( أبو داود )2)

 (  46ومسلم )، (6016( البخاري )3)

الطرباين  4) األستار(والبزار  ،  (751)   259/ 1(    76/ 1  )كشف 

(119  ) 

 ( 5982)  1/385املوصيل ( 5)

 ( 824)  319- 18/318( الطرباين 6)
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، إن فالنة تذكر  اَّلل يا رسول   فقال:     اَّلل رسول  جاء رجٌل إىل  [ 2525]احلديث:  

النار(،    يف من كثرة صالهتا وصدقتها وصيامها غري أهنا تؤذى جرياهنا بلساهنا، قال: )هي  

فإن فالنة تذكر من قلة صيامها وصالهتا وإهنا تصدق باألثوار من األقط،    اَّللقال: يا رسول  

 (1)اجلنة( يف وال تؤذى بلساهنا جرياهنا، قال: )هي 

 شيعية: املصادر ال   يف ب ـ ما ورد  

تكن من اتقى الناس،    اَّللاعمل بفرائض  ):    اَّللرسول  قال    [ 2526]احلديث:  

تكن أورع الناس، وأحسن    اَّلل تكن من أغنى الناس، وكف عن حمارم    اَّلل وارض بقسم  

 ( 2) (جماورة من جياورك تكن مؤمنا، وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلام

لبعض أصحابه: )كن ورعا تكن أعبد الناس،      اَّللرسول  قال    [ 2527]احلديث:  

وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحّب للناس ما حتب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جماورة  

 ( 3) (من جاورك تكن مسلام، واقلل من الضحك فإّن كثرة الضحك متيت القلب

: )ليس بمؤمن من خاف جاره غوائله، كائنا    اَّللرسول  قال   [ 2528]احلديث: 

 (4)(اجلارمن كان 

ييس  يف     اَّللرسول  قال    [ 2529]احلديث:   كان  )من  فال    ءسفر:  اجلوار 

 (5)(يصاحبنا 

الرزق وعامرة    يفالرّب وحسن اجلوار زيادة  ):    اَّللرسول  قال   [ 2530]احلديث:  

 ( 6)(الدنيا  يف

وينيس  ):    اَّلل رسول  قال    [ 2531]احلديث:   الديار  يعمر  اجلوار،    يف حسن 

 
 ( 1902)  2/382 )كشف األستار(والبزار ، 2/440( أمحد 1)

 .  120/ 1أمايل الطويس  (2)

 . 118إرشاد القلوب/ (3)

 عن كتاب األخالق أليب القاسم الكويف.  2/78املستدرك  (4)

 دعوات الراوندي.   ، 275/ 73بحار األنوار  (5)

 . 77ي: كتاب جعفر بن حمّمد بن رشيح احلرضم (6)
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 ( 1)األعامر(

بني املهاجرين واألنصار ومن حلق هبم من      اَّلل رسول    كتب  [ 2532]احلديث:  

 (2)(ّن اجلار كالنفس غري مضاّر وال آثم، وحرمة اجلار كحرمة اّمه )إأهل يثرب: 

  عىل   األّمهات)حرمة اجلار عىل اجلار كحرمة    :  اَّللرسول  قال    [ 2533]احلديث:  

 (3)(األوالد

فشكا إليه      اَّلل رسول    جاء رجل إىلالباقر، قال:  اإلمام  عن    [ 2534]احلديث:  

: اصرب،    اَّلل رسول  : اصرب، ثّم أتاه ثانية فقال له    اَّلل رسول  أذى من جاره، فقال له  

إذا كان عند رواح الناس    للرجل اّلذي شكا:    اَّلل رسول    ثّم عاد إليه فشكاه ثالثة فقال 

إىل اجلمعة فأخرج متاعك إىل الطريق حّتى يراه من يروح إىل اجلمعة، فإذا سألوك فأخربهم،  

 ( 4) (عيّل أن ال أعود اَّللقال: ففعل، فأتاه جاره املؤذي له فقال له: رّد متاعك فلك 

: )احتمل األذى عّمن هو أكرب منك وأصغر    اَّللرسول  قال   [ 2535]احلديث:  

تلقى   كذلك  كنت  إن  فإّنك  منك،  ورّش  منك  وخري  بك    اَّلل منك  يباهي  جالله  جّل 

 (5)(املالئكة

تراك    إقامة دار    يف من جار سوء    اَّللأعوذ ب):    اَّلل رسول  قال    [ 2536]احلديث:  

 (6)(ه، وإن رآك برش رسه ءعيناه ويرعاك قلبه إن رآك بخري سا 

..  ما آمن يب من بات شبعان وجاره جائع):    اَّللرسول  قال    [ 2537:  ]احلديث 

 (7)القيامة(إليهم يوم  اَّلل وما من أهل قرية يبيت وفيهم جائع ينظر 

 
   .667/ 2الكايف: أصول  (1)

   .666/ 2الكايف: أصول  (2)

 عن كتاب األخالق أليب القاسم الكويف.   2/78: )املستدرك (3)

   .668/ 2الكايف: أصول  (4)

 عن دعوات الراوندي.   275/ 73بحار األنوار  (5)

 .  43د: كتاب الزه (6)

   .668/ 2الكايف: أصول  (7)
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منّا، وما زال    اَّللرسول  قال    [ 2538]احلديث:   : )من ضّيع حّق جاره فليس 

، وما زال يوصيني باملامليك حّتى ظننت أّنه  جربيل يوصيني باجلار حّتى ظننت أّنه سيوّرثه 

 ( 1) (أعتقواسيجعل هلم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت 

اجلريان ثالثة فمنهم من له ثالثة حقوق؛  ):    اَّللرسول  قال    [ 2539]احلديث:  

  ، ومنهم من له حّقان حّق اإلسالم وحّق اجلوار   ،اإلسالم، وحّق اجلوار، وحّق القرابة حّق  

 (2)(ومنهم من له حّق واحد؛ الكافر له حّق اجلوار

: )ليس من املؤمنني اّلذي يشبع وجاره جائع   اَّللرسول قال   [ 2540]احلديث:  

 ( 3) (إىل جنبه

تدرون ما حّق اجلار؟ إن استغاثك أغثته،  )أ :    اَّلل رسول  قال   [ 2541]احلديث:  

وإن استقرضك أقرضته، وأن افتقر عدت عليه، وأن أصابته مصيبة عّزيته، وإن أصابه خري  

هنأته، وإن مرض عدته، وإن مات اتبعت جنازته، وال تستطل عليه بالبناء، فتحجب عنه  

ها رسا، وال خترج هبا ولدك  الريح إاّل بإذنه، وإذا اشرتيت فاكهة فأهد له، فإن مل تفعل فأدخل

 ( 4) (تغيظ هبا ولده، وال تؤذه بريح قدرك إاّل أن تغرف له منها 

  أهدي أّن يل جارين إىل أُّّيام    اَّلل رسول  يا  :    اَّلل رسول  سئل    [ 2542]احلديث:  

أّوال  و  ،هدّيتي  بابا  منك  أقرهبام  )إىل  استويا  أفقال:  فإن  فإىل    يفوجبهام عندك رمحا،  ذلك 

 ( 5)(جماورة أحسنهام 

: )من غلق بابه خوفا من جاره عىل أهله وماله    اَّللرسول  قال    [ 2543]احلديث:  

من أدنى حقوقه  )فام أحّق اجلار عىل اجلار؟ قال:    اَّلل رسول  يا    : قيل (،  فليس جاره بمؤمن
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أعانه، وإن استعار منه أعاره، وإن احتاج إىل رفده    عليه إن استقرضه أقرضه، وإن استعانه

رفده، وإن دعاه أجابه، وإن مرض عاده، وإن مات شّيع جنازته، وإن أصاب خريا فرح به  

فيؤذيه   سكنه  ببناء  عليه  يستطيل  وال  حلزنه،  حزن  مصيبة  أصاب  وإن  عليه،  حيسده  ومل 

طرفة أهدى له منها إذا علم أّنه    هدى إىل منزله أ بإرشافه عليه وسدة منافذ الريح عنه، وإن  

قال:    (، ليس عنده مثلها أو فليسرتها عنه وعن عياله إن شّحت نفسه هبا  اسمعوا ما  )ثّم 

باجلار حّتى ظننت أّنه    اَّللولقد أوصاين    اَّللأقول لكم مل يؤّد حّق اجلار إاّل قليل ممّن رمحه  

 (1)(سيورثه 

زال    اَّلل رسول  قال    [ 2544]احلديث:   )ما  يوصيني    ل جربي:  الّسالم  عليه 

  .. وما زال يوصيني باجلار حّتى ظننت أنه سيورثه   ..بالّسواك حّتى خشيت أن أحفى وادرد

وما زال يوصيني  ..  وما زال يوصيني باململوك حتّى ظننت أنه سيرضب له أجال يعتق فيه

 ( 2)(باملرأة حّتى ظننت أنه ال ينبغي طالقها 

كّل أربعني دارا جريان، من بني يديه ومن  ):    اَّللرسول  قال    [ 2545]احلديث:  

 ( 3)(خلفه وعن يمينه وعن شامله 

أن    [ 2546]احلديث:   أن  أمر      اَّللرسول  روي  ذر  وأبا  ومقدادا  عليا وسلامن 

 ( 4) (ناحية وينادي: )أال أن حّق اجلوار من أربعني دارا يفيتفّرقوا ويأخذ كّل واحد منهم  

ال: )اجلريان ثالثة: جار له حقوق  أنه ق  اَّلل رسول  روي عن  [ 2547]احلديث:  

 ( 5)(حّق اجلوار، وحّق القرابة وحّق اإلسالم 

إىل  الصادققال اإلمام    [ 2548]احلديث:       اَّلل رسول  : )جاءت فاطمة تشكو 
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كريسة، وقال: تعّلمي ما فيها، فإذا فيها: من كان يؤمن      اَّللرسول  بعض أمرها، فأعطاها  

ومن    ،واليوم اآلخر فليكرم ضيفه   اَّللواليوم اآلخر فال يؤذي جاره، ومن كان يؤمن ب  اَّللب

 ( 1) (واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت اَّللكان يؤمن ب

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

اإلمام    [ 2549]احلديث:   يعرفون هبا ):  عيل قال  الدين عالمات  منها    .. إّن ألهل 

 ( 2) (حسن اجلوار

اإلمام    [ 2550]احلديث:   املتباذلون  ):  عيل قال  املتحاّبون    يف شيعتنا    يف واليتنا، 

إحياء أمرنا؛ الذين إن غضبوا مل يظلموا، وإن رضوا مل يرسفوا، بركة    يفموّدتنا، املتزاورون  

 (3)(عىل من جاوروا سلم ملن خالطوا

: )ليس حسن اجلوار أن تكّف أذاك عن جارك  عيلّ   قال اإلمام   [ 2551]احلديث:  

 (4)(بل حسن اجلوار أن حتتمل أذى جارك

  جريانكم فإنّ   يف   اَّلل   اَّلل)  هل بيته: وصيته أل  يف   عيل   قال اإلمام   [ 2552]احلديث:  

،  (5)(يويص هبم حّتى ظننّا أنه سيوّرثهم     اَّلل رسول  أوىص هبم وما زال      اَّللرسول  

 بحسن اجلوار( موصيك وأ: )ا وفيه

: )حريم املسجد أربعون ذراعا، واجلوار أربعون  عيل   قال اإلمام   [ 2553]احلديث:  

 ( 6)(جوانبها  أربعة دارا من 
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 ما روي عن اإلمام احلسن: 

اإلمام   [ 2554]احلديث:   آدم عف عن حمارم    قال  بن  )يا  تكن    اَّللاحلسن:  تعاىل 

وأحسن جوار من جاروك تكن مسلام،    سبحانه لك تكن غنيا،  اَّلل عابدا، وارض بام قّسم  

بمثل الناس  أقوام    وصاحب  أيديكم  بني  كان  إّنه  تكن عدال،  به[  يصاحبوك  أن  ما حتّب 

غرورا،   وعملهم  بورا،  مجعهم  أصبح  بعيدا  ويأملون  شديدا،  ويبنون  كثريا،  جيمعون 

 ( 1) (ومساكنهم قبورا

؟ فقال: )أّما  واملروءةاإلمام احلسن عن الكرم، والنجدة،  سئل    [ 2555]احلديث:  

املحل، وأّما النجدة فالذّب    يف  واإلطعامالكرم فالتربع باملعروف، واالعطاء قبل السؤال،  

والصرب   اجلار،  واإل  يفعن  وأّما    يفقدام  املواطن،  دينه،  املروءة  الكرُّية،  الرجل  فحفظ 

 (2)(وإحرازه نفسه من الدنس، وقيامه بضيعته وأداء احلقوق، وإفشاء الّسالم

 عن اإلمام السجاد:   ما روي 

قال اإلمام السجاد يف دعائه جلريانه وأوليائه: )اللهم صـل عىل    [ 2556]احلديث:  

بأفضل   ألعدائنا؛  واملنـابذين  بحقنا،  والعـارفني  وموايل،  جرياين  يف  وتـولني  وآلـه،  حممد 

وسد   ضعيفهم،  إرفاق  يف  أدبك:  بمحاسن  واالخذ  سنتك،  القامة  ووفقهم  واليتك، 

ة مريضهم، وهـداية مستـرشدهم، ومناصحة مستشريهم، وتعهد قـادمهم،  خلتهم، وعياد

وكتامن أرسارهم، وسرت عوراهتم، ونرصة مظلومهم، وحسن مواساهتم باملاعون، والعود  

أجزي   اللهم:  واجعلني  السؤال..  قبل  هلم  مـا جيب  وإعطاء  واالفضـال،  بـاجلـدة  عليهم 

ظامله عن  بالتجاوز  واعرض  مسيئهم،  كافتهم،  باالحسان  يف  الظن  حسن  وأستعمل  م، 

وأتوىل بالرب عامتهم، وأغض برصي عنهم عفة، وألني جانبي هلم تواضعا، وأرق عىل أهل  
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وأرعى هلم  حب بقاء النعمة عندهم نصحا،  أالبالء منهم رمحة، وأرس هلم بالغيب مودة، و

عل يل أوىف احلظوظ فيام عندهم، وزدهم  ما أرعى خلاصتي.. وارزقني مثل ذلك منهم، واج

 (1)بصرية يف حقي، ومعرفة بفضيل، حتى يسعدوا يب، وأسعد هبم، آمني رب العاملني( 

السجاد  [ 2557]احلديث:   اإلمام  )قال  وإكرامه  :  غائبا  فحفظه  جارك  حّق  وأّما 

سرتته عليه، وإن  شاهدا، ونرصته إذا كان مظلوما وال تّتبع له عورة، فإن علمت عليه سوءا  

علمت أّنه يقبل نصيحتك نصحته فيام بينك وبينه، وال تسّلمه عند شدائده وتقيل عثراته  

 (2)(اَّللوتغفر ذنبه وتعارشه معارشة كريمة وال قّوة إاّل ب

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

اإلمام    [ 2558]احلديث:   بالصالة  الصادق قال  )عليكم  وحسن    يف:  املساجد، 

وإ  للناس  ال    قامة اجلوار  أحدا  إّن  الناس،  من  لكم  بّد  ال  إّنه  اجلنائز،  وحضور  الشهادة، 

 (3)(يستغني عن الناس حياته، والناس ال بّد لبعضهم من بعض

عّز وجّل    اَّلل: )عليكم بمكارم األخالق فإّن  الصادققال اإلمام    [ 2559احلديث:  ] 

عّز وجّل يبغضها، وعليكم بتالوة القرآن فإّن درجات    اَّللحيّبها، وإّياكم ومذام األفعال فإّن  

اجلنّة عىل عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيمة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق، فكّلام قرأ  

رقى   القائم، وعليكم  آية  الصائم  درجة  بصاحبه  يبلغ  فإّنه  اخللق  بحسن  درجة، وعليكم 

فإّن   اجلوار  وعليكم    اَّلل بحسن  وسنّة حسنة،  مطّهرة  فإهّنا  بالسواك  وعليكم  بذلك،  أمر 

 ( 4)(فاجتنبوها  اَّلل فأّدوها، وعليكم بمحارم  اَّلل بفرائض 

: )اعلموا أّنه ليس منّا من مل حيسن جماورة من  الصادققال اإلمام    [ 2560]احلديث:  
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 ( 1)(جاوره

ل: وما  ي من جاره بوائقه(، قأ: )املؤمن من  الصادق قال اإلمام    [ 2561]احلديث:  

 ( 2) ()ظلمه وغشمه بوائقه؟ قال: 

 (3)(الرزق  يف: )حسن اجلوار يزيد  الصادققال اإلمام    [ 2562]احلديث:  

اإلمام    [ 2563]احلديث:   زيادة  الصادققال  اجلوار،  )حسن  وعامرة    يف:  األعامر 

 ( 4)الديار(

: )صلة الرحم وحسن اجلوار، يعمران الديار  الصادققال اإلمام    [ 2564]احلديث:  

 ( 5) (امراألع يفويزيدان  

فقلت له:    اإلمام الصادقعن عمرو بن عكرمة قال: دخلت عىل    [ 2565]احلديث:  

، فرصف وجهه عنّي، قال: فكرهت أن  اَّللقلت: ال رمحه (، فيل جار يؤذيني؟ فقال: )ارمحه 

رأيت إن كاشفته انتصفت  )أ، ويفعل يب ويؤذيني، فقال:  أدعه، فقلت: يفعل يب كذا وكذا

من فضله فإذا    اَّللريب عليه فقال: )إّن ذا ممّن حيسد الناس عىل ما آتاهم  أمنه(؟ فقلت: بىل  

رأى نعمة عىل أحد فكان له أهل جعل بالءه عليهم، وإن مل يكن له أهل جعله عىل خادمه،  

أتاه رجل من األنصار فقال:      اَّلل رسول  ه، إّن  فإن مل يكن له خادم أسهر ليله وأغاظ هنار

بني فالن، وإّن أقرب جرياين منّي جوارا من ال أرجو خريه وال آمن    يفإيّن اشرتيت دارا  

أن ينادوا  ـ    ونسيت آخر وأظنّه املقدادـ    علّيا وسلامن وأبا ذرّ    اَّلل رسول  رّشه، قال: فأمر  

ملن مل يأمن جاره بوائقه، فنادوا هبا ثالثا، ثّم أومأ  املسجد بأعىل أصواهتم: بأّنه ال إيامن    يف

 (6)(بيده إىل كّل أربعني دارا من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شامله
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اإلمام    [ 2566]احلديث:   واشهدوا  الصادق قال  واالجتهاد،  بالورع  )عليكم   :

ما   للناس  وأحّبوا  مساجدكم،  قومكم  مع  واحرضوا  املرىض،  وعودوا  حتّبون  اجلنائز، 

 ( 1) (ألنفسكم، أما يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حّقه وال يعرف حّق جاره

: )أبلغ عني موالينا الّسالم، وأوصهم بتقوى  الصادق  قال اإلمام   [ 2567]احلديث:  

والعمل الصالح، وأن يعود صحيحهم مريضهم، وليعد غنيهم عىل فقريهم، وأن يشهد    اَّلل

ذلك حياة    يفبيوهتم، وأن يتفاوضوا علم الدين، فإن    يف وا  حّيهم جنازة أمواهتم، وأن يتالق

شيئا إاّل    اَّللعبدا ال يأبى أمرنا، وأعلمهم يا خيثمة أّنا ال نغني عنهم من    اَّللألمرنا، رحم  

من وصف    القيامة العمل الصالح، فإّن واليتنا ال تنال إاّل بالورع، وإّن أشّد الناس عذابا يوم  

 ( 2) (عدال ثّم خالفه إىل غريه

،  اَّلل بتقوى    أوصيك)  :الصادق يويص بعض أصحابهقال اإلمام    [ 2568]احلديث:  

السجود، وأداء األمانة، وصدق احلديث، وحسن اجلوار فبهذا   والورع والعبادة، وطول 

، صلوا عشائركم، وعودوا مرضاكم، واحرضوا جنائزكم، وكونوا لنا زينا جاءنا حمّمد  

حّببونا إىل الناس وال تبغضونا إليهم جّروا إلينا كّل موّدة، وادفعوا عنّا  وال تكونوا لنا شينا،  

 ( 3) (كّل رّش 

 ما روي عن سائر األئمة: 

بني إرسائيل رجل مؤمن وكان   يفإّنه كان الكاظم: ) قال اإلمام  [ 2569]احلديث: 

له بيتا    اَّلل   ى بنالدنيا، فلاّم أن مات الكافر    يف له جار كافر وكان يرفق باملؤمن ويوليه املعروف  

النار من طني فكان يقيه حّرها ويأتيه الرزق من غريها، وقيل له: هذا بام كنت تدخل عىل    يف
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 ( 1)(الدنيا  يفجارك املؤمن فالن بن فالن من الرفق وتوّليه من املعروف  

اإلمام   [ 2570]احلديث:   فإّن    :الرضا   قال  من جاورك  جماورة  تعاىل   اَّلل)أحسن 

 (2)(يسألك عن اجلار

اإلمام  [ 2571]احلديث:   زيادة  ):  اهلادي  قال  اجلوار  وحسن  األرحام    يف صلة 

 (3)األموال(

 : حقوق املستضعفني حول  ـ ما ورد    سادسا 

واملعاقني ومن وضعتهم احلاجة يف مواضع  واملساكني واليتامى  واملراد هبم الفقراء  

وقد وردت الوصية بتعظيم األدب مع هذا الصنف، ففي  ،  قد يستعف عنها عامة الناس

، وهو ال يعني اإلحسان املادي فقط، بل يشمل  إليهمالقرآن الكريم تكرر األمر باإلحسان 

 كل مظاهر اإلحسان،  

نجد    قرة وحدهاـ  وهي السورة اخلاصة باألحكام الكربى يف اإلسالم ـ بففي سورة ال 

 ثالثة مواضع تويص هبؤالء: 

  تعاىل: ﴿ األوىل نجد الوصية هبؤالء من ميثاق اَّلل عىل بني إرسائيل، قال    ففي اآلية

الْ  ِذي اْلُقْربجى وج انًا وج ْيِن إِْحسج الِدج بِاْلوج ْعُبُدونج إِالَّ اَّللَّج وج نِي إرِْسائيلج ال تج ْذنجا ِميثجاقج بج إِْذ أجخج ى  وج يجتجامج

لِياًل   ْيُتْم إاِلَّ قج لَّ اةج ُثمَّ تجوج كج آُتوا الزَّ الةج وج أجِقيُموا الصَّ ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا وج نِي وج
اكِ املْجسج أجْنُتْم  وج ِمنُْكْم وج

 [ 83البقرة:]  ﴾ ُمْعِرُضونج 

ويف اآلية الثانية نجد اإلحسان إىل هؤالء من أصول الرب املقرتنة بأصول الدين، قال  

اْليج   تعاىل: ﴿  نج بِاَّللَِّ وج ْن آمج لجكِنَّ اْلرِبَّ مج املْجْغِرِب وج ِق وج ُكْم ِقبجلج املْجرْشِ لهوا ُوُجوهج ْوِم  لجْيسج اْلرِبَّ أجْن ُتوج

 
 .  203ل:  ثواب األعام (1)

 .  401فقه اإلمام الرضا/  (2)

 .  46صحيفة اإلمام الرضا/  (3)
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ا  املْجسج وج اْليجتجامجى  وج اْلُقْربجى  ذجِوي  ُحبِِّه  ىلج  عج املْجالج  آتجى  وج النَّبِيِّنيج  وج تجاِب 
اْلكِ وج ِة  املْجالئِكج وج كِنيج  اآْلِخِر 

ْهِدِهْم إِذج  املُْوُفونج بِعج اةج وج كج آتجى الزَّ الةج وج امج الصَّ أجقج اِب وج قج يِف الرِّ نيج وج
ائِلِ السَّ بِيِل وج اْبنج السَّ ُدوا  وج اهج ا عج

ئِكج ُهُم املُْتَُّقونج  ُأولج ُقوا وج دج ِذينج صج ئِكج الَّ اْلبجْأِس ُأولج ِحنيج   وج
ِ
اء َّ الرضَّ  وج

ِ
اء اْلبجْأسج ابِِرينج يِف  الصَّ   ﴾ وج

 [ 177البقرة:] 

ويف اآلية الثالثة نجد الوصية هبؤالء مقرونة بالوالدين، باعتبارها من اخلري العظيم،  

ْسأجلونج   تعاىل: ﴿ قال   ى  يج اْليجتجامج بِنيج وج اأْلجْقرج ْيِن وج الِدج رْيٍ فجلِْلوج ْقُتْم ِمْن خج أجْنفج ا  ا ُينِْفُقونج ُقْل مج اذج كج مج

لِيمٌ  رْيٍ فجإِنَّ اَّللَّج بِِه عج ُلوا ِمْن خج ا تجْفعج مج بِيِل وج اْبِن السَّ نِي وج
اكِ املْجسج  [ 215البقرة:]  ﴾ وج

كل املواضع، ففي االحتضار يقول  وهكذا نجد الوصية هبؤالء يف القرآن الكريم يف 

ةج ُأوُلو اْلُقْربجى   ج اْلِقْسمج رضج ا حج إِذج تعاىل خماطبا املحترض، وهو يودع آخر ساعاته من الدنيا: ﴿ وج

ْعُروفًا﴾  ْوالً مج ُْم قج ُقوُلوا هلج اْرُزُقوُهْم ِمنُْه وج نُي فج
اكِ املْجسج اْليجتجامجى وج  [8النساء:] وج

املؤمنني الذي بلوا ألجل احلصول عىل النرص، مذكرا    وعند غمرة النرص خياطب اَّلل

لِِذي اْلُقْربجى    : ﴿هلم بحق املستضعفني ُسوِل وج لِلرَّ لِلَِّه وج ى فج ُسولِِه ِمْن أجْهِل اْلُقرج ىلج رج اءج اَّللَُّ عج ا أجفج مج

ًة بجنْيج اأْلج  ْي ال يجُكونج ُدولج بِيِل كج اْبِن السَّ نِي وج
اكِ املْجسج اْليجتجامجى وج ُسوُل  وج اُكُم الرَّ ا آتج مج  ِمنُْكْم وج

ِ
ْغنِيجاء

اِب  ِديُد اْلِعقج ُقوا اَّللَّج إِنَّ اَّللَّج شج اتَّ اْنتجُهوا وج نُْه فج جاُكْم عج ا هنج مج  [7احلرش:]  ﴾فجُخُذوُه وج

بل إن اَّلل تعاىل يويص هبؤالء املستضعفني، ولو كانوا سببا يف أذى للمحسن إليهم،  

﴿قال   ْأتجلِ   تعاىل:  يج ال  اكِنيج    وج املْجسج وج اْلُقْربجى  ُأويِل  ُيْؤُتوا  أجْن  ِة  عج السَّ وج ِمنُْكْم  ْضِل  اْلفج ُأوُلو 

فُ  اَّللَُّ غج ُكْم وج ْغِفرج اَّللَُّ لج بهونج أجْن يج
ُحوا أجال حُتِ ْليجْصفج ْليجْعُفوا وج بِيِل اَّللَِّ وج اِجِرينج يِف سج املُْهج ِحيمٌ وج ﴾  وٌر رج

  [ 22النور:] 

ال اآليات  من  من  وغريها  ويفصلها  يؤكدها  ما  هنا  سنستعرض  التي  كريمة 

 األحاديث: 

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1
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 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

: )الساعي عىل األرملة، واملسكني، كاملجاهد    اَّللقال رسول  [  2572]احلديث:  

 (1)(، وكالقائم ال يفرت وكالصائم ال يفطر اَّللسبيل  يف

إكرام ذي الشيبة املسلم    اَّلل: )إن من إجالل    اَّللقال رسول    [ 2573]احلديث: 

 (2)وإكرام ذي السلطان املقسط( وال اجلايف عنه،   وحامل القرآن غري الغايل فيه، 

له    اَّلل: )ما أكرم شاٌب شيخا لسنه إال قيض    اَّللقال رسول    [ 2574]احلديث: 

 (3)من يكرمه عند سنه(

قال:    [ 2575]احلديث:   أيب  رسول  عن  يريد  شيخ  أن    اَّلل جاء  القوم  فأبطأ   ،

 ( 4)(ليس منا من مل يرحم صغرينا ومل يوقر كبرينا ) :   اَّلل رسول  يوسعوا له، فقال 

نا من مل يرحم صغرينا ويعرف رشف  : )ليس م  اَّللقال رسول    [ 2576]احلديث:  

 ( 5)كبرينا(

مر هبا سائٌل فأعطته كرسة، ومر هبا آخر وعليه    أنهعن عائشة  [  2577]احلديث:  

أنزلوا الناس  : )   اَّللثياٌب وله هيئة فأقعدته فأكل، فقيل: هلا ذلك، فقالت: قال رسول  

 ( 6)(منازهلم 

حلقة فيها    يف : قدمت املدينة فبينا أنا  قال  األحنف بن قيس عن    [ 2578]احلديث:  

مأل من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب، أخشن اجلسد، أخشن الوجه، فقام عليهم فقال:  

نار جهنم، فيوضع عىل حلمة ثدي أحدهم حتى خيرج    يف برش الكنازين برضف حيمى عليه  

 
   (2982ومسلم )، (5353( البخاري )1)

 (  4843( أبو داود )2)

 (  2022( الرتمذي )3)

 (  1919( الرتمذي )4)

   (185/ 2أمحد ) ، (4943وأبو داود ) (1920( الرتمذي )5)

 (  4842( أبو داود )6)
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ضع القوم  من نغض كتفه، ويوضع عىل نغض كتفه، حتى خيرج من حلمة ثديه، يتزلزل، فو

وسهم، فام رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا، فأدبر فاتبعته حتى جلس إىل سارية، فقلت:  ؤر

ما رأيت هؤالء إال كرهوا ما قلت هلم، فقال: إن هؤالء ال يعقلون شيئا، إن خلييل أبا القاسم  

  ( :فأحدا؟  أترىدعاين فأجبته، فقال ،)  نظرت ما عيل من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني

حاجة له فقلت: أراه، فقال: )ما يرسين أن يل مثله ذهبا أنفقه كله إال ثالثة دنانري(، ثم    يف

تعرتُّيم   ال  قريش  من  وإلخوانك  لك  ما  قلت:  شيئا،  يعقلون  ال  الدنيا  جيمعون  هؤالء 

  اَّلل وتصيب منهم؟ قال: ال وربك ال أسأهلم عن دنيا، وال أستفتيهم عن دين حتى أحلق ب

  .(1) ورسوله

ظل    يف وهو جالٌس      اَّلل: انتهيت إىل رسول  قال  ذر   عن أيب   [ 2579ديث:  ]احل 

الكعبة، فلام رآين قال: )هم األخرسون ورب الكعبة(، فجئت حتى جلست، فلم أتقار أن  

فداك أيب وأمي من هم؟ قال: )هم األكثرون أمواال إال من قال   اَّللقمت، فقلت: يا رسول 

 ( 2) فه وعن يمينه وعن شامله وقليٌل ما هم(هكذا وهكذا وهكذا من بني يديه ومن خل

: )إياكم والشح، فإنام هلك من كان قبلكم    اَّلل قال رسول    [ 2580]احلديث:  

 ( 3) بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا(

: )لو كان عندي مثل أحد ذهبا لرسين أن ال    اَّللقال رسول    [ 2581]احلديث:  

 ( 4)وعندي منه يشٌء أرصده لدين(يمر عيل ثالث ليال 

 ( 5) : )إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي املال( اَّللقال رسول    [ 2582]احلديث:  

: )تكون إبٌل للشيطان، وبيوٌت للشيطان، فأما   اَّللقال رسول    [ 2583]احلديث:  

 
  (992ومسلم ) ، (1407( البخاري )1)

  (990ومسلم ) ، (1460( البخاري )2)

 (  1698( أبو داود )3)

  (991ومسلم ) ، (6445( البخاري )4)

 (  2336(الرتمذي )5)
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إبل الشيطان: فقد رأيتها خيرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فال يعلو بعريا منها، ويمر  

يسرتها   التي بأخيه قد انقطع به فال حيمله، وأما بيوت الشيطان فال أراها إال هذه األقفاص 

 (1)الناس بالديباج(

اليتيم    اَّللقال رسول    [ 2584]احلديث:   اجلنة هكذا(، وأشار    يف: )أنا وكافل 

 .(2)بالسبابة والوسطى، وفرج بينهام شيئا 

: )من قبض يتيام من بني املسلمني إىل طعامه    اَّللقال رسول    [ 2585]احلديث: 

 ( 3) (اجلنة البتة، إال أن يكون قد عمل ذنبا ال يغفر اَّلل ورشابه، أدخله 

قلبه، فقال: )امسح رأس      اَّلل إىل رسول  رجل  شكا  [  2586]احلديث:   قسوة 

 (4)اليتيم، وأطعم املسكني(

فيه يتيٌم حيسن   املسلمني، بيٌت  يف: )خري بيت  اَّللقال رسول   [ 2587]احلديث:  

 ( 5) املسلمني، بيٌت فيه يتيٌم يساء إليه( يف إليه، ورش بيت 

: )ما قعد يتيٌم مع قوم عىل قصعتهم فيقرب    اَّللقال رسول    [ 2588]احلديث:  

 ( 6) قصعتهم شيطاٌن(

: )أربعون خصلة أعالها منيحة العنز، ما من   اَّللقال رسول    [ 2589]احلديث:  

قال  (،  هبا اجلنة   اَّللعامٌل يعمل بخصلة منها رجاء ثواهبا، وتصديق موعودها، إال أدخله  

الراوي: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السالم، وتشميت العاطس، وإماطة األذى عن  

 . (7) الطريق ونحوه، فام استطعنا أن نصل إىل مخسة عرش خصلة

 
 (  2568( أبو داود )1)

  (1918والرتمذي )، (5150وأبو داود )، (5304( البخاري )2)

 (  1917( الرتمذي )3)

  .2/387( أمحد 4)

 (  3679( ابن ماجة )5)

 ( 7165)  164- 7/163 الطرباين يف األوسط( 6)

   (2631( البخاري )7)
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: )عىل كل مسلم صدقٌة(، قيل: أرأيت إن مل    اَّللقال رسول    [ 2590]احلديث:  

ل: أرأيت إن مل يستطع؟ قال: )يعني  يجيد؟ قال: )يعتمل بيديه، فينفع نفسه، ويتصدق(، ق

ل: أرأيت  ي ذا احلاجة امللهوف(، قيل: أرأيت إن مل يستطع؟ قال: )يأمر باملعروف أو اخلري(، ق

 (1)مسك عن الرش فإهنا صدقٌة(إن مل يفعل؟ قال: )ي 

من الناس عليه صدقٌة، كل يوم    ي: )كل سالم  اَّللقال رسول  [  2591]احلديث:  

دابته، فتحمله عليها، أو ترفع    يف تطلع فيه الشمس، تعدل بني االثنني صدقٌة، وتعني الرجل  

الصالة صدقةٌ  إىل  متشيها  خطوة  وبكل  الطيبة صدقٌة،  والكلمة  متاعه صدقٌة،  عليها  ،  له 

 (2)ومتيط األذى عن الطريق صدقٌة(

: )أال رجٌل يمنح أهل بيت ناقة، تغدو بعشاء،    اَّللقال رسول  [  2592]احلديث:  

 (3)وتروح بعشاء، إن أجرها لعظيٌم(

رسول    [ 2593]احلديث:   من    اَّلل قال  وإن  شيئا،  املعروف  من  حتقرن  )ال   :

 ( 4) ناء أخيك(إ  يف املعروف أن تلقى أخاك بوجه طليق، وأن تفرغ من دلوك 

ارمحوا من    اَّللقال رسول    [ 2594]احلديث:   الرمحن،  يرمحهم  )الرامحون    يف : 

 (5) السامء(  يف يرمحكم من  األرض

 ( 6) : )ال تنزع الرمحة إال من شقي( اَّللقال رسول [  2595]احلديث:  

: )إن َّلل مائة رمحة أنزل منها رمحة واحدة بني   اَّللقال رسول   [ 2596]احلديث:  

الوحش عىل   يرتامحون، وهبا تعطف  يتعاطفون وهبا  فبها  والبهائم واهلوام،  اجلن واإلنس 

 
   (1008ومسلم )، (1445( البخاري )1)

 ( 1009ومسلم )، (2707( البخاري )2)

   (1019ومسلم )، (2629( البخاري )3)

   1970والرتمذي )، (2626( مسلم )4)

 (  1924والرتمذي )، (4941( أبو داود )5)

 (  1923والرتمذي )، (4942( أبو داود )6)
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 (1)هبا عباده يوم القيامة(  اَّللتسعا وتسعني رمحة يرحم   اَّلل ولدها، وأخر 

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

اجلنّة: من    يفله بيتا    اَّلل  بنيأربع من كّن فيه  ):    اَّللرسول  قال    [ 2597]احلديث:  

 ( 2) (اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق عىل والديه، ورفق بمملوكه آوى

منزله يتيم فأشبعه أو كساه،    يف : )أال من كان    اَّللقال رسول    [ 2598]احلديث:    

 (3)ومل يؤذه ومل يرض به، يقبل منه عمله(

رسول    [ 2599]احلديث:   حتّى    اَّلل قال  مسلمني  أبوين  بني  يتيام  ضّم  )من   :

 (4)يستغني فقد وجبت له اجلنّة البتة(

عّز وجّل:    اَّللقال    األرض  يف: )إذا بكى اليتيم    اَّللقال رسول    [ 2600]احلديث:  

؟ فتقول املالئكة: سبحانك األرض يفمن أبكى عبدي هذا اليتيم اّلذي غّيبت أبويه أو أباه 

مالئكتي أّن من أسكته برضاه فأنا   أشهدكمعّز وجّل:    اَّللال علم لنا إاّل ما عّلمتنا، فيقول  

يا رسول   عمه  ، وما يرضيه؟ قال: )يمسح رأسه أو يطاَّللضامن لرضاه من اجلنّة(، قيل: 

 ( 5) مترة(

املسلمني بيت فيه يتيم حيسن    يف : )خري بيت    اَّللقال رسول    [ 2601]احلديث:  

اليتيم   وكافل  )أنا  قال:  ثّم  إليه(،  يساء  يتيم  فيه  بيت  ورّش  يشري    يف إليه،  وهو  اجلنّة(، 

 .(6) صبعهأب

قساوة قلبه، فقال: )إذا      اَّلل رسول  روي: أّن رجال شكا إىل    [ 2602]احلديث:  

 
 ( 2752ومسلم )، (6000( البخاري )1)

 .  254/ 4من ال حيرضه الفقيه  (2)

 . 168و 167( مشكاة األنوار ص 3)

 . 168و 167( مشكاة األنوار ص 4)

 . 168و 167( مشكاة األنوار ص 5)

 . 168و 167( مشكاة األنوار ص 6)
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 (1)ردت أن يلني قلبك فأطعم املسكني، وامسح رأس اليتيم(أ

قساوة قلبه، فقال: )فادن      اَّللرسول  روي: أّن رجال شكا إىل    [ 2603]احلديث:  

 ( 2) منك اليتيم، وامسح راسه، وأجلسه عىل خوانك، يلن قلبك وتقدر عىل حاجتك(

 (3) ( اَّلل ّل يتيام أذّله : )من أذ اَّللقال رسول    [ 2604]احلديث:  

: )أشبع اليتيم واألرملة، وكن لليتيم كاألب    اَّلل قال رسول    [ 2605]احلديث: 

 (4) اجلنّة، كّل قرص خري من الدنيا وما فيها(  يف الدنيا قرصا    يفالرحيم، تعط كّل نفس تنّفست  

رسول    [ 2606]احلديث:   )حّث    اَّللقال  اليتامى    اَّلل:  بّر  عىل  وجّل  عّز 

فمن صاهنم صانه   آبائهم،  أكرمه  اَّللالنقطاعهم عن  أكرمهم  ومن  يده  اَّلل ،  ومن مسح   ،

اجلنّة بكّل شعرة مّرت حتت يده قرصا أوسع من الدنيا بام   يفله   اَّلل برأس يتيم رفقا به جعل 

 ( 5)فيها، وفيها ما تشتهي األنفس وتلّذ األعني، وهم فيها خالدون(

  اآلخرة  يفحيلة وحيلة الرسور    يشء: )لكّل    اَّللقال رسول    [ 2607ديث: ]احل 

حوائج املؤمنني، والتفقد   يفأربع: مسح رؤوس اليتامى، والتعّطف عىل األرامل، والسعي 

 ( 6) للفقراء واملساكني(

وقد بيل ثوبه، فحمل إليه اثني عرش      اَّلل جاء رجل إىل رسول    [ 2608]احلديث:  

عيلّ  يا  فقال:  إىل    درمها،  فجئت  اإلمام عيل:  قال  ألبسه،  ثوبا  يل  فاشرت  الدراهم  هذه  خذ 

، فنظر إليه فقال: يا  اَّلل السوق فاشرتيت له قميصا باثني عرش درمها وجئت به إىل رسول  

إيّل،   أحّب  هذا  غري  إىل    أترى عيل  فجئت  انظر،  فقال:  أدري،  ال  فقلت:  يقيلنا؟  صاحبه 

قد كره هذا، يريد ثوبا دونه، فأقلنا فيه، فرّد عيّل الدراهم      اَّللصاحبه، فقلت: إّن رسول  

 
 . 168و 167( مشكاة األنوار ص 1)

 . 168و 167( مشكاة األنوار ص 2)

 . 168و 167( مشكاة األنوار ص 3)

 . 168و 167( مشكاة األنوار ص 4)

 .  12ص   72ألنوار ج  ( بحار ا5)

 .  153( فضائل ابن شاذان ص 6)
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، فمشى معي إىل السوق ليبتاع قميصا، فنظر إىل جارية قاعدة   اَّلل وجئت هبا إىل رسول  

، إّن أهل بيتي  اَّلل: ما شأنك؟ قالت: يا رسول    اَّلل عىل الطريق تبكي، فقال هلا رسول  

جة، فضاعت، فال أجرس أن أرجع إليهم، فأعطاها دراهم ألشرتي هلم هبا حا   أربعة أعطوين  

أهلك، ومىض رسول    أربعة    اَّللرسول   إىل  ارجعي  وقال:  السوق      اَّلل دراهم  إىل 

وخرج، فرأى رجال عريانا يقول: من كساين    اَّلل فاشرتى قميصا بأربعة دراهم ولبسه ومحد  

ه وكساه السائل، ثّم رجع  قميصه اّلذي اشرتا    اَّلل من ثياب اجلنّة، فخلع رسول    اَّلل كساه  

ورجع إىل منزله، وإذا    اَّللبقيت قيمصا آخر فلبسه ومحد    التيإىل السوق فاشرتى باألربعة  

: مالك ال تأتني أهلك؟ قالت: يا رسول   اَّللاجلارية قاعدة عىل الطريق، فقال هلا رسول 

هلا رسول    اَّلل فقال  أن يرضبوين،  أبطأت عليهم، وأخاف  قد  يدي  : م  اَّلل إيّن  ري بني 

حّتى وقف عىل باب دارهم، ثّم قال: الّسالم عليكم      اَّلل ودّليني عىل أهلك، فجاء رسول  

يا أهل الدار، فلم جييبوه، فأعاد الّسالم فلم جييبوه، فأعاد الّسالم، فقالوا: عليك الّسالم يا  

الم والثاين؟ قالوا:  أّول الّس   يفوبركاته، فقال هلم: ما لكم تركتم إجابتي    اَّللورمحة    اَّلل رسول  

: إّن هذه اجلارية    اَّلل سمعنا سالمك فأحببنا أن نستكثر منه، فقال رسول    اَّلليا رسول  

يا رسول   فقالوا:  تؤاخذوها،  فال  عليكم  فقال رسول    اَّللأبطأت  ملمشاك،  :  اَّللهي حّرة 

اعتق هبا  هبا عريانني و  اَّللاحلمد َّللّ، ما رأيت اثني عرش درمها أعظم بركة من هذه، كسا  

 ( 1) نسمة(

: )من استذّل مؤمنا أو مؤمنة أو حّقره لفقره    اَّللرسول  قال    [ 2609]احلديث:  

 (2)تعاىل يوم القيامة ثّم يفضحه( اَّلل وقّلة ذات يده، شّهره 

رجال من بني فهد     اَّلل )استقبل رسول    قال اإلمام الصادق: [ 2610]احلديث: 

 
 .  35صحيفة اإلمام الرضا ص   (2) . 42جملس   239ـ  238( أمايل الصدوق ص 1)
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، فلم يقلع الرجل عنه، فلاّم ابرص العبد برسول  اَّللّوهو يرضب عبدا له، والعبد يقول: أعوذ ب

فال   اَّللّ: يتعّوذ ب اَّلل قال: أعوذ بمحّمد، فأقلع الرجل عنه الرضب، فقال رسول   اَّلل

ل الرجل: هو حّر لوجه  أحّق أن جيار عائذه من حمّمد، فقا   اَّللّتعيذه ويتعّوذ بمحّمد فتعيذه، و 

 (1): واّلذي بعثني باحلّق نبّيا لو مل تفعل لواقع وجهك حّر النار( اَّلل ، فقال رسول اَّلل

، واإلحسان إىل اخلادم  ى الكسوة تظهر الغن: )  اَّللرسول  قال    [ 2611]احلديث:  

 (2)(يكبت العدوّ 

تسع سنني فام      اَّللرسول    خدمت) عن أنس بن مالك قال:    [ 2612]احلديث:  

 ( 3)(هاّل فعلت كذا وكذا وال عاب عيّل شيئا قطّ  أعلمه قال يل قّط:

 (4) إجالل ذي الشيبة املسلم(  اَّلل : )من إجالل    اَّللقال رسول    [ 2613]احلديث:  

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

اليتيم، ورحم الضعيف، وارتفق عىل    آوىقال اإلمام عيل: )من    [ 2614]احلديث:  

رضوانه ويرس عليه رمحته، ومن    يف تعاىل    اَّلل والده، ورفق عىل ولده، ورفق بمملوكه، أدخله  

  يف تعاىل    اَّللكّف غضبه، وبسط رضاه، وبذل معروفه، ووصل رمحه، وأّدى أمانته، جعله  

 ( 5) نوره األعظم يوم القيامة(

وعدمتوهم    [ 2615]احلديث:   وإذا  وارمحوهم،  الصبيان  )أحّبوا  عيل:  اإلمام  قال 

 (6)ففوا هلم، فإهّنم ال يرون إاّل أّنكم ترزقوهنم(

 
 .  44( كتاب الزهد ص 1)

 .  40ل: حتف العقو (2)

 .  16ق: مكارم األخال (3)

   .240/ 3الكايف: أصول  (4)

 .  167ـ  166( األشعثيّات ص 5)

 .  311ص   3( من ال حيرضه الفقيه ج 6)
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الفقراء املساكني،    يف  اَّلل   اَّللمما أوىص به اإلمام عيل أهل بيته: )  [ 2616]احلديث:  

 (1)معائشكم( يففشاركوهم  

وجدت من أهل الفاقة من حيمل لك زادك    إذا قال اإلمام عيل: )  [ 2617]احلديث:  

فاغتنمه ومّحله اّياه واكثر من تزويده وانت    إليهيوم القيامة فيوفيك به غدا حيث حتتاج    إىل

 (2)قادر عليه، فلعّلك ان تطلبه فال َتده(

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

السجاد  [ 2618]احلديث:   اإلمام  )قال  وإجالله  :  لسنّه  توقريه  الكبري  حّق  وأّما 

اإلسالم قبلك وترك مقابلته عند اخلصام وال تسبقه إىل طريق وال تتقّدمه وال    يفلتقّدمه  

 ( 3) كرمته حلق اإلسالم وحرمته(أتستجهله، وإن جهل عليك احتملته و

تعليمه والعفو    يف وأّما حّق الصغري رمحته  : )قال اإلمام السجاد  [ 2619]احلديث:  

 ( 4) نه والسرت عليه، والرفق به واملعونة له(ع

السجاد  [ 2620]احلديث:   اإلمام  )قال  قدر  :  عىل  إعطاؤه  السائل  حّق  وأّما 

 ( 5) حاجته(

السجاد  [ 2621]احلديث:   اإلمام  )قال  منه  :  فاقبل  أعطى  إن  املسؤول  حّق  وأّما 

 (6)بالشكر واملعرفة بفضله، وإن منع فاقبل عذره(

وأّما حّق مملوكك فإن تعلم أنه خلق رّبك  : ) قال اإلمام السجاد  [ 2622]احلديث:  

دون   ألّنك صنعته  متلكه  مل  ودمك  وحلمك  واّمك  أبيك  من  اَّللوابن  شيئا  خلقت  وال   ،

عّز وجّل كفاك ذلك ثّم سخره لك، وائتمنك    اَّللجوارحه، وال أخرجت له رزقا، ولكن  

 
 .  52ص   7( الكايف: ج 1)

 (.  415( غرر احلكم )عىل ما يف تصنيفه ص 2)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (3)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (4)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (5)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (6)
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إليك، وإن    اَّلل عليه واستودعك إّياه ليحفظ لك ما تأتيه من خري إليه فأحسن إليه كام أحسن  

 (1)(اَّللعّز وجّل وال حول وال قّوة إاّل ب اَّللكرهته استبدلت به، ومل تعّذب خلق 

ن تعلم أّنه  أعم عليك فوأّما حّق موالك املن: )قال اإلمام السجاد  [ 2623]احلديث:  

نسها، فأطلقك من أرس  أأنفق فيك ماله، وأخرجك من ذّل الرّق ووحشته إىل عّز احلّرية و

امللكة، وفّك عنك قيد العبودّية، وأخرجك من السجن، ومّلكك نفسك وفّرغك لعبادة  

 حياتك وموتك، وأّن نرصته عليك واجبة بنفسك، وما   يف رّبك، وتعلم أّنه أوىل اخللق بك  

 ( 2)(اَّللاحتاج إليه منك وال قّوة إاّل ب

ن  أوأّما حّق موالك اّلذي أنعمت عليه ف: )قال اإلمام السجاد  [ 2624]احلديث:  

أّن   ثوابك    اَّللتعلم  وأّن  النار،  من  لك  إليه وحجابا  وسيلة  له  عتقك  وجّل جعل    يف عّز 

 ( 3) ل اجلنّة(العاجل مرياثه إذا مل يكن له رحم مكافأة ملا أنفقت من مالك، ويف اآلج

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

أمر    [ 2625]احلديث:   القيامة  يوم  كان  )إذا  الباقر:  اإلمام  وتعاىل    اَّلل قال  تبارك 

مناديا ينادي بني يديه: أين الفقراء؟ فيقوم عنق من الناس كثري، فيقول: عبادي، فيقولون:  

مل   إيّن  فيقول:  رّبنا،  اليوم،    أفقركملبيك  هذا  ملثل  اخرتتكم  إّنام  ولكنّي  عيّل  بكم  هلوان 

 ( 4) جلنّة(فكافوه عنّي با  يفّ تصفحوا وجوه الناس، فمن صنع إليكم معروفا مل يصنعه إاّل 

اجلنّة؛ من    يفله بيتا    اَّلل  ىبنأربع من كّن فيه  : )الباقر  قال اإلمام  [ 2626]احلديث: 

 ( 5) (اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق عىل والديه وأنفق عليهام، ورفق بمملوكه آوى

الباقرعن    [ 2627]احلديث:   قرعة واحدة،  : )قال  اإلمام  له  إّن أيب َضب غالما 

 
   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (1)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (2)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (3)

 .  363ص  3( اصول الكايف: ج  4)

 .  8ن: املحاس (5)
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حاجتك    يفتبعثني  يا عيّل بن احلسني    اَّللعليه فبكى الغالم، وقال:    أبطأحاجة ف  يفوكان بعثه  

  فصّل ركعتني ثّم قل:     اَّللرسول  فبكى أيب، وقال: يا بنّي اذهب إىل قرب  ..  ثّم ترضبني؟

لالله للغالم:  عيّل بن احلسني  ّم اغفر  ثّم قال  الدين،  اذهب فأنت حّر لوجه  )خطيئته يوم 

 .(1)أبو بصري: فقلت له: جعلت فداك كان العتق كّفارة للذنب؟ فسكت (، قال اَّلل

أربع من كّن فيه كمل إسالمه، واعني عىل  : ) قال اإلمام الباقر   [ 2628]احلديث:  

إيامنه، وحمّصت عنه ذنوبه، ولقي رّبه وهو عنه راض ولو كان فيام بني قرنه إىل قدمه ذنوب  

عنه، وهي: الوفاء بام جيعل َّلل عىل نفسه، وصدق اللسان مع الناس، واحلياء ممّا    اَّللحّطها  

وأربع من كّن فيه من املؤمنني  .  لناس. وعند الناس، وحسن اخللق مع األهل وا  اَّلليقبح عند  

اليتيم   آوىحمّل الرشف كّل الرشف: من   يف غرف فوق غرف،  يف أعىل عّلّيني،  يف  اَّلل أسكنه 

ونظر له فكان له أبا رحيام، ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه، ومن أنفق عىل والديه ورفق  

بمملوكه، وأعانه عىل  فيام ال  هبام وبّرمها ومل حيزهنام، ومن مل خيرق  يكّلفه، ومل يستسعه  ما   

 (2)(يطيق

تبارك وتعاىل وكان فيام    اَّللقال اإلمام الباقر: )إّن موسى ناجاه    [ 2629]احلديث:  

مناجاته: يا موسى أنت عبدي وأنا إهلك، ال تستذّل احلقري الفقري، وال تغبط الغنّي    يفقال  

 (3) ا(بيشء يسري، وكن عند ذكري خاشعا، وعند تالوته برمحتي طامع

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

الضعيفني ـ يعني بذلك اليتيم   يف اَّللقال اإلمام الصادق: )اتقوا   [ 2630]احلديث:  

 ( 4) والنساء ـ وإّنام هّن عورة(

 
 .  43د: كتاب الزه (1)

 .  166د: أمايل املفي (2)

 .  60ص الكايف: روضة  (3)

 .  511ص   5( الكايف: ج 4)
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شيعتنا    [ 2631]احلديث:     )مياسري  الصادق:  اإلمام  حماوجيهم،  أ قال  عىل  مناؤنا 

 ( 1) (اَّللفاحفظونا فيهم حيفظكم 

: )من استذّل مؤمنا واستحقره لقّلة ذات يده  الصادققال اإلمام    [ 2632]احلديث:  

 (2)يوم القيامة عىل رؤوس اخلالئق( اَّلل ولفقره، شّهره 

يويص أصحابه: )وعليكم بحّب املساكني    الصادققال اإلمام    [ 2633]احلديث:  

له حاقر ماقت وقال    اَّللّ ، واَّللاملسلمني، فإّنه من حّقرهم وتكرّب عليهم فقد زّل عن دين  

أّن من   اَّلل رسول  أبونا   املساكني املسلمني، واعلموا  حّقر أحدا من    : أمرين ريّب بحّب 

 (3)له أشّد مقتا( اَّللّعليه املقت منه واملحقرة حّتى يمقته الناس، و اَّلل  ألقىاملسلمني 

وره  مأ عّز وجّل فّوض إىل املؤمن    اَّلل: )إّن  الصادققال اإلمام    [ 2634]احلديث:  

ُسولِِه  ﴿عّز وجّل:    اَّللكّلها، ومل يفّوض إليه أن يذّل نفسه، أ مل تسمع لقول   لِرج ُة وج َّللَِِّ اْلِعزَّ وج

لِْلُمْؤِمننِيج  باإليامن    اَّلل فاملؤمن ينبغي أن يكون عزيزا وال يكون ذليال؛ يعّزه    [ 8]املنافقون:    ﴾ وج

 ( 4) واإلسالم(

)إّن املؤمن أعّز من اجلبل، إّن اجلبل يستقّل  :  الصادققال اإلمام    [ 2635]احلديث:  

 (5)منه باملعاول، واملؤمن ال يستقّل من دينه يشء(

النسمة  سئل  [ 2636]احلديث:   عن  الصادق  أغنى    ؟اإلمام  من  أعتق  فقال: 

 .(6)نفسه

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

عن ابن حمبوب قال: كتبت إىل اإلمام الرضا وسألته عن الرجل   [ 2637]احلديث:  

 
 .  364ص  3( اصول الكايف: ج  1)

 .  353ص  2ج  الكايف: اصول  (2)

 .  10ص الكايف: روضة  (3)

 .  63ص   5ج الكايف:  (4)

 .  63ص   5ج الكايف:  (5)

   .3/ 181/  6الكايف:  ( 6)
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ال حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا ال  و  عتق غالما صغريا أو شيخا كبريا أو من به زمانه ي

يستغني عنه، وكذلك كان أمري يعوله حتى  أن  فإن عليه  له  أعتق    حيلة  إذا  يفعل  املؤمنني 

 .(1)الصغار ومن ال حيلة له

 : حقوق عامة املسلمني حول  ـ ما ورد    سابعا 

ما  هي احلقوق اخلاصة  و أيضا، وكل  الكثري منها يشمل غريهم  باملسلم، وإن كان 

أوردناه يف الفصول السابقة والالحقة يشملها، لكنا خصصناها بالذكر هنا لورود الكثري  

 من األحاديث التي تعرب عن ذلك باسم ]حقوق املسلم[ 

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 السنية والشيعية: املصادر  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

قيل: ما هّن   . : )حّق املسلم عىل املسلم سّت(قال رسول اَّلل   [ 2638]احلديث:  

يا رسول اَّلل؟. قال: )إذا لقيته فسّلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له،  

 (2) بعه(وإذا عطس فحمد اَّلل فسّمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتّ 

عىل إقام الّصالة،    عن جرير بن عبد اَّلل قال: )بايعت النّبّي    [ 2639]احلديث:  

 .(3)وإيتاء الّزكاة، والنّصح لكّل مسلم

اَّلل    [ 2640]احلديث:   رسول  )َّلل  قال  قال:  ملن؟.  قيل:  النّصيحة(،  )الّدين   :

 (4) ولكتابه ولرسوله وألئّمة املسلمني وعاّمتهم(

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

 
   .1/ 181/  6الكايف:  ( 1)

  ( 2162مسلم )(   2) 

  (56( ، ومسلم )1401) 3البخاري (   3) 

   (55مسلم )(   4) 
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للمسلم عىل أخيه ثالثون حّقا، ال براءة له  ):   اَّللرسول قال   [ 2641]احلديث:  

إاّل األداء أو العفو: يغفر زلته، ويرحم عربته، ويسرت عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته،  

ميتته،   ويشهد  مرضته،  ويعود  ذمته،  ويرعى  خلته،  وحيفظ  نصيحته،  ويديم  غيبته،  ويرد 

و نعمته،  ويشكر  صلته،  ويكافئ  هديته،  ويقيل  دعوته،  وحيفظ  وجييب  نرصته،  حيسن 

حليلته، ويقيض حاجته، ويشفع مسألته، ويسّمت عطسته، ويرشد ضالته، ويرد سالمه،  

نعامه، ويصدق أقسامه، ويوايل وليه، ويعادي عدوه، وينرصه ظاملا إ  ويطيب كالمه، ويرب 

ومظلوما، فأّما نرصته ظاملا فريده عن ظلمه، وأما نرصته مظلوما فيعينه عىل أخذ حّقه، وال  

 ( 1) (يسلمه، وال خيذله، وحيب له من اخلري ما حيب لنفسه، ويكره له من الرش ما يكره لنفسه

شيئا،  ):    اَّلل رسول  قال    [ 2642]احلديث:   أخيه  ليدع من حقوق  أحدكم  إن 

 (2)(، فيقيض له وعليه القيامةيطالبه به يوم 

ن  : )للمؤمن عىل املؤمن سبعة حقوق واجبة م  اَّللرسول    قال   [ 2643]احلديث:  

ماله، وأن حيّرم    يف صدره، واملواساة له    يف عينه، والود له    يف جالل له  عّز وجّل عليه: اإل   اَّلل

 ( 3) (مرضه، وأن يشيع جنازته، وأن ال يقول فيه بعد موته إاّل خريا  يفغيبته، وأن يعوده 

خصال  ) :    اَّلل رسول  قال    [ 2644]احلديث:   سّت  املسلم  عىل  للمسلم 

إذا لقيه، ويسّمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا  باملعروف: يسّلم عليه  

 ( 4) (مات، وجييبه إذا دعاه، وحيب له ما حيب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه بظهر الغيب

: )من حّق املسلم عىل املسلم إذا لقيه أن يسّلم    اَّللرسول    قال  [ 2645]احلديث:  

 ( 5) (ع جنازتهعليه، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يشيّ 

 
 .  306/ 1كنز الفوائد للكراجكي  (1)

 .  306/ 1كنز الفوائد للكراجكي  (2)

 .  284/ 4من ال حيرضه الفقيه  (3)

   .248/ 2أمايل الطويس  (4)

 . 359: مكارم األخالق (5)
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)  اَّلل رسول  قال    [ 2646]احلديث:   يعلم  :  أن  سفرا  أراد  إذا  املسلم  عىل  حّق 

 (1)(إخوانه، وحّق عىل إخوانه إذا قدم أن يأتوه

املسلم أخو املسلم ال خيونه وال خيذله، وال  ):   اَّللرسول  قال   [ 2647]احلديث:  

 ( 2) (يعيبه، وال حيرمه، وال يغتابه

: )من ال يعرف ألخيه مثل ما يعرف له فليس    اَّللرسول    قال   [ 2648]احلديث:  

 ( 3)بأخيه(

يتساوون    اَّللرسول    قال   [ 2649]احلديث:   املشط  كأسنان  )املؤمنون    يف : 

 (4)احلقوق بينهم(

  باألخرىمها  ا: )املؤمنان كاليدين يغسل إحد  اَّلل رسول    قال  [ 2650]احلديث:  

 ( 5) وّد أخيك فاستمسك بموّدته( اَّللفإذا رزقك 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

 ( 6) (: )أفضل اجلود إيصال احلقوق إىل أهلها عيل   قال اإلمام  [ 2651]احلديث:  

)ما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوّفاهم    :عيل   قال اإلمام  [ 2652]احلديث:  

حقوقهم جهده، وأعطاهم ممكنه وريض منهم بعفوهم، وترك االستقصاء عليهم، فيام يكون  

قال   إاّل  هلم  وغفرها  زللهم،  يوم    اَّللمن  له  وجّل  حقوق  القيامة:  عّز  قضيت  عبدي  يا 

أجود وأكرم وأوىل  فأنا  فعلته من    إخوانك، ومل تستقص عليهم فيام لك عليهم،  ما  بمثل 

 
   .174/ 2الكايف: أصول  (1)

 .  43ن: املؤم (2)

 .  2/94كتاب األخالق كام يف )املستدرك(  (3)

 .  2/94كتاب األخالق كام يف )املستدرك(  (4)

 .  2/94كتاب األخالق كام يف )املستدرك(  (5)

 .  331رقم   8غرر احلكم الفصل  (6)



439 

 

املساحمة والتكّرم، فأنا أقضيك اليوم عىل حّق ما وعدتك به، وأزيدك من فضيل الواسع، وال  

 ( 1) (بعض حقوقي  يف تقصريك   يفأستقيص عليك 

اإلمام  [ 2653]احلديث:   دين    : عيل   قال  عظم  ومن    اَّلل)من  إخوانه،  حّق  عظم 

 (2)(استخف بدينه استخف بإخوانه

وصّيته ملحّمد بن احلنفّية، قال: )ال تضّيعّن    يف  مام عيل قال اإل  [ 2654]احلديث:  

 ( 3) (عىل ما بينك وبينه، فإّنه ليس لك بأخ من أضعت حّقه اتكاالحّق أخيك 

سبحانه حقوق عباده مقّدمة حلقوقه،    اَّلل : )جعل  عيل   قال اإلمام  [ 2655]احلديث:  

 ( 4)(اَّللكان ذلك مؤديا إىل القيام بحقوق  اَّلل فمن قام بحقوق عباد 

مجع بنيه حسنا وحسينا    اإلمام عيل : ملا احترض  الباقرقال اإلمام    [ 2656]احلديث:  

يا بنّي عارشوا الناس  )آخر وصّيته:    يف وابن احلنيفة واألصاغر من ولده، فوصاهم، وكان  

ن القلوب جنود جمنّدة تتالحظ  إ يا بنّي    .ة إن غبتم حنوا إليكم، وإن فقدتم بكوا عليكم. عرش

البغض، فإذا أحببتم الرجل من غري خري سبق منه إليكم   يف باملودة تتناجى هلا، وكذلك هي 

 ( 5)(فارجوه، وإذا أبغضتم الرجل من غري سوء سبق منه إليكم فاحذروه

)أحسن العرشة واصرب عىل العرسة، وانصف  :  عيل   قال اإلمام   [ 2657]احلديث:  

 مع  

 (6)القدرة(

 ( 7): )بحسن العرشة تدوم املوّدة(اإلمام عيل قال   [ 2658]احلديث:  

 
 .  48املنسوب إىل اإلمام العسكري:  التفسري  (1)

 . 186ر: مشكاة األنوا (2)

 .  279/ 4من ال حيرضه الفقيه(  (3)

 .  64رقم  26غرر احلكم الفصل  (4)

   .208/ 2أمايل الطويس  (5)

 .  435م: غرر احلك (6)

 .  435م: غرر احلك (7)
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 (1): )حسن العرشة يستديم املوّدة(اإلمام عيل قال   [ 2659]احلديث:  

 (2)حمّبة القلوب(  يف : )حسن الصحبة يزيد اإلمام عيل قال   [ 2660]احلديث:  

 (3) : )بحسن العرشة تأنس الرفاق(اإلمام عيل قال   [ 2661]احلديث:  

 ( 4): )بحسن العرشة تدوم الوصلة(اإلمام عيل قال   [ 2662]احلديث:  

 ( 5) : )من حسنت عرشته كثر إخوانه(اإلمام عيل قال   [ 2663]احلديث:  

 ( 6) تأّكد اإلخاء(  يف: )حسن اللقاء يزيد اإلمام عيل قال   [ 2664]احلديث:  

 (7): )حسن امللقى أحد النجحني(اإلمام عيل قال   [ 2665]احلديث:  

الناس بام حتب أن يصحبوك تأمنهم    اصحب : )اإلمام عيل قال    [ 2666]احلديث:  

 ( 8) ويأمنوك(

عيل قال    [ 2667]احلديث:   مصاحبة  اإلمام  حسن  اإليامن  رشائط  )من   :

 ( 9) اإلخوان(

عيل قال    [ 2668]احلديث:   بحقوق  اإلمام  االستهانة  اخلذالن  دالئل  )من   :

 ( 10) اإلخوان(

 ( 11): )ما ساد من احتاج إخوانه إىل غريه(اإلمام عيل قال   [ 2669]احلديث:  

 (12): )ما يمنع أحدكم أن يلقى أخاه بام يكره(اإلمام عيل قال   [ 2670]احلديث:  

)ال حتّدث اجلّهال بام ال يعلمون فيكّذبونك به،   :عيل   قال اإلمام   [ 2671]احلديث:  

 
 .  435م: غرر احلك (1)

 .  435م: غرر احلك (2)

 .  435م: غرر احلك (3)

 .  435م: غرر احلك (4)

 .  435م: غرر احلك (5)

 .  435م: غرر احلك (6)

 .  435م: غرر احلك (7)

 .  435م: غرر احلك (8)

 .  422م: غرر احلك (9)

 .  422م: غرر احلك (10)

 .  422م: غرر احلك (11)

 .  422م: غرر احلك (12)
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 ( 1)(بذله ملستحّقه، ومنعه عن غري مستحّقه فإّن لعلمك عليك حّقا، وحّقه عليك 

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة   السجاد: )حّق قال اإلمام    [ 2672]احلديث:  

السلطان، وأّن عليك أن ال تتعّرض    اَّللوأّنه مبتىل فيك بام جعله   عّز وجّل له عليك من 

 ( 2) لسخطه فتلقي بيدك إىل التهلكة، وتكون رشيكا له فيام يأيت إليك من سوء(

سائسك بالعلم التعظيم له والتوقري    السجاد: )حّق قال اإلمام    [ 2673]احلديث:  

إليه واإلقبال عليه، وأن ال ترفع صوتك عليه، وال َتيب أحدا   ملجلسه وحسن االستامع 

جملسه أحدا، وال تغتاب عنده    يفحّتى يكون هو اّلذي جييب، وال حتّدث    يشء يسأله عن  

أحدا. وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء. وأن تسرت عيوبه وتظهر مناقبه، وال َتالس له  

مالئكة   لك  ذلك شهد  فعلت  فإذا  ولّيا  له  تعادي  قصدته   اَّللعدّوا، وال  بأّنك    عّز وجّل 

 ( 3)وتعّلمت علمه َّلل عّز وجّل اسمه ال للناس(

ن تطيعه وال  أوأّما حّق سائسك بامللك ف: )السجاد  قال اإلمام   [ 2674]احلديث:  

 (4)معصية اخلالق( يف عّز وجّل فإّنه ال طاعة ملخلوق  اَّللتعصيه إاّل فيام يسخط 

وأّما حّق رعيتك بالسلطان فإن تعلم أهّنم  : ) قال اإلمام السجاد [ 2675]احلديث:  

لد الرحيم، وتغفر  صاروا رعّيتك لضعفهم وقّوتك فيجب أن تعدل فيهم وتكون هلم كالوا

 ( 5) عّز وجّل عىل ما أتاك من القوة عليهم( اَّلل هلم جهلهم وال تعاجلهم بالعقوبة، وتشكر 

  اَّلل وأّما حّق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن  : )قال اإلمام السجاد  [ 2676]احلديث:  

تعليم   يف عّز وجّل إّنام جعلك قيام هلم فيام آتاك من العلم وفتح لك من خزائنه فإن أحسنت 

 
 . 215رقم  85غرر احلكم الفصل  (1)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (2)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (3)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (4)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (5)
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من فضله، وإن أنت منعت الناس علمك    اَّللالناس ومل خترق هبم ومل تضجر عليهم زادك  

عّز وجّل أن يسلبك العلم وهباءه،    اَّللأو خرقت هبم عند طلبهم العلم منك كان حّقا عىل  

 ( 1) قلوب حمّلك(ويسقط من ال 

عّز    اَّلل وأّما حّق من رّسك َّلل تعاىل أن حتمد  : )قال اإلمام السجاد  [ 2677]احلديث:  

 (2)وجّل أّوال ثّم تشكره(

السجاد  [ 2678]احلديث:   اإلمام  )قال  وإن  :  عنه  تعفو  أن  أساءك  من  حّق  وأّما 

ا  ﴿تبارك وتعاىل:    اَّلل علمت أّن العفو يرض انترصت قال   ئِكج مج ج بجْعدج ُظْلِمِه فجُأولج ملججِن اْنتجرصج وج

بِيلٍ  ْيِهْم ِمْن سج لج  ( 3)([41]الشورى:  ﴾عج

السجاد  [ 2679]احلديث:   اإلمام  )قال  السالمة  :  إضامر  مّلتك  أهل  حّق  وأما 

وكّف األذى عنهم،    والرمحة هلم والرفق بمسيئهم وتأّلفهم واستصالحهم، وشكر حمسنهم

وحتّب هلم ما حتّب لنفسك، وتكره هلم ما تكره لنفسك، وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك،  

 ( 4)والصغار بمنزلة أوالدك( أّمكوشّباهنم بمنزلة إخوتك، وعجائزهم بمنزلة  

  اَّلل وأما حّق الذّمة أن تقبل منهم ما قبل  : )قال اإلمام السجاد  [ 2680]احلديث:  

 ( 5)عّز وجّل بعهده( اَّللوال تظلمهم ما وفو عّز وجّل منهم، 

الرّس    يف ما عرفت له صديقا    اإلمام السجاد قال الزهري: كان    [ 2681]احلديث:  

العالنية، ألّنه ال أحد يعرفه بفضائله الباهرة إاّل وال جيد بّدا من تعظيمه من    يفوال عدّوا  

وإن  ـ    وال أحد  . .شّدة مداراته، وحسن معارشته إّياه، وأخذه من التقّية بأحسنها وأمجلها 

املوّدة   يريه  حيسده  ـ    الظاهر   يف كان  وهو  فضائل    يف إاّل  عىل  فضائله  لتضاعف  الباطن 
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 ( 1)(اخللق

الناس  السجاد  إلماملل  يق  [ 2682:  ]احلديث  أكمل  قال:    يف: من  خصال اخلري؟ 

 (2)()أعملهم بالتقّية، وأقضاهم حلقوق إخوانه 

الصالة: فأن تعلم أنه    يف قال اإلمام السّجاد: )أّما حّق إمامك    [ 2683]احلديث:  

تدع  يقلد السفارة فيام بينك وبني رّبك عّز وجّل، وتكّلم عنك ومل تتكّلم عنه، ودعا لك ومل  

عز وجّل، فإن كان نقص كان به دونك، وإن كان متام    اَّللله، وكفاك هول املقام بني يدي  

كنت رشيكه، ومل يكن له عليك فضل، وحفظ نفسك بنفسه وصالتك بصالته فتشكر له  

 (3)(عىل قدر ذلك

ن تشكره  أوأّما حّق ذي املعروف عليك ف: )قال اإلمام السجاد  [ 2684]احلديث:  

عّز وجّل فإذا   اَّلل وتذكر معروفه، وتكسبه املقالة احلسنة، وختلص له الدعاء فيام بينك وبني 

 (4)فعلت ذلك كنت قد شكرته رسا وعالنّية، ثّم إن قدرت عىل مكافأته يوما كافئته(

السجاد  [ 2685]احلديث:   تع: )قال اإلمام  املؤّذن فإن  أّنه مذّكر لك  وأّما حّق  لم 

عليك، فاشكره عىل ذلك    اَّلل رّبك عّز وجّل وداع لك إىل حّظك، وعونك عىل قضاء فرض  

 (5)شكرك للمحسن إليك(

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

)له سبع    قال: فما حّق املسلم عىل املسلم؟    اإلمام الصادق: سئل    [ 2686]احلديث:  

  اَّلل حقوق واجبات ما منهّن حّق إاّل وهو عليه واجب، إن ضّيع منها شيئا خرج من والية  

قال: )أيرس حّق منها أن    ل: جعلت فداك وما هي؟ي (، قفيه من نصيب  َّللوطاعته، ومل يكن  

 
 .  355ي:  التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكر (1)
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حتّب له ما حتّب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك، واحلّق الثاين: أن َتتنب سخطه وتّتبع  

ويدك ورجلك،  مرضا  ولسانك  ومالك  بنفسك  تعينه  أن  الثالث:  واحلّق  أمره،  وتطيع  ته 

واحلّق الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته، واحلّق اخلامس: أن ال تشبع وجيوع وال تروى  

خادم   ألخيك  وليس  خادم  لك  يكون  أن  السادس:  واحلّق  ويعرى،  تلبس  وال  ويظمأ 

أن ترّب    ويصنع طعامه ويمهد فراشه، واحلّق السابع:فواجب أن تبعث خادمك فيغّسل ثيابه  

قسمه، وَتيب دعوته، وتعود مريضه، وتشهد جنازته؛ وإذا علمت أّن له حاجة تبادره إىل  

واليتك   وصلت  ذلك  فعلت  فإذا  مبادرة،  تبادره  ولكن  يسألكها  أن  تلجئه  وال  قضائها 

 (1)(بواليته وواليته بواليتك

إذ عطس فهبنا    اإلمام الصادق، قال: كنّا عند  عن داود بن حفص  [ 2687]احلديث:  

فقال:   نشّمته،  أن  )أأن  إذا عطس  أربع خصال:  أخيه  عىل  املؤمن  حّق  من  إّن  شّمتم؟  ال 

 (2)(يشّمته، وإذا دعا أن جييبه، وإذا مرض أن يعوده، وإذا توىّف شيّع جنازته 

سّمته،  : )إّن من حّق املسلم إن عطس أن ياإلمام الصادق  قال   [ 2688]احلديث:  

 (3)(وإن أومل أتاه، وإن مرض عاده، وإن مات شهد جنازته 

  يف)إّن من حّق املؤمن عىل املؤمن املوّدة له    :اإلمام الصادق  قال [ 2689]احلديث:  

أهله، والنرصة له عىل من ظلمه، وإن كان نافلة   يف ماله، واخللف له  يف صدره، واملواساة له 

، وإذا مات الزيارة إىل قربه، وأن ال يظلمه وأن ال  املسلمني وكان غائبا أخذ له بنصيبه   يف

فليس    أّف ، وإذا قال له:  أّف يغّشه وأن ال خيونه وأن ال خيذله وأن ال يكذبه وأن ال يقول له  

قلبه كام    يف فقد كفر أحدمها، وإذا اهّتمه انامث اإليامن  يعدوبينهام والية، وإذا قال له: أنت  
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 (1)(املاء  يفينامث امللح 

اإلمام    [ 2690]احلديث:   أن  الصادققال  احلّق  من  املسلم  أخيه  عىل  )للمسلم   :

إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسّمته إذا عطس، وجييبه إذا  يسّلم عليه إذا لقيه، ويعوده 

 (2)(دعاه، ويّتبعه إذا مات 

اإلمام  [ 2691]احلديث:   نصيحته  الصادق  قال  عليه  حيّق  املؤمن  أخو  )املؤمن   :

 (3)(ومواساته، ومنع عدّوه منه 

: ما أدنى حّق املؤمن عىل أخيه؟ قال: )أن  اإلمام الصادقسئل    [ 2692]احلديث:  

 ( 4) (ر عليه بام هو أحوج إليه منهال يستأث 

بعض  [ 2693]احلديث:   كتب  قال:  أعني  بن  األعىل  عبد  يسألون    عن  أصحابنا 

عن أشياء وأمروين أن أسأله عن حّق املسلم عىل أخيه، فسألته فلم جيبني،    اإلمام الصادق

فلم َتبني؟ فقال: )إيّن أخاف أن تكفروا، إّن من أشّد ما    سألتكوّدعه فقلت:  فلاّم جئت أل

عىل خلقه ثالثا: إنصاف املرء من نفسه حّتى ال يرىض ألخيه من نفسه إاّل بام    اَّللافرتض  

واحلمد    اَّللعىل كّل حال ليس سبحان    اَّللاملال، وذكر    يفساة األخ  يرىض لنفسه منه، وموا

 (5)(عليه فيدعه اَّلل، ولكن عند ما حّرم َّلل

أفضل من أداء حّق    يشءب  اَّللما عبد   اَّلل)و: الصادق قال اإلمام  [ 2694]احلديث: 

 (6)(املؤمن، فقال: إّن املؤمن أفضل حّقا من الكعبة

اإلمام   [ 2695]احلديث:   املؤمن عينه ودليله، فال  قالصاد  قال  أخو  املؤمن  )إّن   :

خيونه، وال خيذله، ومن حّق املسلم عىل املسلم أن ال يشبع وجيوع أخوه، وال يروي ويعطش  
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 ( 1) (أخوه، وال يلبس ويعرى أخوه، وما أعظم حّق املسلم عىل أخيه املسلم

ال يكون املؤمن مؤمنا أبدا حّتى    اَّلل : )ال والصادق  قال اإلمام   [ 2696]احلديث:  

 (2)(يكون ألخيه مثل اجلسد، إذا َضب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه 

أفضل من أداء حّق    يشءب  اَّللما عبد   اَّلل)و: الصادققال اإلمام  [ 2697]احلديث: 

 ( 3) (املؤمن

غري    يفتعاىل    اَّلل: )حسن املعارشة مع خلق  الصادققال اإلمام    [ 2698]احلديث:  

الرّس كان حسن املعارشة    يف  َّللتعاىل عند عبده، ومن كان خاضعا    اَّللمعصيته من مزيد فضل  

الدنيا ولطلب اجلاه والرياء    ألمرتعاىل، وال تعارشهم لنصيبك    َّلل العالنية فعارش اخللق    يف

الرشيعة،   حدود  عن  بسببها  تستقطّن  وال  ال  والسمعة،  فإهّنم  والشهرة،  املامثلة  باب  من 

وتفوتك   شيئا  عنك  األب    اآلخرة يغنون  بمنزلة  منك  أكرب  هو  من  واجعل  فائدة،  بال 

واألصغر بمنزلة الولد، واملثل بمنزلة األخ، وال تدع ما تعلمه يقينا من نفسك بام تشّك فيه  

  يف هنيك عن املنكر، وال تدع النصيحة    يفأمرك باملعروف، شفيقا    يفمن غريك، وكن رفيقا  

ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا    ﴿ :  تعاىل  اَّللكّل حال، قال   ينسيك وصل    واقطع عّمن  [ 83البقرة:]   ﴾وج

، فإّن ذلك من أولياء الشيطان وأعوانه، وال حيملنّك  اَّلل، وتشغلك الفته عن طاعة  اَّلل ذكر  

 ( 4) (رؤيتهم إىل املداهنة عند احلّق، فإّن ذلك هو اخلرسان

قال اإلمام الصادق بعد ذكر أئّمة اهلدى: )دينهم الورع والعّفة،    [ 2699يث:  ]احلد 

 ( 5)والصدق والصالح واالجتهاد وحسن الصحبة وحسن اجلوار(

: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيام بيننا وبني قومنا  لإلمام الصادقل  ي ق  [ 2700]احلديث:  
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 أئّمتكم اّلذين تقتدون هبم  وبني خلطائنا من الناس ممّن ليسوا عىل أمرنا؟ قال: )تنظرون إىل

فو   يصنعون  ما  ويقيمون    اَّلل فتصنعون  جنائزهم،  ويشهدون  مرضاهم  ليعودون  إهّنم 

 (1)(الشهادة هلم وعليهم، ويؤّدون األمانة إليهم

تباّرهم وترامحهم، وتعاطفهم    يفقال اإلمام الصادق: )املؤمنون   [ 2701]احلديث:  

 (2)بالسهر واحلّمى(اجلسد، إذا اشتكى تداعى له سائره  كمثل 

فدخل رجل    اإلمام الصادقعن حمّمد بن عجالن قال: كنت عند    [ 2702]احلديث:  

له:  (،  فسّلم فسأله: )كيف من خّلفت من إخوانك؟ الثناء وزّكى وأطرى، فقال  فأحسن 

فقرائهم؟ عىل  أغنيائهم  عيادة  فقال )كيف  قال: (،  قليلة،  أغنيائهم  )و  :  مشاهدة  كيف 

:  (، فقالذات أيدُّيم؟  يف: قليلة، قال: )فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم  (، قاللفقرائهم؟

 (3)(فقال: )فكيف تزعم هؤالء أهّنم شيعة  إّنك لتذكر أخالقا قّل ما هي فيمن عندنا، قال:

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

اإلمام  [ 2703]احلديث:   الرّش الكاظم  قال  مفتاح  )الغضب  املؤمنني  .:  وأكمل   .

إاّل من  .  أحسنهم خلقا.إيامنا   الناس فإن استطعت أن ال ختالط أحدا منهم  وإن خالطت 

 ( 4)(فعلا كانت يدك عليه العليا ف

: )ال تذهب احلشمة بينك وبني أخيك أبق  الكاظم  قال اإلمام   [ 2704]احلديث:  

 ( 5)(منها فإّن ذهاهبا ذهاب احلياء 

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

جفا أحدا    اإلمام الرضا ما رأيت  )ّباس قال:  عن إبراهيم بن الع   [ 2705]احلديث:  
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بكلمة قط، وال رأيته قطع عىل أحد كالمه حّتى يفرغ منه، وما رّد أحدا عن حاجة يقدر  

عليها، وال مّد رجله بني يدي جليس له قّط، وال اّتكأ بني يدي جليس له قّط، وال رأيته  

ضحكه قّط، بل    يفرأيته تقهقه    شتم أحدا من مواليه ومماليكه قّط، وال رأيته تفل قط، وال

 (1)(كان ضحكه التبسم 

ما أعظم حّقك  )أنه وقف حيال الكعبة ثّم قال:    الرضا   اإلمامعن    [ 2706]احلديث:  

 (2)(إّن حّق املؤمن ألعظم من حّقك اَّلل يا كعبة، وو

 : حقوق املوتى حول  ـ ما ورد  ثامنا  

املطهرة   السنة  التي ورد ذكرها يف  احرتام  وهي من احلقوق  إىل  خصوصا، وتدعو 

امليت، بتكفينه وغسله ودفنه والصالة عليه، كام تدعو إىل االهتامم بحالة االحتضار، وبيان  

 األحكام املرتبطة هبا. 

وربام يشري إليها ما ورد يف القرآن الكريم من قصة قابيل عندما قتل أخاه، ثم احتار  

ةج  ﴿كيف يتعامل معه، قال تعاىل:   ْوءج اِري سج ْيفج ُيوج ُه كج يج ُث يِف اأْلجْرِض لرُِيِ ْبحج اًبا يج ثج اَّللَُّ ُغرج بجعج فج

ذج   أجِخيهِ  هج ِمْثلج  أجُكونج  أجْن  ْزُت  جج أجعج تجا  ْيلج وج ا  يج الج  أجِخي قج ةج  ْوءج سج اِريج  ُأوج فج اِب  اْلُغرج ِمنج    ا  أجْصبجحج  فج

 [ 31]املائدة:  ﴾ النَّاِدِمنيج 

كام أن هلا عالقة باألحياء وأقارب امليت من تعزيتهم وتسليتهم والوقوف بجانبهم  

 يف هذا املوقف، وهو ما يؤكد العالقات االجتامعية ويوطدها. 

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

 
 .  335فقه اإلمام الرضا/  (2) .  184/ 2عيون األخبار  (1)
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 ( 1) (اَّلل: )لقنوا موتاكم ال إله إال  اَّللقال رسول    [ 2707]احلديث:  

احلليم الكريم    اَّلل: )لقنوا موتاكم ال إله إال    اَّللقال رسول    [ 2708]احلديث:  

كيف األحياء؟    اَّللوا: يا رسول  (، قالرب العرش العظيم احلمد َّلل رب العاملني   اَّللسبحان  

 ( 2) قال: )أجود وأجود(

 ( 3) سورة يس عىل موتاكم( اقرؤوا: ) اَّللقال رسول    [ 2709]احلديث:  

رسول    [ 2710]احلديث:   شخص    اَّلل قال  مات  إذا  اإلنسان  إىل  تروا  )أمل   :

 (4)يتبع برصه نفسه(وا: بىل، )قال فذلك حني (، قالبرصه

عىل أيب سلمة وقد شق      اَّلل: دخل رسول  قالت   أم سلمةعن    [ 2711]احلديث:  

من أهله، فقال: )ال    ضج ناٌس (، ف برصه فأغمضه، ثم قال: )إن الروح إذا قبض تبعه البرص 

م اغفر  الله ثم قال: )  ، تدعوا عىل أنفسكم إال بخري، فإن املالئكة يؤمنون عىل ما تقولون(

الغابرين، واغفر لنا وله يا رب    يف عقبه    يفاملهديني، واخلفه    يف ة، وارفع درجته  أليب سلم 

 ( 5) قربه ونور له فيه( يف العاملني، وأفسح له 

للكافر ورمحة    اَّللقال رسول    [ 2712]احلديث:   الفجأة أخذة أسف  : )موت 

 (6)للمؤمنني(

لقاءه ومن كره    اَّللأحب    اَّلل: )من أحب لقاء    اَّللقال رسول    [ 2713]احلديث:  

أكراهية املوت؟ قال: )ليس كذلك، ولكن املؤمن    اَّلليا نبي    : ل(، قي لقاءه  اَّللكره    اَّلل لقاء  

برمحة   برش  لقاء    اَّللإذا  أحب  وجنته  برش    اَّللفأحب    اَّللورضوانه  إذا  الكافر  وإن  لقاءه، 

 
  (916( مسلم )1)
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 (  3110( أبو داود )6)
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 (1)لقاءه( اَّلل فكره  اَّللوسخطه كره لقاء  اَّللبعذاب 

 (2): )حتفة املؤمن املوت( اَّللل  قال رسو  [ 2714]احلديث:  

عاد رجال من األنصار فوضع يده      اَّلل ن رسول  أسلامن  عن    [ 2715]احلديث:  

، إنه عنك مشغوٌل. فقال:  اَّلللم جيبه، فقيل: يا رسول  (، فعىل جبينه فقال: )كيف َتدك؟

كانت، ثم  فخرج الناس فرفع يده، فأشار املريض أن أعد يدك حيث  ،  )خلوا بيني وبينه( 

ناداه: يا فالن ما َتد؟ قال: أجدين بخري، وقد حرضين اثنان أحدمها أسود واآلخر أبيض.  

منك؟  اَّلل رسول    قال أقرب  )أُّيام  قال:  الرش  (،  وإن  قليٌل  اخلري  )إن  قال:  األسود.   :

م اغفر الكثري وأنم القليل(، ثم  اللهبدعوة، قال: )  اَّللكثرٌي(، قال: فمتعني منك يا رسول  

وقد  قا  يضمحل،  الرش  وأرى  ينمى  اخلري  أرى  وأمي،  أنت  بأيب  خريا  قال:  ترى؟  ما  ل: 

  اَّلل رسول    قال  عملك أملك بك؟ قال: كنت أسقي املاء.   أياستأخر عني األسود. قال:  

مواطن ما    يف : نعم، بأيب وأمي قد رأيتك  (، قال: )اسمع يا سلامن هل تنكر منه شيئا؟

أعلم ما يلقى، ما منه عرٌق إال وهو يأمل املوت عىل    إين ):  رأيتك عىل مثل حالك اليوم، قال

 ( 3) (حدته

أتى أحدكم وفاة   اَّللقال رسول    [ 2716]احلديث:   فإذا  فزعا،  للموت  : )إن 

  يف م اكتبه  الله)، ويف رواية: (4) أخيه فليقل: إنا َّلل وإنا إليه راجعون، وإنا إىل ربنا ملنقلبون(

م ال حترمنا أجره وال تفتنا  اللهاآلخرين،   يف عليني واخلف عقبه    يفاملحسنني واجعل كتابه 

 بعده(

تويف ابني فجزعت عليه فقلت    قالت:   أم قيس بنت حمصن عن    [ 2717]احلديث:    

 
(1( البخاري   )6507)  ،  ( )،  (2684ومسلم    ، (1067والرتمذي 

 . 4/10والنسائي 

 : رواه الطرباين يف الكبري.321/ 2( قال اهليثمي يف )املجمع( 2)

 ( 2512) 481-480/ 6( البزار يف )البحر الزخار( 3)

 ( 12469) 60- 12/59( الطرباين 4)
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    اَّللفانطلق عكاشة بن حمصن إىل رسول    ؛ال تغسل ابني باملاء البارد فتقتله  :للذي يغسله 

 .(1) ال نعلم امرأة عمرت ما عمرت(، ففأخربه فتبسم ثم قال: )ما قالت؟! طال عمرها 

 ( 2) : )من غسل امليت فليغتسل( اَّللقال رسول    [ 2718]احلديث:  

بعرفة،      اَّلل : بينا رجٌل واقٌف مع رسول  قال   ابن عباسعن    [ 2719]احلديث:  

ق راحلته  من  وقع  فأوقصتهإذ  أيوب  ذلك    ؛ ال  بامء      اَّللرسول  لفذكر  )اغسلوه  فقال: 

وكفنوه   فإن    يف وسدر،  رأسه،  ختمروا  وال  حتنطوه  وال  القيامة    اَّلل ثوبني،  يوم  يبعثه 

  ثوبيه   يف )وكفنوه ، ويف أخرى: (4): )وال تغطوا وجهه، وال تقربوه طيبا(ويف رواية (3)ملبيا(

 (5) يبعثه يوم القيامة حمرما(  اَّللفإن 

رسول    [ 2720]احلديث:   فليلبسها    اَّللقال  الثياب،  من  بالبياض  )عليكم   :

 ( 6) أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإهنا من خري ثيابكم(

: )خري الكفن احللة، وخري األضحية الكبش    اَّلل قال رسول   [ 2721]احلديث:  

 ( 7) األقرن(

 ( 8) كفنه( : )إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن اَّللقال رسول    [ 2722]احلديث:  

  يف : )إذا تويف أحدكم، فوجد شيئا فليكفن    اَّللقال رسول    [ 2723]احلديث:  

 ( 9) ثوب حربة(

رسول    [ 2724]احلديث:   تغالوا    اَّللقال  )ال  سلبا    يف:  يسلب  فإنه  الكفن، 

 ( 10)رسيعا(

 
 . 4/29( النسائي 1)

 ( 993والرتمذي ) ، (3161داود )( أبو 2)

 ( 1206ومسلم ) ، (1850( البخاري )3)

 . 103(  1206( مسلم )4)

 . 39/ 4النسائي  ، 98(  1206ومسلم ) ، (1851( البخاري )5)

 .8/205( النسائي 6)

 (1473وابن ماجة )  ، (3156( أبو داود )7)

 ( (955( الرتمذي )8)

 ( 3150( الرتمذي )9)

 (  3154( أبو داود )10)
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، (1) ثوب واحد  يف نمرة    يف كفن محزة      اَّللجابر: أن رسول  عن    [ 2725]احلديث:  

رواية:   فتنكشف  ويف  النمرة عىل وجه محزة  أهنم جعلوا جيرون  الساعدي:  أسيد  أيب  عن 

: )اجعلوها عىل وجهه،    اَّلل رسول    قدماه، وجيروهنا عىل قدميه فينكشف وجهه، فقال 

 ( 2)واجعلوا عىل قدميه من هذا الشجر(

بربدة منسوجة      اَّللسهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول  عن    [ 2726]احلديث:  

حمتاجا إليها، فخرج    فأخذها    ،يها حاشيتها، قالت: نسجتها بيدي، فجئت ألكسوكها ف

رسول   يا  ألبسنيها  فقال:  رجل  فحسنها  إزاره  وإهنا  ما    اَّللإلينا  القوم:  فقال  أحسنها  ما 

حمتاجا إليها، ثم سألتها وعلمت أنه ال يرد سائال قال: فإين      اَّللأحسنت، لبسها رسول  

 .(3) لبسها إنام سألته لتكون كفني، فكانت كفنهما سألته أل  اَّللو

اجلنة، ومن    يفله بيتا    اَّلل   ىبن: )من حفر قربا    اَّلل قال رسول    [ 2727]احلديث: 

من حلل اجلنة، ومن    اَّلل غسل ميتا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتا كساه  

  اَّلل األرواح، ومن عزى مصابا كساه    يفالتقوى، وصىل عىل روحه    اَّلل عزى حزينا ألبسه  

حلتني من حلل اجلنة ال تقوم هلام الدنيا، ومن اتبع جنازة حتى يقىض دفنها كتب له ثالثة  

ظله، وأدخله    يف   اَّلل قراريط القرياط منها أعظم من جبل أحد، ومن كفل يتيام أو أرملة أظله  

 ( 4) اجلنة(

: )إن امليت ليعرف من حيمله، ومن يغسله،    اَّلل قال رسول    [ 2728]احلديث:  

 ( 5) قربه( يف ومن يدليه 

الرجل يموت مع النساء، واملرأة متوت مع  ):   اَّللقال رسول    [ 2729]احلديث:  

 
 ( 997( الرتمذي )1)

 ( 2940) 144/ 3( الطرباين يف )الكبري( 2)

 . 8/204والنسائي ، (1277( البخاري )3)

 ( 9292)  118- 9/117 الطرباين يف األوسط( 4)

 (7438)  257/ 7 الطرباين يف األوسطو  3/3( أمحد 5)
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 (1)الرجال وليس هلام حمرم قال: )ييمامن(

رسول    [ 2730]احلديث:   تشبهوا    اَّللقال  وال  موتاكم،  وجوه  )مخروا   :

 (2)باليهود(

 ( 3) : )إذا أمجرتم امليت فأمجروه ثالثا( اَّللقال رسول    [ 2731]احلديث:  

رسول    [ 2732]احلديث:   فله    اَّللقال  عليها  يصيل  حتى  اجلنازة  شهد  )من   :

قرياطان فله  تدفن  اجلبلني  (، ققرياط، ومن شهدها حتى  )مثل  قال:  القرياطان؟  يل: وما 

 (4)العظيمني(

أتى جنازة    اَّلل قال رسول    [ 2733]احلديث:   )من  فإن   يف :  فله قرياط،  أهلها 

 ( 5) تبعها فله قرياط فإن صىل عليها فله قرياط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قرياط(

النجايش اليوم الذي مات فيه، وخرج هبم      اَّلل رسول    نعى   [ 2734]احلديث:  

 .(6)إىل املصىل، فصف هبم، وكرب عليه أربع تكبريات

الرمحنعن    [ 2735]احلديث:   أرقم يكرب عىل    عبد  بن  زيٌد  قال: كان  ليىل  أيب  بن 

 .(7)يكربها    اَّلل جنائزنا أربعا، وإنه كرب عىل جنازة مخسا فسألناه فقال: كان رسول 

بن مغفل: أن عليا صىل عىل سهل بن حنيف فكرب    اَّللعبد  عن    [ 2736]احلديث:  

 .(8)عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري

الصالة عىل اجلنازة    يفعدد    وقت وال   مسعود قال: ال ابن  عن    [ 2737]احلديث:  

سبعا، ومخسا، وأربعا، فكربوا ما كرب اإلمام إذا      اَّلل قد كرب رسول    ، وقال:يعني: التكبري

 
 ( 6497) 102/ 7( الطرباين يف )الكبري( 1)

 ( 11436) 11/183( الطرباين 2)

 ( 813) )كشف األستار(والبزار  ، 3/331( أمحد 3)

 ( 945ومسلم ) ، (1325( البخاري )4)

 ( 823)  389/ 1 )كشف األستار(( البزار 5)

 ( 951ومسلم ) ، (1245( البخاري )6)

 ( 3197وأبو داود ) ، (957( مسلم )7)

وقال اهليثمي يف  ، ( عن عبد اَّلل بن مغفل5546) 72/ 6( الطرباين 8)

 : ورجاله رجال الصحيح. 34/ 3)املجمع( 
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 .(1)قدمتموه

مالكعن    [ 2738]احلديث:   بن  رسول  قال   عوف  صىل  جنازة،      اَّلل:  عىل 

عف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله،  م اغفر له وارمحه، وعافه، واالله )  : فحفظنا من دعائه

الثوب األبيض من الدنس، وأبدله    ينقيواغسله باملاء والثلج والربد، ونقه من اخلطايا كام  

دارا خريا من داره، وأهال خريا من أهله، وزوجا خريا من زوجه، وأدخله اجلنة، وأعذه من  

 .(2) لك امليتقال عوٌف: حتى متنيت أن أكون ذ  ،عذاب القرب، ومن عذاب النار(

عىل رجل من    اَّلل: صىل بنا رسول قال  واثلة بن األسقععن   [ 2739]احلديث:  

يقول ) بن فالن  الله املسلمني، فسمعته  إن فالن  فتنة    يف م  فقه من  ذمتك، وحبل جوارك 

واحلق   الوفاء  أهل  وأنت  النار،  وعذاب  الغفور  الله القرب،  أنت  إنك  وارمحه  له  اغفر  م 

 ( 3) الرحيم(

م اغفر حلينا  اللهإذا صىل عىل جنازة قال: )    اَّلل كان رسول  [  2740  ]احلديث: 

م من أحييته منا فأحيه عىل  اللهوميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغرينا وكبرينا، وذكرنا وأنثانا،  

 ( 4) (اإلسالم، ومن توفيته منا فتوفه عىل اإليامن

م أنت رهبا،  الله إذا صىل عىل جنازة قال: )    اَّلل كان رسول    [ 2741]احلديث:  

برسها   أعلم  وأنت  روحها،  قبضت  وأنت  اإلسالم،  إىل  هديتها  وأنت  خلقتها،  وأنت 

 ( 5)وعالنيتها، جئنا شفعاء فاغفر هلا(

رسول    [ 2742]احلديث:   له    اَّلل قال  فأخلصوا  امليت  عىل  صليتم  )إذا   :

 
 الطرباين يف األوسط   ،  (1603)  41/ 5( البزار يف )البحر الزخار(  1)

4 /217  (4019 ) 

 (963( مسلم )2)

(3( داود  أبو   )3202)  ،  ( ماجة  يف    ،  (1499وابن  األلباين  وقال 

 إسناده جيد. :3202)املشكاة( )

 ( (10919) 6/266ئي يف )الكربى( والنسا ، (1024( الرتمذي )4)

 ( 3200( أبو داود )5)
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 ( 1)(الدعاء

)الطفل ال يصىل عليه، وال يرث، وال يورث  :    اَّللقال رسول    [ 2743]احلديث:  

 ( 2) حتى يستهل(

أبو غالب: صليت مع أنس عىل جنازة رجل، فقام حيال  [  2744]احلديث:   قال 

رأسه، ثم جاءوا بامرأة فقالوا: صل عليها، فقام وسط الرسير، فقال العالء بن زياد: هكذا  

فلام    ؛ قامك منه، قال: نعمقام عىل اجلنازة مقامك منها، ومن الرجل م   اَّلل رأيت رسول  

 . (3) فرغ قال: احفظوا

    اَّلل أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد ففقدها رسول  روي    [ 2745]احلديث:  

قال: )أفال كنتم آذنتموين(، فكأهنم صغروا أمرها فقال: )دلوين    تفسأل عنها فقالوا: مات 

  اَّلل ، ثم قال: )إن هذه القبور مملوءٌة ظلمة عىل أهلها، وإن  ا دلوه فصىل عليه ا(، فعىل قربه

 ( 4)ينورها هلم بصاليت عليهم(

مع رسول  عن    [ 2746]احلديث:   أهنم خرجوا  ثابت:  بن  يوم      اَّلل يزيد  ذات 

قال قال: )ما هذا؟فرأى قربا جديدا، ف ـ فعرفهاـ ماتت ظهرا  (،  وا: هذه فالنة موالة فالن 

فقام   هبا  نوقظك  أن  فلم نحب  قائٌل،  عليها    وأنت صائٌم  الناس خلفه، فكرب  وصف 

أربعا، ثم قال: )ال يموت فيكم ميٌت ما دمت بني ظهرانيكم إال آذنتموين فإن صاليت له  

 ( 5) رمحٌة(

غائٌب، فلام      اَّللن أم سعد ماتت ورسول  ابن املسيب: أعن    [ 2747]احلديث:  

 .(6)قدم صىل عليها، وقد مىض لذلك شهرٌ 

 
 ( 1497وابن ماجة ) ، (3199( أبو داود )1)

 ( 1032( الرتمذي )2)

 ( 1034( الرتمذي )3)

 ( 956ومسلم ) ، (458( البخاري )4)

 ( (1528وابن ماجة ) ، 85-4/84( النسائي 5)

 ( 1038( الرتمذي )6)
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خرج يوما فصىل عىل أهل    اَّلل عقبة بن عامر: أن رسول عن  [ 2748]احلديث:  

أحد صالته عىل امليت، ثم انرصف إىل املنرب، فقال: )إين فرط لكم، وأنا شهيٌد عليكم، وإين  

و  اَّللو اآلن،  حويض  إىل  خزائن  ألنظر  مفاتيح  أعطيت  و  األرضإين  أخاف    اَّللوإين  ما 

ويف رواية: أن ذلك  ،  (1)عليكم أن ترشكوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها(

 .(2) بعد ثامن سنني

كان يؤتى بالرجل املتوىف      اَّلل أن رسول    عن أيب هريرة قال: [  2749]احلديث:  

قال للمسلمني:   أنه ترك وفاء وإال  لدينه قضاء؟ فإن حدث  الدين، فيسأل هل ترك  عليه 

عىل رسوله كان يصيل، وال يسأل عن الدين، وكان    اَّلل)صلوا عىل صاحبكم(، فلام فتح  

ضياعا    يقول: )أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فمن تويف من املؤمنني فرتك دينا أو كال أو 

 ( 3) فعيل وإيل، ومن ترك ماال فلورثته(

برجل قتل نفسه بمشاقص فلم      اَّلل : أيت رسول  قالجابر  عن    [ 2750]احلديث:  

 .(4)يصل عليه

: )ما من ميت يصيل عليه أمٌة من املسلمني    اَّللقال رسول    [ 2751]احلديث:  

 ( 6) ((5) يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال شفعوا فيه

: )ما من رجل مسلم يموت فيقوم عىل جنازته    اَّللقال رسول    [ 2752]احلديث:  

 (7)فيه( اَّللشيئا إال شفعهم   اَّللأربعون رجال ال يرشكون ب

مالك بن هبرية: أنه إذا صىل عىل جنازة، فتقال الناس عليها  عن  [ 2753]احلديث:  

 
 ( 2296ومسلم ) ، (1344( البخاري )1)

 ( 4042( البخاري )2)

 ( 1619ومسلم ) ، (2298( البخاري )3)

 (978( مسلم )4)

مع مراعاة الضوابط التي ذكرناها يف مفهوم الشفاعة، حتى ال تتخذ (  5)

 مثل هذه األحاديث وسيلة لإلرجاء.

 (947( مسلم )6)

 ( 3170وأبو داود ) ، (948( مسلم )7)
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 (1)ة صفوف أوجب(: )من صىل عليه ثالث  اَّلل جزأهم ثالثة أجزاء، ثم قال: قال رسول  

إذا دعي إىل جنازة سأل عنها،      اَّلل قتادة: كان رسول   أيب عن   [ 2754]احلديث:  

ومل  (فإن أثني عليها خرٌي قام فصىل عليها، وإن أثني عليها غري ذلك، قال ألهلها: )شأنكم هبا 

 .(2)يصل عليها 

رسول    [ 2755]احلديث:   نار،    اَّلل قال  وال  اجلنازة بصوت،  تتبعوا  )ال  وال  : 

 ( 3) متشوا بني يدُّيا(

عن امليش خلف اجلنازة، فقال: )دون اخلبب      اَّللل رسول  ئس  [ 2756]احلديث:  

فإن كان خريا عجلتموه إليه، وإن كان رشا فال يبعد إال أهل النار إن اجلنازة متبوعٌة وال  

 ( 4) تتبع ليس منها من تقدمها(

بجوانب الرسير    : من اتبع جنازة فليحملقال   ابن مسعود عن    [ 2757]احلديث:  

 .(5)كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع

: )الراكب يميش خلف اجلنازة، واملايش كيف    اَّللقال رسول    [ 2758]احلديث:  

خلفها، وأمامها، وعن يمينها، ويسارها،  ، ويف رواية: ) (6)شاء منها، والطفل يصىل عليه(

 ( 7) (عى لوالديه باملغفرة والرمحةوقريبا منها، والسقط يصىل عليه، ويد

جنازة فرأى ناسا    يف    اَّلل : خرجنا مع رسول  قال  ثوبانعن    [ 2759]احلديث:  

 ( 8) عىل أقدامهم، وأنتم عىل ظهور الدواب( اَّللركبانا، فقال: )أال تستحيون أن مالئكة 

أيت بدابة، وهو مع اجلنازة فأبى أن   اَّللثوبان: أن رسول عن   [ 2760]احلديث:  

 
 (.1028والرتمذي ) ، (3166( أبو داود )1)

 ( 3057) 328/ 7وابن حبان  ، 5/299( أمحد 2)

 ( 3171( أبو داود )3)

 (  3184( أبو داود )4)

 ( 1478( ابن ماجة )5)

 ( 1031( الرتمذي )6)

 ( 3180( أبو داود )7)

 ( 1012( الرتمذي )8)
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يركب، فلام انرصف أيت بدابة فركب، فقيل له، فقال: )إن املالئكة كانت متيش، فلم أكن  

 (1)ألركب وهم يمشون، فلام ذهبوا ركبت(

الدحداح، ثم أيت      اَّلل: صىل رسول  قالجابر  عن    [ 2761]احلديث:   عىل أيب 

به، ونحن نتبعه نسعى خلفه، فقال رجٌل  رجٌل وركبه، فجعل يتوقص    بفرس عري فعقله

اجلنة البن الدحداح أو    يفقال: )كم من عذق معلق أو مدىل      اَّللمن القوم: إن رسول  

 ( 2) أليب الدحداح(

: )أرسعوا بجنائزكم فإن تك صاحلة فخرٌي    اَّللقال رسول  [  2762]احلديث:  

 ( 3)تقدموهنا عليه، وإن يك سوى ذلك فرٌش تضعونه عن رقابكم(

: )إذا وضعت اجلنازة واحتملها الرجال عىل    اَّلل قال رسول   [ 2763احلديث:  ] 

أعناقهم فإن كانت صاحلة قالت قدموين وإن كانت غري صاحلة قالت يا ويلها أين يذهبون  

 ( 4) ولو سمع اإلنسان لصعق( ـأو قال اإلنسانـهبا يسمع صوهتا كل يشء إال الثقلني 

جنازة    يف     اَّللخرجنا مع رسول    : احلصني، قالعمران بن  عن    [ 2764]احلديث:  

قمص فقال: )أبفعل اجلاهلية تأخذون أو بصنع    يففرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون  

أخذوا  ؟(، فغري صوركم  يفاجلاهلية تشبهون، لقد مهمت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون  

 . (5) أرديتهم ومل يعودوا لذلك

، وقمنا معه    اَّلل زٌة فقام هلا رسول  : مرت جنا قال  جابرعن    [ 2765]احلديث:  

 (6)فإذا رأيتم اجلنازة فقوموا( ؛إهنا ُّيودية، فقال: )إن للموت فزعا  اَّللفقلنا: يا رسول 

فقام فقيل: إهنا      اَّللأن جنازة مرت برسول    عن أنس قال:[  2766]احلديث:  

 
 ( 3177( أبو داود )1)

 (965( مسلم )2)

 ( 944ومسلم ) ، (1315( البخاري )3)

 . 4/41والنسائي  ، (1316البخاري )( 4)

 (  1485( ابن ماجة )5)

 ( (960ومسلم ) ، (1311( البخاري )6)
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 (1)جنازة ُّيودي فقال: )إنام قمت للمالئكة(

كان جالسا ومر عليه بجنازة، فقام الناس  أنه    احلسن بن عيل عن    [ 2767]احلديث:  

عىل طريقها      اَّلل حتى جاوزت اجلنازة، فقال احلسن: إنام مر بجنازة ُّيودي، وكان رسول  

 .(2)جالسا، وكره أن تعلو رأسه جنازة ُّيودي فقام

 .(3)كان يقوم للجنازة، ثم جلس بعد    اَّلل عيل: أن رسول  عن    [ 2768]احلديث:  

اجلراحات يوم      اَّللإىل رسول    شكا :  أنه  هشام بن عامرعن    [ 2769]احلديث:  

قرب واحد، وقدموا    يف أحد، فقال: )احفروا، وأوسعوا، وأحسنوا، وادفنوا االثنني والثالثة  

 ( 4) (امت أيب فقدم بني يدي رجلني(، فأكثرهم قرآنا 

كان جيمع بني رجلني من قتىل أحد    اَّللجابر: أن رسول عن  [ 2770]احلديث:  

اللحد،    يفإذا أشري له إىل أحدمها قدمه  (، فثوب واحد ثم يقول: )أُّيام أكثر أخذا للقرآن؟  يف

 .(5)وأمر بدفنهم بدمائهم، ومل يصل عليهم، ومل يغسلهم(وقال: )أنا شهيٌد عىل هؤالء

جابر ملا حرض أحٌد دعاين أيب ليال، وقال: ما أراين إال مقتوال  عن    [ 2771]احلديث:  

ال أترك بعدي أعز عيل منك غري نفس    ، وإين   اَّلل أول من يقتل من أصحاب رسول    يف

قتيل،      اَّلل رسول   وإن عيل دينا فاقض واستوص بأخواتك خريا فأصبحنا فكان أول 

آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا  قربه ثم مل تطب نفيس أن أتركه مع   يفودفن معه آخر  

  .(6)قرب عىل حدة  يفهو كيوم وضعته غري أذنه، فجعلته 

رسول  عن    [ 2772]احلديث:   أن  إىل      اَّلل جابر  يردوا  أن  أحد  بقتىل  أمر 

 
 . 48، -4/47( النسائي 1)

 . 4/47( النسائي 2)

 (962( مسلم )3)

 . 81-4/80والنسائي    ،  (1713والرتمذي )  ،  (3215( أبو داود )4)

 ( 1343( البخاري )5)

 ( 1351( البخاري )6)
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 .(1) مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إىل املدينة

  بقتىل أحد أن ينزع عنهم   اَّلل: أمر رسول قال ابن عباسعن  [ 2773]احلديث:  

 .(2)احلديد واجللود وأن يدفنوا بثياهبم ودمائهم

احلصني بن وحوح أن طلحة بن الرباء ملا مرض أتاه رسول  عن   [ 2774]احلديث: 

ره إال قد حدث به املوت فآذنوين به وعجلوا، فإنه ال ينبغي  يعوده، فقال: )إين ال أ     اَّلل

 (3)جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله(

خطب يوما فذكر رجال من أصحابه      اَّلل جابر أن رسول  عن    [ 2775]احلديث:  

كفن غري طائل، فزجر أن يقرب الرجل بالليل حتى يصىل عليه إال أن يضطر إنسان    يفكفن  

 ( 4) ذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه(إىل ذلك، وقال: )إ

دخل قربا ليال فأرسج له رساٌج      اَّللابن عباس: أن رسول  عن    [ 2776]احلديث:  

كرب عليه  (، فإن كنت ألواها تالء للقرآن  اَّلل فأخذه من قبل القبلة معرتضا، وقال: )رمحك  

  .(5) أربعا 

القرب    يف     اَّلل: رأينا نارا بالبقيع فأتينا، فإذا رسول  قال  جابر عن    [ 2777]احلديث:  

يرفع   كان  الذي  هو  فإذا  فنظرت  القرب،  رجيل  قبل  من  فناولوا  الرجل(،  )ناولوين  يقول: 

 .(6)صوته بالذكر

 ( 7): )اللحد لنا، والشق لغرينا( اَّللقال رسول    [ 2778]احلديث:  

: أال أبعثك عىل ما بعثني  : قال يل عيل قال  التياح األسدي  عن أيب   [ 2779]احلديث:  

 
   .79/ 4والنسائي  ، (1717والرتمذي ) ، (3165)( أبو داود 1)

 (1515وابن ماجة )  ، (3134( أبو داود )2)

 ( 3159( أبو داود )3)

 (943( مسلم )4)

 ( 1057( الرتمذي )5)

 ( 3164( أبو داود )6)

وابن   ،  80/ 4( والنسائي  1045والرتمذي )  ،  (3208( أبو داود )7)

 ( 1554ماجة )
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 .(1) ، اذهب فال تدع متثاال إال طمسته وال قربا مرشفا إال سويته اَّلل عليه رسول 

يبنى      اَّلل جابر: أن رسول  عن    [ 2780]احلديث:   القرب، وأن  هنى أن جيصص 

 .(2)عليه، أو يقعد عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ

ا مات عثامن بن مظعون ودفن أمر  مل  أنه   املطلب بن أيب وداعة عن    [ 2781]احلديث:  

رجال أن يأتيه بحجر، فلم يستطع محله فقام إليه وحرس عن ذراعيه ثم محله      اَّللرسول  

 (3)ووضعه عند رأسه، وقال: )أعلم به قرب أخي وأدفن عنك من مات من أهيل(

إذا أدخل امليت القرب قال: )بسم    اَّللابن عمر أن رسول عن  [ 2782]احلديث:  

 ( 4)(اَّلل، وعىل ملة رسول اَّلل، وباَّلل

 يف جنازة فلام وضعها    يف: حرضت ابن عمر  قال  ابن املسيبعن    [ 2783]احلديث:  

تسوية اللبن عىل    يففلام أخذ    ؛اَّلل ، وعىل ملة رسول  اَّلل ، ويف سبيل  اَّللاللحد، قال: بسم  

عن جنبيها،    األرضم جاف  اللهومن عذاب القرب،  م أجرها من الشيطان  الله اللحد قال:  

أم قلته    اَّللوصعد روحها، ولقها منك رضوانا قلت يا ابن عمر، أيشٌء سمعته من رسول  

 .(5) اَّللبرأيك؟ قال: إين إذا لقادٌر عىل القول، بل سمعته من رسول 

: )إذا مات أحٌد من إخوانكم فسويتم الرتاب    اَّللقال رسول    [ 2784]احلديث:  

عليه فليقم أحدكم عىل رأس قربه ثم ليقل: يا فالن بن فالنة، فإنه يسمعه وال جييب، ثم  

يقول: يا فالن بن فالنه، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فالن بن فالنة، فإنه يقول: أرشدنا  

، ولكن ال تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن ال إله إال  اَّلل رمحك  

ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن   اَّللوأن حممدا عبده ورسوله، وأنك رضيت ب اَّلل

 
 (969( مسلم )1)

 (970( مسلم )2)

 ( 3206( أبو داود )3)

 ( 1046( والرتمذي )3213( رواه أبو داود )4)

 ( 1553( ابن ماجة )5)
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إماما، فإن منكرا ونكريا يأخذ كل واحد منهام بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند  

فإن مل يعرف أمه؟ قال:    اَّللرجل: يا رسول    (، قالحجيجه دوهنام   اَّللمن لقن حجته، فيكون  

 (1)حواء، يا فالن بن حواء( )فينسبه إىل 

مر عليه بجنازة، فقال: )مسرتيٌح      اَّللقتادة: أن رسول    أيبعن    [ 2785]احلديث:  

رسول   يا  فقالوا  منه(،  املؤمن  اَّلل ومسرتاٌح  )العبد  قال:  منه؟  املسرتاح  وما  املسرتيح  ما   :

 (2)لدواب(يسرتيح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يسرتيح منه العباد والبالد والشجر وا

إذا مات أحدكم فال حتبسوه، وأرسعوا به  ):    اَّللقال رسول    [ 2786]احلديث: 

 ( 3) (إىل قربه، وليقرأ عند رأسه بفاحتة الكتاب، وعند رجليه بخامتة سورة البقرة

، ويف سبيل  اَّللقربه فقل: باسم    يفعن عيل قال: إذا أديل امليت    [ 2787]احلديث:  

م عبدك نزل بك وأنت خري منزول به، خلف الدنيا خلف  للها،    اَّلل، وعىل ملة رسول  اَّلل

ا ِعنْدج  ﴿ظهره فاجعل ما قدم عليه خريا مما خلف فإنك قلت:   مج رْيٌ    اَّللوج اِر﴾خج ]آل عمران:    لأِْلجْبرج

198 ](4).  

، فامت، فدفنت    اَّللأنه كانت عنده عصية لرسول    عن أنس [  2788]احلديث:  

 . (5) معه بني جيبه وقميصه

رسول  عن    [ 2789]احلديث:   أن  ربيعة  بن  بن      اَّللعامر  عثامن  قرب  عىل  قام 

 .( 6) مظعون، وأمر فرش عليه املاء

 .(7)عىل قرب ابنه إبراهيماملاء رش   اَّلل أن رسول   عن عائشة[  2790]احلديث:  

 
 ( 7979)  250- 249/ 8( الطرباين 1)

 ( 950ومسلم ) ، (6512( البخاري )2)

 ( 13613) 12/444( الطرباين 3)

 ( 839) )كشف األستار(( البزار 4)

 ( 840) )كشف األستار(( البزار 5)

 ( 843) )كشف األستار(( البزار 6)

 ( 6146) 6/187 الطرباين يف األوسط( 7)
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 (1)اجلنة( يف : )من عزى ثكىل كيس بردا  اَّللقال رسول    [ 2791]احلديث:  

 ( 2) : )من عزى مصابا فله مثل أجره( اَّللقال رسول    [ 2792]احلديث:  

:   اَّللملا جاء نعي جعفر قال رسول  أنه بن جعفر اَّللعبد عن  [ 2793]احلديث:  

 (3))اصنعوا آلل جعفر طعاما فإهنم قد جاءهم ما يشغلهم(

رسول    [ 2794]احلديث:   أصحابه:      اَّلل قال  بعض  الرمحن    اَّلل )بسم  يعزي 

ال إله    الذي  اَّللإىل معاذ بن جبل، سالٌم عليك فإين أمحد إليك    اَّلل الرحيم من حممد رسول  

لك األجر، وأهلمك الصرب، ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا    اَّللأما بعد: فأعظم    ،إال هو 

ورسور،  غبطة    يفبه    اَّللاهلنيئة، وعواريه املستودعة، متعك    اَّللوأموالنا، وأهلنا من مواهب  

وال حيبط جزعك   فاصرب  احتسبته،  إن  واهلدى  والرمحة  الصالة  كبري،  بأجر  منك  وقبضه 

قد،   فكأن  نازٌل  هو  وما  حزنا،  يدفع  وال  ميتا  يرد  ال  اجلزع  أن  واعلم  فتندم،  أجرك 

 (4)والسالم(

أصحابه حزان يبكون    قعد    اَّللملا قبض رسول    عن أنس قال:[  2795]احلديث:  

طوي رجٌل  فجاء  فصيٌح  حوله،  صبيٌح  فتخطى    يف ٌل  والصدر،  املنكبني  أشعر  ورداء  إزار 

عزاء من كل مصيبة،    اَّلل  يفالصحابة حتى أخذ بعضاديت الباب فبكى ساعة ثم قال: إن  

فأنيبوا، وإليه فارغبوا، فإنام املصاب    اَّللوخلفا من كل هالك، وعوضا من كل ما فات، فإىل  

 .(5) من مل جيربه الثواب

: )قد كنت هنيتكم عن زيارة القبور، فزوروها    اَّللقال رسول    [ 2796]احلديث:  

 (6)(اآلخرةفإهنا تذكركم 

 
 ( 1076( الرتمذي )1)

 ( 1073( الرتمذي )2)

 ( 998والرتمذي ) ، (3132( أبو داود )3)

 ( 324)  156- 20/155( الطرباين 4)

 ( 8120)  110- 8/109 الطرباين يف األوسط( 5)

 (977( مسلم )6)
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: )من زار قرب أبويه أو أحدمها غفر له، وكتب    اَّللقال رسول    [ 2797]احلديث:  

 ( 1)برا(

، قلنا:    اَّلل أال أحدثكم عني، وعن رسول  قالت:  عائشة عن    [ 2798]احلديث: 

النبي فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه وبسط    التينت ليلتي  بىل، قالت: ملا كا 

طرف إزاره عىل فراشه فاضطجع، فلم يلبث إال ريثام ظن أين قد رقدت، وأخذ رداءه رويدا،  

درعي   وجعلت  رويدا،  أجافه  ثم  فخرج،  رويدا،  الباب  وفتح  رويدا،  رأيس،    يف وانتعل 

ثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم  واختمرت، وتقنعت إزاري، ثم انطلقت عىل إ 

رفع يديه ثالث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأرسع فأرسعت، فهرول فهرولت، فأحرض  

فأحرضت، فسبقته فدخلت، فليس إال أن اضطجعت فدخل، فقال: )ما لك يا عائش حشيا  

بأيب   اَّلل رسول  لت: ال يشء قال: )لتخربيني أو ليخربين اللطيف اخلبري(، قلت: يا (، قرابية

صدري    يفأنت وأمي فأخربته، فقال: )فأنت السواد الذي رأيت أمامي(، قلت: نعم فلهذين  

أن حييف   )أظننت  قال:  ثم  أوجعتني،  الناس    اَّللهلذة  يكتم  قلت: مهام  عليك ورسوله(، 

فأجبته    اَّلل يعلمه   منك،  فأخفاه  فناداين  رأيت،  حني  أتاين  جربيل  )فإن  قال:  نعم،  قال: 

يته منك، ومل يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، وكرهت  وأخف

فتستغفر   البقيع  أهل  تأيت  أن  يأمرك  فقال: إن ربك  أن تستوحيش،  أوقظك، وخشيت  أن 

رسول   يا  أقول  كيف  قلت:  املؤمنني،  اَّللهلم(،  الديار  أهل  عىل  السالم  )قويل  قال:  ؟ 

منا    اَّلل واملسلمني، ويرحم   ويف  ،  (2)لالحقون(  اَّللواملستأخرين، وإنا إن شاء  املستقدمني 

  اَّلل رواية: )السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء 

 
األوسط(  1) يف    160/ 2و)الصغري(    ،  (6114)  175/ 6  الطرباين 

(955 ) 

 . 103( 974( مسلم )2)
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 (1)م اغفر ألهل بقيع الغرقد(اللهبكم الحقون. 

: )ألن جيلس أحدكم عىل مجرة فتحرق ثيابه    اَّللقال رسول    [ 2799]احلديث:  

 ( 2)جلده خرٌي له من أن جيلس عىل قرب أخيه املسلم(فتخلص إىل  

: )ألن أميش عىل مجرة أو سيف، أو أخصف    اَّللقال رسول   [ 2800]احلديث:  

نعيل برجيل أحب إيل من أن أميش عىل قرب مسلم، وما أبايل أوسط القرب كذا قال قضيت  

 ( 3) حاجتي، أو وسط السوق(

،    اَّللام أنا أميش مع رسول  : بينقال  بشري بن اخلصاصيةعن    [ 2801]احلديث:  

(، فقلت: يا رسول   اَّللأصبحت متايش رسول  اَّلل فقال: )يا ابن اخلصاصية ما تنقم عىل 

، فمر عىل مقابر املسلمني، فقال: )أدرك هؤالء  اَّلل شيئا، كل خري قد آتانيه    اَّللما أنقم عىل    اَّلل

 (4)ريا كثريا(ومر عىل مقابر املرشكني، فقال: )سبق هؤالء خ  ،خريا كثريا( 

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

عز    اَّلل: ال يموتن أحدكم حتى حيسن ظنه ب  اَّللقال رسول    [ 2802]احلديث:  

 .(5)ثمن اجلنة اَّلل، فإن حسن الظن بوجل

عىل رجل يعوده وهو      اَّللعن أم الفضل قالت: دخل رسول    [ 2803]احلديث:  

: ال تتمن املوت، فإنك إن تك حمسنا تزدد إحسانا،    اَّلل شاك، فتمنى املوت، فقال رسول  

 .(6)وإن تك مسيئا فتؤخر تستعتب، فال تتمنوا املوت

 
 . 102( 974( مسلم )1)

 . 4/95والنسائي  ، (3228وأبو داود ) ، (971( مسلم )2)

 ( 1567( ابن ماجة )3)

 ( 1568وابن ماجة ) ، 96/ 4والنسائي   ، (3230( أبو داود )4)

   .389/  1أمايل الطويس  ( 5)

  .395/ 1امايل الطويس  ( 6)
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ال يتمنى أحدكم املوت لرض نزل به، وليقل:    :  اَّللقال رسول    [ 2804]احلديث:  

 .(1)يل  يل، وتوفني إذا كانت الوفاة خريا م أحيني ما كانت احلياة خرياالله

الباقر:    [ 2805]احلديث:   ُسئل عن رجل يدعى إىل      اَّلل رسول  أن  عن اإلمام 

، وليدع  رةاآلخوليمة وإىل جنازة، فأُّيام أفضل، وأُّيام جييب؟ قال: جييب اجلنازة، فإهنا تذكر  

 .(2)الوليمة فإهنا تذكر الدنيا 

: إذا دعيتم إىل اجلنائز فارسعوا، وإذا دعيتم    اَّللرسول  قال    [ 2806]احلديث:  

 .(3)إىل العرائس فأبطئوا

  قال: إذا دعيتم إىل العرسات     اَّلل رسول  أن  عن اإلمام الباقر:    [ 2807]احلديث:  

 .(4)اآلخرةأرسعوا، فإهنا تذكر ففأبطئوا، فإهنا تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إىل اجلنائز 

اإلمام عيل:  [ 2808]احلديث:   عىل رجل من ولد عبد      اَّللدخل رسول    قال 

السوق وقد وجه بغري القبلة، فقال: وجهوه إىل القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك    يفاملطلب وهو  

 .(5)عليه، فلم يزل كذلك حتى يقبض عز وجل  اَّلل أقبلت عليه املالئكة، وأقبل 

من تاب وقد بلغت نفسه هذه ـ وأهوى بيده    :  اَّللقال رسول    [ 2809احلديث:  ] 

 .(6) عليه اَّلل إىل حلقه ـ تاب 

، فإن من كان آخر  اَّلل  لقنوا موتاكم ال إله إال   :   اَّللقال رسول    [ 2810]احلديث:  

 .(7)دخل اجلنة اَّلل  كالمه ال إله إال

 
   .425/  1املنتهى  ( 1)

  .1510/  462/ 1التهذيب:  ( 2)

  .494/ 106/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 3)

   .42د: قرب اإلسنا ( 4)

   .352/  79/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 5)

 . 354/  79/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 6)

   .5/ 434 ق: وأمايل الصدو 1/  232 ل: ثواب األعام ( 7)
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رسول    [ 2811]احلديث:   إال    اَّللقال  إله  ال  موتاكم  لقنوا  هتدم    فإهنا ،  اَّلل: 

  صحته؟ فقال: ذلك أهدم وأهدم، إن ال إله إال  يف، فمن قال  اَّللالذنوب، فقالوا: يا رسول 

: يا  جربيل: قال    اَّلل حياته وعند موته وحني يبعث، وقال رسول    يف أنس للمؤمن    اَّلل

أكرب، وهذا مسود    اَّلل و  اَّلل   ينادي: ال إله إالمبيض وجهه    حممد، لو تراهم حني يبعثون، هذا

 .(1) وجهه ينادي: يا وياله، يا ثبوراه

دخل عىل رجل من بني      اَّلل ، أن رسول  اإلمام الصادقعن    [ 2812]احلديث:  

  اَّلل العيل العظيم، ال إله إال    اَّلل: قل: ال إله إال    اَّللهاشم وهو يقيض، فقال له رسول  

الكريم، سبحان   وما    اَّللاحلليم  بينهن  وما  السبع،  األرضني  السبع ورب  الساموات  رب 

: احلمد    اَّللحتتهن، ورب العرش العظيم، واحلمد َّلل رب العاملني، فقاهلا: فقال رسول  

 .(2)َّلل الذي استنقذه من النار

: اعتقل لسان رجل من أهل املدينة فدخل  اإلمام الصادققال    [ 2813]احلديث:  

،    اَّلل، فلم يقدر عليه، فأعاد عليه رسول  اَّلل، فقال له: قل: ال إله إال    اَّلل عليه رسول  

فلم يقدر عليه، وعند رأس الرجل امرأة فقال هلا: هل هلذا الرجل أم؟ قالت: نعم يا رسول  

:    اَّلل، أنا أمه، فقال هلا: أفراضية أنت عنه أم ال؟ فقالت: بل ساخطة، فقال هلا رسول  اَّلل

، فقال له: قل: ال إله  اَّللفإين أحب أن تريض عنه، فقالت: قد رضيت عنه لرضاك يا رسول  

إال  اَّللإال   إله  ال  فقال:  مني  اَّلل ،  أقبل  الكثري  ويعفو عن  اليسري،  يقبل  يامن  قل:  فقال:   ،

اليسري، واعف عني الكثري إنك أنت العفو الغفور، فقاهلا، فقال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى  

عني،    أسودين تباعدا  قد  فقال:  ترى؟  ما  فقال:  فأعادها،  أعدها،  فقال:  عيل،  دخال  قد 

ودخل أبيضان، وخرج األسودان فام أرامها، ودنا األبيضان مني االن يأخذان بنفيس، فامت  

 
   .9/ 124/  3الكايف:  ( 2)   .3/ 16 ل: ثواب األعام ( 1)
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 .(1)من ساعته

قبض    [ 2814]احلديث:   قال:  جده  عن  أبيه،  عن  مرة،  بن  يعىل  بن  احلارث  عن 

عند طرف ثوبه، وقد وضع    عيل خلف الثوب، و    اَّللل  فسرت بثوب، ورسو    اَّللرسول  

  يف خديه عىل راحته، والريح ترضب طرف الثوب عىل وجه عيل، قال: والناس عىل الباب  

 .(2) املسجد ينتحبون ويبكون

لقني رجال مات له ميت  أ: يا معرش الناس، ال    اَّللقال رسول    [ 2815]احلديث:  

ليال فانتظر به الصبح، وال رجال مات له ميت هنارا فانتظر به الليل، ال تنتظروا بموتاكم  

 . (3)  اَّللطلوع الشمس وال غروهبا، عجلوا هبم إىل مضاجعهم يرمحكم 

: ثالثة ما أدري أُّيم أعظم جرما: الذي يميش    اَّللقال رسول    [ 2816]احلديث:  

 .(4)لكم اَّللء، أو الذي يقول: قفوا، أو الذي يقول: استغفروا له غفرمع اجلنازة بغري ردا

  يف: إذا مات امليت أول النهار فال يقيل إال    اَّللقال رسول    [ 2817]احلديث:  

 .(5)قربه

 . (6) : كرامة امليت تعجيله اَّللقال رسول    [ 2818]احلديث:  

ثالثة أيام حتى ينزل  : ال تقروا املصلوب بعد  اَّللقال رسول    [ 2819]احلديث:  

 .(7) ويدفن

 (8): )النياحة من عمل اجلاهلّية( اَّللرسول  قال   [ 2820]احلديث:  

لفاطمة حني قتل جعفر بن أيب طالب: )ال      اَّلل رسول  قال    [ 2821]احلديث:  

 
   .350/  78/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 1)

  .1535/  468/ 1التهذيب:  ( 2)

  .1359/  427/ 1التهذيب:  ( 3)

  .1507/  462/ 1التهذيب:  ( 4)

  .1360/  428/ 1التهذيب:  ( 5)

   .388/  85/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 6)

   .3/ 216/  3الكايف:  ( 7)

 .  272ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (8)



469 

 

 (1)تّدعي بذّل وال ثكل وال حزن وما قلت فيه فقد صدقت(

إذا أنا مّت فال ختميش عيّل وجها،  )لفاطمة:      اَّلل رسول  قال    [ 2822]احلديث: 

وال ترخي عيّل شعرا، وال تنادي بالويل، وال تقيمن عيّل نائحة(، ثّم قال: )هذا املعروف  

ْعُروٍف  ﴿كتابه:  يف عّز وجّل  اَّللالذي قال  ْعِصينجكج يِف مج الج يج  (2) ([ 12]املمتحنة:  ﴾وج

: يا حمّمد    اَّللرسول  ّن ملك املوت قال لأ:  اإلمام الصادقعن    [ 2823]احلديث:  

ناحية من دارهم فأقول: ما هذا اجلزع؟! فو    يف إيّن أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم  

جروا، وإن  ؤقبضه من ذنب، فإن حتبسوه وتصربوا ت   يف ما تعّجلنا قبل أجله، وما كان لنا    اَّلل

 .(3) َتزعوا تأثموا وتؤزروا

عن الرّنة عند املصيبة،     اَّلل رسول قال اإلمام الّصادق: )هنى   [ 2824]احلديث:  

 (4) ا(وهنى عن النياحة واالستامع إليه

: )النائحة إذا مل تتب تقام يوم القيامة وعليها    اَّلل رسول  قال    [ 2825]احلديث: 

 ( 5) رسبال من قطران(

لعن    [ 2826]احلديث:   قال:  اخلدرّي  سعيد  أيب  النائحة      اَّللرسول  عن 

 .(6)واملستمعة

إىل يوم القيامة: الفخر    أمتي  يفال تزال    أربعة: )   اَّللرسول  قال    [ 2827]احلديث:  

بالنجوم، والنياحة وإّن النائحة إذا مل تتب    واالستسقاء األنساب،    يفباألحساب، والطعن  

 ( 7) قبل موهتا تقوم يوم القيامة وعليها رسبال من قطران ودرع من جرب(

 
 .  112ص   1من ال حيرضه الفقيه ج  (1)

 .  390معاين األخبار ص  (2)

 .  136ص   3ج الكايف:  (3)

 . 3ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (4)

 . 104مسّكن الفؤاد ص  (5)

 . 104مسّكن الفؤاد ص  (6)

 .  226ص  1اخلصال ج   (7)
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به أن ال نعصيك    اَّلل: ما املعروف اّلذي أمرنا    اَّللسئل رسول    [ 2828]احلديث:  

فيه؟ فقال: )أن ال ختمشّن وجها، وال تلطمّن خّدا وال تنتفّن شعرا، وال متزقّن جيبا، وال  

 (1) تسّودّن ثوبا، وال تدعوّن بالويل والّثبور، وال تقمن عند قرب( 

: )ثالث من سنن اجلاهلّية ال يدعها الناس:    اَّللرسول  قال    [ 2829]احلديث:  

 ( 2) (باألنواءياحة، واالستسقاء األنساب، والن يفالّطعن 

: )هنيت عن صوتني أمحقني فاجرين: صوت    اَّللرسول  قال   [ 2830]احلديث: 

عند نغمة هلو ولعب ومزامري الشيطان، وصوت عند مصيبة مخش وجوه وشّق جيوب ورّنة  

 ( 3)شيطان(

البيعة عىل النساء أن ال      اَّلل رسول  قال: )أخذ    اإلمام عيلّ عن    [ 2831]احلديث:  

 ( 4)اخلالء( يفن، وال خيمشن، وال يقعدن مع الرجال ينح

: إعوال عند  اَّلل: )صوتان ملعونان يبغضهام    اَّللرسول  قال    [ 2832]احلديث:  

 (5)مصيبة، وصوت عند نعمة يعني النوح والغناء(

اخلامشة وجهها، والشاّقة جيبها،    اَّلل: )لعن    اَّللرسول  قال    [ 2833]احلديث:  

 (6)والداعية بالويل والثبور(

وشّق    اَّلل رسول  قال    [ 2834]احلديث:   اخلدود،  َضب  من  منّا  )ليس   :

 (7)اجليوب(

مّكة بايع الّرجال ثّم      اَّللرسول  قال اإلمام الصادق: )ملّا فتح    [ 2835]احلديث:  

 
 . 364ص  2تفسري القّمي ج  (1)

 . 176ص  1عوايل اللئايل ج  (2)

 . 176ص  1عوايل اللئايل ج  (3)

 . 226ص  1دعائم اإلسالم ج  (4)

 . 227دعائم اإلسالم ص  (5)

 .  99مسّكن الفؤاد ص  (6)
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ىلج أجْن الج  ﴿  :عّز وجّل   اَّلل جاء النساء يبايعنه فأنزل   كج املُْْؤِمنجاُت ُيبجايِْعنجكج عج اءج ا جج جا النَّبِيه إِذج ا أجُّيه يج

ْأتِنيج  يج الج  ُهنَّ وج دج أجْوالج ْقُتْلنج  يج الج  ْزننِيج وج يج الج  ْقنج وج يجرْسِ الج  ْيًئا وج بِاَّللَِّ شج ْكنج  نْيج    ُيرْشِ بج ينجُه  ِ ْفرتج يج بُِبْهتجاٍن 

ْعُروٍف  ْعِصينجكج يِف مج الج يج أجْرُجلِِهنَّ وج ُنَّ اَّللَّج   أجْيِدُّيِنَّ وج اْستجْغِفْر هلج بجايِْعُهنَّ وج ِحيمٌ   فج ُفوٌر رج   ﴾ إِنَّ اَّللَّج غج

بنت  حكيم    أمفقالت هند: أّما الولد فقد رّبينا صغارا وقتلتهم كبارا، وقالت    [ 12]املمتحنة:  

ما ذلك املعروف اّلذي    اَّللرسول  احلارث بن هشام، وكانت عند عكرمة بن أيب جهل: يا  

أن ال نعصينك فيه؟ قال: ال تلطمن خّدا وال ختمشن وجها وال تنتفن شعرا وال    اَّلل أمرنا  

عىل هذا، فقالت: يا    اَّللرسول تشققن جيبا وال تسّودن ثوبا وال تدعني بويل، فبايعهّن 

صافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثّم  أكيف نبايعك؟ قال: إّنني ال    اَّللرسول  

 ( 1) هذا املاء فهي البيعة( يفأخرجها فقال: أدخلن أيديكّن  

قربا حمتسبا حّرمه  )و:    اَّلل رسول  قال    [ 2836]احلديث:   احتفر ملسلم    اَّللمن 

اجلنّة، وأورده حوضا فيه من األباريق عدد النجوم، عرضه ما    يفتعاىل عىل النار، ووهبه بيتا  

 ( 2) (بني أيلة وصنعاء

الصالة،    يف العبث  ألمتي  عّز وجّل    اَّلل: )كره    اَّللرسول  قال    [ 2837]احلديث:  

 (3)الدور( يفالصدقة، وإتيان املساجد جنبا، والضحك بني القبور، والتطّلع  يفواملّن 

)إّن    اَّلل رسول  قال    [ 2838]احلديث:   خصال    اَّلل:  سّت  يل  كره  وجّل  عّز 

الصوم،   يفالصالة، والّرفث   يف وكرههّن لألوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث 

 ( 4) الّدور، والضحك بني القبور( يفواملّن بعد الصدقة، وإتيان املسجد جنبا، والتطّلع 

  يف كم أشياء: العبث  عّز وجّل كره ل  اَّلل: )إّن    اَّلل رسول  قال   [ 2839]احلديث:  

 
 .  527ص   5ج الكايف:  (1)

 .  344ل:  عقاب األعام (2)

 .  254ص   4من ال حيرضه الفقيه ج  (3)

 .  327ص  1اخلصال ج   (4)
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  يف الصيام، والّضحك عند القبور، وإدخال األعني    يفالّصدقة، والّرفث    يفالصالة واملّن  

 ( 1) املساجد وأنتم جنب( يفالّدور بغري إذن، واجللوس 

عن ختّطي القبور والّضحك      اَّللرسول  : )هنى  عيلّ قال اإلمام    [ 2840]احلديث:  

 ( 2)عندها(

تعاىل يوم    اَّلل: )من ضحك عىل جنازة أهانه    اَّللرسول  قال    [ 2841]احلديث:  

املقربة رجع عليه من    يف القيامة عىل رؤوس اخلالئق وال يستجاب دعاؤه، ومن ضحك  

 (3)ومن ترّحم عليهم نجا من النار( أحدالوزر مثل جبل 

)قال    اَّلل رسول  قال    [ 2842]احلديث:   ال    اَّلل :  وجاليل  وعّزيت  جّل جالله: 

يدخل اجلنة مدمن مخر، وال ناّمم، وال دّيوث، وال رشطّي، وال خمنّث، وال نّباش، وال عّشار،  

 ( 4) وال قاطع رحم، وال قدرّي(

عيل   [ 2843]احلديث:   اإلمام  بدفن  )قال:      اَّللرسول  عن    عن  :  أربعةأمرنا 

 ( 5)(الشعر، والسن، والظفر، والدم 

كان يأمر بدفن سبعة أشياء من      اَّلل عن عائشة، أن رسول    [ 2844]احلديث:  

 .(6)اإلنسان: الشعر، والظفر، والدم، واحليض، واملشيمة، والسن، والعلقة

تعاىل يوم    اَّلل: )من ضحك عىل جنازة أهانه    اَّللرسول  قال    [ 2845]احلديث:  

املقربة رجع عليه من    يف القيامة عىل رؤوس اخلالئق وال يستجاب دعاؤه، ومن ضحك  

 ( 7) ، ومن ترّحم عليهم نجا من النار(أحدالوزر مثل جبل 

 
 .  36األشعثيات ص  (1)

 . 239ص  1دعائم اإلسالم ج  (2)

 . 175إرشاد القلوب ص  (3)

 . 11املواعظ للصدوق ص  (4)

  .120/ 251 ل: اخلصا( 5)

   .1/ 340 ل: اخلصا( 6)

 . 175إرشاد القلوب ص  (7)
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تبع    اَّللرسول  قال    [ 2846]احلديث:   وملن  له  يغفر  أن  املؤمن  حتفة  )أّول   :

 ( 1) (جنازته

يذكركم    اَّللرسول  قال    [ 2847]احلديث:   اجلنائز  واّتبعوا  املرىض  )عودوا   :

 ( 2) (اآلخرة

: )إّن أّول ما يبرّش به املؤمن يقال له: قدمت    اَّللرسول  قال    [ 2848]احلديث:  

 ( 3) (ملن شّيعك، واستجاب ملن استغفر لك، وقبل ممّن شهد لك اَّلل خري مقدم قد غفر 

عىل ميت كرب  إذا صىل      اَّلل كان رسول  قال اإلمام الصادق:    [ 2849]احلديث:  

للمؤمنني،  ودعا  كرب  ثم  ودعا  األنبياء  عىل  وصىل  كرب  ثم  ودعا    وتشهد،  الرابعة  كرب  ثم 

هناه   فلام  وانرصف،  اخلامسة  كرب  ثم  كرب    اَّللللميت،  املنافقني  عىل  الصالة  عن  عز وجل 

وتشهد، ثم كرب وصىل عىل النبيني، ثم كرب ودعا للمؤمنني، ثم كرب الرابعة وانرصف، ومل  

 .(4)يدع للميت

عىل جنازة فكرب عليه      اَّللقال اإلمام الصادق: صىل رسول    [ 2850]احلديث:  

الذي كرب عليه  فكرب   مخسًا، وصىل عىل ُأخرى أربعا، فأما    يف وجمده    اَّللمخسا فحمد    عليه 

الثالثة للمؤمنني واملؤمنات، ودعا   يف، ودعا  اَّللرسول لالثانية  يفالتكبرية األوىل، ودعا 

للميت، وانرصف    يف أربعا فحمد    يفالرابعة  الذي كرب عليه    يفوجمده    اَّللاخلامسة، وأما 

بيته   وأهل  لنفسه  ودعا  األوىل،  للمؤمنني  يفالتكبرية  ودعا  واملؤمنات  الثانية،  الثالثة،    يف  

 .(5) الرابعة فلم يدع له ألنه كان منافقا  يف وانرصف 

صىل عىل محزة      اَّللحديث ـ أن رسول    يفعن اإلمام الباقر ـ    [ 2851]احلديث:  

 
 . 45/ 1أمايل الطويس  (1)

 .  227ي: دعوات الراوند (2)

 . 84ل: فالح السائ (3)

 . 3/  181/  3الكايف (   4)

 .  1840/ 475/  1واالستبصار   983/  317/ 3التهذيب (   5)
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 .(1)عليه سبعني تكبرية سبعني صالة، وكرب 

قال   [ 2852]احلديث:   الباقر  اإلمام  رسول    : عن  سبعني      اَّلل كرب  محزة  عىل 

مخسًا مخسًا،    رب كتكبرية، وكرب اإلمام عيل عندكم عىل سهل بن حنيف مخسًا وعرشين تكبرية،  

يا أمري املؤمنني مل ندرك الصالة عىل سهل فيضعه فيكرب عليه مخسًا،  :  كلام أدركه الناس قالوا

 .(2)حتى انتهى إىل قربه مخس مرات

ص  [ 2853]احلديث:   قال:  الباقر  اإلمام  رسول  عن  سبعني      اَّلل ىل  محزة  عىل 

 .(3) صالة

عىل محزة مخس تكبريات،      اَّللعيل قال: كرب رسول  اإلمام  عن    [ 2854]احلديث:  

 .(4)وكرب عىل الشهداء بعد محزة مخس تكبريات فأصاب محزة سبعني تكبرية

صىل عىل فاطمة بنت أسد أم      اَّلل رسول  عن ابن عباس أن    [ 2855]احلديث:  

أمري املؤمنني صالة مل يصل عىل أحد قبلها مثل تلك الصالة، ثم كرب عليها أربعني تكبرية،  

؟ قال: نعم يا عامر، التفت إىل يميني  اَّللعليها أربعني تكبرية يا رسول    فقال له عامر: مل كربت

 .(5)فنظرت إىل أربعني صفا من املالئكة فكربت لكل صف تكبرية

صىل عىل جنازة فلام فرغ منها      اَّلل أن رسول  عن اإلمام الباقر    [ 2856]احلديث:  

أن يعيد الصالة عليها، فقال هلم: قد      اَّلل جاء قوم مل يكونوا أدركوها فكلموا رسول  

 .(6)قضيت الصالة عليها ولكن ادعوا هلا 

صىل عىل ابنه إبراهيم فكرب      اَّللن رسول  أإلمام الباقر  عن    [ 2857]احلديث:  

 
 . 2/  211/  3الكايف (   1)

 . 3/  186/  3الكايف (   2)

 . 1/  186/  3الكايف (   3)

 .  167/ 45/  2عيون أخبار اإلمام الرضا (   4)

 .  14/  258أمايل الصدوق:  (   5)

 . 43قرب االسناد/ (   6)
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 .(1)عليه مخساً 

الصادق:  [ 2858]احلديث:   فاتته الصالة عىل      اَّللكان رسول    قال اإلمام  إذا 

 .(2)اجلنازة صىل عىل قربه

املرجوم من    اَّلل قال رسول    [ 2859]احلديث:   القتال  أمتي: صلوا عىل  ، وعىل 

 .(3)نفسه من أمتي، ال تدعوا أحدا من أمتي بال صالة

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

كان كمن تصدق    من أوىص فلم حيف ومل يضارقال اإلمام عيل:    [ 2860]احلديث:  

 . (4) حياته يفبه 

ستة يلحقن املؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له،  قال اإلمام عيل:    [ 2861]احلديث: 

 .(5)ومصحف خيلفه، وغرس يغرسه، وبئر حيفرها، وصدقة جيرُّيا، وسنة يؤخذ هبا من بعده

كان أمري املؤمنني إذا حرض أحدا من أهل    قال اإلمام الصادق:   [ 2862]احلديث:  

  اَّلل العيل العظيم، سبحان    اَّللاحلليم الكريم، ال إله إال    اَّللبيته املوت قال له: قل ال إله إال  

رب الساموات السبع ورب األرضني السبع، وما بينهام، ورب العرش العظيم، واحلمد َّلل  

 .(6) رب العاملني، فإذا قاهلا املريض قال: اذهب، فليس عليك بأس

إذا ماتت املرأة ويف بطنها ولد يتحرك شق بطنها  قال اإلمام عيل:    [ 2863]احلديث:  

الولد. يموت    يف وقال  .  وخيرج  يدخل  بطنها    يفاملرأة  أن  باس  ال  عليها:  فيتخوف  الولد 

 
 .  979/  316/ 3ب التهذي(   1)

 .  1868/  482/  1واالستبصار  ، 468/  201/ 3التهديب (   2)

 . 1810/  468/ 1واالستبصار ، 1026/  328/ 3التهذيب (   3)

  .465/ 134/  4من ال حيرضه الفقيه  ( 4)

  .555/ 117/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 5)

   .7/ 124/  3الكايف:  ( 6)
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 . (1) الرجل يده فيقطعه وخيرجه

يعّزي بعضهم: )إن جزعت فحّق الّرحم أتيت،    اإلمام عيل قال   [ 2864]احلديث:  

عليك القضاء وأنت حممود، وإن    جرىأّديت، إاّل أّنك إن صربت    اَّلل وإن صربت فحّق  

 (2)عليك القضاء وأنت مذموم( جرىجزعت 

اإلمام    [ 2865]احلديث:   املرأة  عيلّ قال  حتتاج  )إّنام  لتسيل    يف:  النوح  إىل  املأتم 

 ( 3) دمعتها، وال ينبغي هلا أن تقول هجرا، فإذا جاءها الليل فال تؤذي املالئكة بالنوح(

قال اإلمام عيل: )ثالث من أعامل اجلاهلّية ال يزال فيها الناس    [ 2866]احلديث:  

 ( 4) األنساب، والنياحة عىل املوتى( يف بالنجوم، والّطعن   االستسقاء حّتى تقوم الساعة: 

إىل قاضيه: )وإّياك والنوح عىل املّيت ببلد يكون    عيلّ كتب اإلمام    [ 2867]احلديث:  

 (5)لك به سلطان(

اإلما   [ 2868]احلديث:   )كأّن    عيل م  قال  يضحك:  رجال  فسمع  جنازة  تبع  وقد 

املوت فيها عىل غرينا كتب، وكأّن احلّق فيها عىل غرينا وجب، وكأّن اّلذي نرى من األموات  

سفر عاّم قليل إلينا راجعون نبّوؤهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأّنا خمّلدون بعدهم ثّم نسينا  

مل بكّل جائحة! طوبى  ورمينا  وواعظة  واعظ  ذّل  كّل  نفسه وطاب كسبه وصلحت    يفن 

رسيرته وحسنت خليقته وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه وعزل عن الناس  

 (6)رشه ووسعته السنة ومل ينسب إىل بدعة(

له أربع قراريط، قرياط    اَّلل : )من تبع جنازة كتب  عيل   قال اإلمام   [ 2869]احلديث:  

 
   .1008/  344/ 1التهذيب: و ، 3/ 155/  3الكايف:  ( 1)

 .  261ص   3ج الكايف:  (2)

 .  358ص  1ج  الكايف: اصول  (3)

 . 226ص  1دعائم اإلسالم ج  (4)

 . 227دعائم اإلسالم ص  (5)

 .  118حكمة   114  3هنج البالغة ص  (6)
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 (1)باالنتظار حّتى يفرغ من دفنها، وقرياط للتعزية(باّتباعه، وقرياط للصالة عليها، وقرياط  

عن سلامن الفاريس أنه قال: أتيت اإلمام عيل وهو يغسل رسول    [ 2870]احلديث:  

، وقد كان أوىص أن ال يغسله غري اإلمام عيل ـ إىل أن قال: ـ فلام غسله وكفنه أدخلني  اَّلل

واحلسني    ل وأدخ واحلسن  وفاطمة  واملقداد  ذر  عليهأبا  فصىل  خلفه  وصففنا  ثم  ،  فتقدم 

أدخل عرشة من املهاجرين، وعرشة من األنصار، فيصلون وخيرجون حتى مل يبق أحد من  

 .(2)املهاجرين واألنصار إال صىل عليه

إىل أن قالـ  قال    اَّلل عن اإلمام الباقر ـ وذكر حديث َتهيز رسول    [ 2871]احلديث:  

إمامنا حيا وميتا، فدخل      اَّلل: إن رسول  الناس: كيف الصالة عليه؟ فقال اإلمام عيل 

عليه عرشة عرشة فصلوا عليه يوم اإلثنني وليلة الثالثاء حتى الصباح ويوم الثالثاء، حتى  

 .(3)صىل عليه كبريهم وصغريهم ذكرهم وأنثاهم وضواحي املدينة بغري إمام

اجلنازة    يفعن اإلمام الصادق عن اإلمام عيل أنه كان ال يرفع يده    [ 2872]احلديث:  

 .(4)التكبري يف إال مرة واحدة. يعني 

ـ    [ 2873]احلديث:   ـ أنه كان يقول:    يف عن اإلمام عيل  الطفل  م  الله الصالة عىل 

 .(5)اجعله ألبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا

وسطها، ويكون    يفمن صىل عىل امرأة فال يقوم  قال اإلمام عيل:    [ 2874]احلديث:  

 .(6) وسطه يف مما ييل صدرها، وإذا صىل عىل الرجل فليقم 

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 
 . 3/173الكايف:  (1)

 . 80االحتجاج/  (   2)

 .  137إعالم الورى/ (   3)

 .  443/  194/ 3التهذيب (   4)

 .  449/  195/ 3التهذيب (   5)

واالستبصار   ،  433/  190/ 3التهذيب   ،  1/  176/  3الكايف  (     6)

1  /470 /1818  . 
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الباقر قال    [ 2875]احلديث:   رسول  اإلمام  أوىص  وقد  حق،  الوصية  ،    اَّلل : 

 .(1)فينبغي للمؤمن أن يويص

دم، تطّولت  آتبارك وتعاىل يقول: ابن    اَّللإن  قال اإلمام الباقر:    [ 2876]احلديث:  

لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت    عليك بثالثة: سرتت عليك ما 

 .(2)ثلثك فلم تقدم خريا  يفمنك فلم تقدم خريا، وجعلت لك نظرة عند موتك 

الباقر:    [ 2877]احلديث:   املؤمن عند  قال اإلمام  يقول: إين مللقن  إن ملك املوت 

 .(3)اَّلل، وأن حممدا رسول اَّللدة أن ال إله إال موته شها 

الباقرعن أيب بصري، عن    [ 2878]احلديث:   له: هذا  اإلمام  قال: كنا عنده فقيل   ،

لنا    يفعكرمة   فقال  اخلوارج،  يرى رأي  الباقراملوت، وكان  أرجع  اإلمام  أنظروين حتى   :

كرمة قبل أن تقع النفس  إليكم، فقلنا: نعم، فام لبث أن رجع، فقال: أما إين لو أدركت ع

موقعها لعلمته كلامت ينتفع هبا، ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها، فقلت: جعلت  

، فلقنوا موتاكم عند املوت شهادة أن ال  يهما أنتم عل اَّللفداك، وما ذاك الكالم؟ قال: هو و

 .(4) والوالية اَّلل إله إال 

الباقر:    [ 2879]احلديث:   اإلمام  كلامت  قال  فلقنه  النزع  عند  الرجل  أدركت  إذا 

رب الساموات    اَّلل العيل العظيم، سبحان    اَّللاحلليم الكريم، ال إله إال    اَّلل الفرج: ال إله إال  

السبع ورب األرضني السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، واحلمد َّلل رب  

 .(5)العاملني

النزع الشديد    يف إذا دخلت عىل مريض وهو  إلمام الباقر:  قال ا  [ 2880]احلديث:  

 
  .463/ 134/  4من ال حيرضه الفقيه  ( 1)

  .461/ 133/  4من ال حيرضه الفقيه  ( 2)

   .3/ 136/  3الكايف:  ( 3)

   .5/ 123/  3الكايف:  ( 4)

  .839/ 288/  1التهذيب:  و  3/ 122/  3الكايف:  ( 5)
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العظيم رب العرش الكريم، من كل    اَّللعنك: أعوذ ب  اَّلل فقل له: ادع هبذا الدعاء خيفف  

عرق نفار، ومن رش حر النار، سبع مرات، ثم لقنه كلامت الفرج، ثم حول وجهه إىل مصاله  

 .( 1)اَّللبإذن  الذي كان يصيل فيه، فإنه خيفف عنه ويسّهل أمره 

جالس    [ 2881]احلديث:   جعفر  وأبو  ابن جلعفر  ثقل  قال:  زرارة  ناحية،    يف عن 

هذه احلال،    يفمنه إنسان قال: ال متسه، فإنه إنام يزداد ضعفا، وأضعف ما يكون    ا دنفكان إذا  

 .(2)ومن مسه عىل هذه احلال أعان عليه، فلام قىض الغالم أمر به، فغمض عيناه، وشد حلياه

اجلنازة  ي ق  [ 2882]احلديث:   عىل  الصالة  إذا حرضت  الباقر:  لإلمام  وقت    يفل 

عجل امليت إىل قربه، إال أن ختاف أن يفوت وقت الفريضة، وال    :مكتوبة، فبأُّيام أبدأ؟ فقال 

 .(3)تنتظر بالصالة عىل اجلنازة طلوع الشمس وال غروهبا 

 .(4)جهازه وعجله  يف إذا مات امليت فخذ قال اإلمام الباقر:   [ 2883]احلديث:  

: ما اجلزع؟ قال: )أشّد اجلزع الرّصاخ بالويل  لإلمام الباقر قيل    [ 2884]احلديث:  

والعويل ولطم الوجه والّصدر وجّز الشعر من النوايص، ومن أقام النواحة فقد ترك الّصرب  

ووقع    اَّللعّز وجّل فقد ريض بام صنع    اَّلل غري طريقه، ومن صرب واسرتجع ومحد    يفوأخذ  

 (5)تعاىل أجره(  اَّللذميم وأحبط  عليه القضاء وهو  جرى ، ومن مل يفعل ذلك اَّللأجره عىل 

ه بيتا موافقا  أ: )من حفر ملّيت قربا كان كمن بوّ الباقر قال اإلمام  [ 2885]احلديث:  

 ( 6) القيامة(إىل يوم 

انقلع    اإلمام الباقرعن عبد احلميد بن أيب جعفر الفراء قال: إن    [ 2886]احلديث: 

(،  كفه، ثم قال: احلمد َّلل، ثم قال: يا جعفر، )إذا أنت دفنتني   يفَضس من أَضاسه فوضعه  

 
   .118 ة: طب األئم ( 1)

   .841/  289/ 1التهذيب:  ( 2)

   .995/  320/ 3التهذيب:  ( 3)

   .684/  195/ 1واالستبصار  1388/  433/ 1التهذيب:  ( 4)

 .  222ص   3ج الكايف:  (5)

 . 3/165الكايف:  (6)
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آخر، فوضعه عىل كفه، ثم قال: احلمد َّلل،    أيضاً ادفنه معي، ثم مكث بعد حني، ثم انقلع  ف

 .(1)يا جعفر، إذا مت فادفنه معي

اإلمام  [ 2887]احلديث:   )إذا  الباقر   قال  أّول    أدخل:  إّن  أال  نودي:  قربه  املؤمن 

 ( 2) (ة وحباء من تبعك املغفرةحبائك اجلنّ 

: )من شّيع مّيتا حّتى يصيّل عليه كان له قرياط  الباقر  قال اإلمام  [ 2888]احلديث: 

من األجر، ومن بلغ معه إىل قربه حّتى يدفن كان له قرياطان من األجر والقرياط مثل جبل  

 (3)(أحد

أربع    القيامة يوم    أعطي: )من تبع جنازة مسلم  الباقر قال اإلمام  [ 2889]احلديث: 

 (4)(شفاعات، ومل يقل شيئا إاّل وقال امللك: ولك مثل ذلك 

: )فيام ناجى به موسى عليه الّسالم رّبه قال: يا  الباقر قال اإلمام  [ 2890]احلديث: 

ما ملن شّيع جنازة؟ من  أقال:    رّب  يشّيعوهنم  رايات  به مالئكة من مالئكتي معهم  وّكل 

 ( 5) (رهم إىل حمرشهمقبو

عن ثابت أيب املقدام قال: كنت مع اإلمام الباقر فإذا بجنازة لقوم    [ 2891]احلديث:  

م إنك خلقت هذه النفوس، وأنت  اللهمن جريته فحرضها وكنت قريبا منه فسمعته يقول:  

م وهذا  اللهمتيتها وأنت حتييها، وأنت أعلم برسائرها وعالنيتها منا ومستقرها ومستودعها،  

بدك وال أعلم منه رشا وأنت أعلم به، وقد جئناك شافعني له بعد موته، فإن كان مستوجبا  ع

 .(6)فشفعنا فيه، واحرشه مع من كان يتواله

الصالة عىل امليت قراءة وال دعاء    يف ليس  ) عن اإلمام الباقر قال:    [ 2892]احلديث:  

 
   .43/  262/ 3( الكايف: 1)

 . 3/172الكايف:  (2)

 . 3/173الكايف:  (3)

 . 3/173الكايف:  (4)

 . 3/173الكايف:  (5)

 . 6/  188/  3الكايف (   6)
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  اَّلل لك وأحق املوتى أن يدعى له املؤمن، وأن يبدأ بالصالة عىل رسول    موقت، تدعو بام بدا 

)(1 ) 

الباقر:    [ 2893]احلديث:   إهنا ليست    يف يصىل عىل اجلنازة  قال اإلمام  كل ساعة، 

غروهبا   وعند  الشمس  طلوع  عند  الصالة  تكره  وإنام  وسجود،  ركوع  فيها    التي بصالة 

 .(2)اخلشوع والركوع والسجود، ألهنا تغرب بني قرين شيطان، وتطلع بني قرين شيطان

عن الرجل تفجأه اجلنازة وهو عىل غري طهر،  سئل اإلمام الباقر  [ 2894]احلديث:  

 .(3)قال: فليكرب معهم

: املرأة تؤم النساء؟ قال: ال، إال عىل امليت إذا مل  قيل لإلمام الباقر  [ 2895]احلديث:  

 .(4)الصف معهن فتكرب ويكربن يفيكن أحد أوىل منها، تقوم وسطهن 

الباقر:    [ 2896]احلديث:   لإلمام  اجلنازة  قيل  عىل  الصالة  وقت    يفإذا حرضت 

وال    مكتوبة فبأُّيام أبدأ؟ فقال: عجل امليت إيل قربه إال أن ختاف أن يفوت وقت الفريضة، 

 .(5)تنتظر بالصالة عىل اجلنازة طلوع الشمس وال غروهبا 

عن الرجال والنساء كيف يصىل عليهم؟ قال:  سئل اإلمام الباقر    [ 2897]احلديث:  

 .(6) الرجال أمام النساء مما ييل اإلمام يصف بعضهم عىل أثر بعض

صل عىل من مات من أهل القبلة وحسابه عىل  قال اإلمام الباقر:    [ 2898]احلديث:  

 .(7) اَّلل

عن رجل يأكله السبع أو الطري فتبقى عظامه  سئل اإلمام الباقر    [ 2899]احلديث: 

 
 .  442/  193/  3والتهديب   1/  185/  3الكايف (   1)

 .2/  180/  3الكايف (   2)

 . 4/  178/  3الكايف (   3)

 . 766/ 268و  488/  206/ 3التهذيب (   4)

 . 1812/  469/  1واالستبصار ، 995/  320/ 3التهذيب (   5)

 . 4/  175/  3الكايف (   6)

 . 1809/  468/ 1واالستبصار  ، 1025/  328/ 3التهذيب (   7)



482 

 

بغري حلم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصىل عليه ويدفن، فإذا كان امليت نصفني  

 .(1)صىل عىل النصف الذي فيه قلبه

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

بفالن! فقال:   اَّلل عن الرجل يقول: استأثر  اإلمام الصادق سئل   [ 2900احلديث:  ] 

ال بأس، أما تراه يفتح فاه عند موته مرتني أو    ذا مكروه، فقيل: فالن جيود بنفسه، فقال:

 .(2)وقد كان هبا ضنينا  عز وجل  اَّلل ثالثا؟ فذاك حني جيود هبا ملا يرى من ثواب 

عليه    اَّللما من ميت حترضه الوفاة إال رد  قال اإلمام الصادق:    [ 2901]احلديث:  

يقال هلا: راحة    التيمن برصه وسمعه وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة  

 .(3)املوت، فهي حق عىل كل مسلم

عن    [ 2902]احلديث:   الصادق  اإلمام  كل  سئل  عىل  حق  هي  فقال:  الوصية؟ 

 .(4) مسلم

ثم عويف فلم حيدث خريا    إذا اشتكى العبدإلمام الصادق:  قال ا [ 2903]احلديث:  

ومل يكف عن سوء لقيت املالئكة بعضها بعضًا ـ يعني حفظته ـ فقالت: إن فالنا داويناه فلم  

 .(5) ينفعه الدواء

الصادق سأل    [ 2904]احلديث:   عليل،    اإلمام  فقيل:  جملسه؟  أهل  بعض  عن 

، فقال: أما ظني  اَّللفقصده عائدا، وجلس عند رأسه فوجده دنفا، فقال له: أحسن ظنك ب

 .(6) فحسن اَّللب

حدكم ميت فسجوه َتاه القبلة،  إذا مات ألقال اإلمام الصادق:    [ 2905]احلديث:  

 
 . 1027/  329/ 3التهذيب (   1)

   .35/ 260/  3الكايف:  ( 2)

  .460/ 133/  4من ال حيرضه الفقيه  ( 3)

  .462/ 134/  4من ال حيرضه الفقيه  ( 4)

  .131/ 2امايل الطويس  ( 5)

   .7/  3/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 6)
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اطن قدميه ووجهه  وكذلك إذا غسل حيفر له موضع املغتسل َتاه القبلة، فيكون مستقبل ب

 .(1)إىل القبلة

عن    [ 2906]احلديث:   الصادق  اإلمام  قدميه  سئل  بباطن  استقبل  فقال:  امليت؟ 

 .(2)القبلة

الصادق:    [ 2907]احلديث:   اإلمام  فلقنه  قال  يموت  أن  قبل  امليت  إذا حرضت 

 .(3) ، وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبده ورسولهاَّلل شهادة أن ال إله إال 

ما من أحد حيرضه املوت إال وكل به إبليس  قال اإلمام الصادق:    [ 2908]احلديث:  

دينه حتى خترج نفسه، فمن كان مؤمنا مل يقدر    يف مره بالكفر ويشككه  أمن شياطينه من ي

حتى      اَّلل ، وأن حممدا رسول  اَّللعليه، فإذا حرضتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن ال إله إال  

 .(4) يموتوا

كل يوم    يف ن ملك املوت يتصفح الناس  قال اإلمام الصادق: إ  [ 2909]احلديث:  

مخس مرات عند مواقيت الصالة، فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن  

 . (5) ، ونحى عنه ملك املوت إبليس اَّلل ، وأن حممدا رسول اَّللال إله إال 

 .(6)ند موتهأعقل ما يكون املؤمن عقال اإلمام الصادق:   [ 2910]احلديث:  

لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند    اَّلل: واإلمام الصادققال    [ 2911]احلديث:  

 .(7)خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا

: ما خيرج مؤمن من الدنيا إال برضا، وذلك  اإلمام الصادققال   [ 2912]احلديث:  

 
  .835/ 286/  1التهذيب:  و  3/ 127/  3الكايف:  ( 1)

   .2/ 127/  3الكايف:  ( 2)

   .1/ 121/  3الكايف:  ( 3)

   .6/ 123/  3الكايف:  ( 4)

   .2/ 136/  3الكايف:  ( 5)

   .349/  78/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 6)

   .8/ 124/  3الكايف:  ( 7)
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له فيها، وتنصب له الدنيا    اَّللمكانه من اجلنة وما أعد    إىل يكشف له الغطاء حتى ينظر    اَّللأن  

ويقول: ما أصنع بالدنيا وبالئها، فلقنوا    اَّلل كأحسن ما كانت له، ثم خيري، فيختار ما عند  

 .(1)موتاكم كلامت الفرج

إذا عرس عىل امليت موته ونزعه قرب إىل  قال اإلمام الصادق:    [ 2913]احلديث:  

 .(2) مصاله الذي كان يصيل فيه

فقال له رجل: إن أخي   ، اإلمام الصادقعن حريز قال: كنا عند   [ 2914]احلديث:  

أيام   ثالثة  فقال:    يفمنذ  له،  فادع  األمر  عليه  اشتد  وقد  عليه سكرات  اللهالنزع  م سهل 

ثم أمره وقال: حولوا فراشه إىل مصاله الذي كان يصيل فيه، فإنه خيفف عليه إن كان  املوت،  

 .(3)اَّللأجله تأخري، وإن كانت منيته قد حرضت فإنه يسهل عليه إن شاء  يف

  اإلمام الصادق عن أيب كهمس قال: حرضت موت إسامعيل و  [ 2915]احلديث:  

 .(4)طى عليه امللحفةجالس عنده، فلام حرضه املوت شّد حلييه، وغّمضه، وغ

بطنها،    يفاملرأة متوت ويتحرك الولد  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2916]احلديث:  

 .(5) أيشق بطنها وخيرج الولد؟ قال: فقال: نعم، وخياط بطنها 

الصادق:    [ 2917]احلديث:   اإلمام  الذي  قال  جرما:  أعظم  أُّيم  أدري  ال  ثالثة 

مصيبة غريه بغري رداء، والذي يرضب عىل فخذه عند املصيبة، والذي    يف يميش خلف جنازة  

 .(6)اَّلليقول: ارفقوا وترمحوا عليه يرمحكم 

: مخس ينتظر هبم، إال أن يتغريوا: الغريق،  اإلمام الصادققال    [ 2918]احلديث:  

 
   .358/  80/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 1)

  .2/  125/ 3الكايف:  ( 2)

  .79 ة: طّب األئم ( 3)

   .842/  289/ 1التهذيب:  ( 4)

   .1/ 206/  3الكايف:  ( 5)

  .265/ 191 ل: اخلصا ( 6)
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 .(1)واملصعوق، واملبطون، واملهدوم، واملدخن

ق، أيغسل؟ قال: نعم، ويستربأ،  الغريسئل اإلمام الصادق عن    [ 2919]احلديث:  

صاحب الصاعقة،    أيضاً ل: وكيف يستربأ؟ قال: يرتك ثالثة أيام قبل أن يدفن، وكذلك  يق

 .(2)فإنه ربام ظنوا أنه مات ومل يمت

الصادق:    [ 2920]احلديث:   اإلمام  قد  قال  أنه  ويعلم  يتغري،  الغريق حيبس حتى 

املصعوق؟   يغسل ويكفن، وسئل عن  ثم  يغسل  مات،  ثم  يومني  إذا صعق حبس  فقال: 

 .(3)ويكفن

أتيت    [ 2921]احلديث:   قال:  األعشى  قتيبة  الصادقعن  له،    ابنا أعود    اإلمام 

  اَّللّ فوجدته عىل الباب فإذا هو مهتّم حزين، فقلت له: جعلت فداك كيف الصبّي؟ فقال: )و

ثّم دخل فمكث ساعة ثّم خرج إلينا وقد اسّفر وجهه وذهب التغرّي واحلزن، قال:  ،  إّنه ملا به(

فطمعت أن يكون قد صلح الصبّي، فقلت: كيف الصبّي جعلت فداك؟ فقال: )قد مىض  

لسبيله(، فقلت: جعلت فداك لقد كنت وهو حّي مهتاّم حزينا، وقد رأيت حالك الساعة  

ل: )إّنا أهل البيت إّنام نجزع قبل املصيبة، فإذا  وقد مات غري تلك احلال، فكيف هذا؟ فقا 

 (4)رضينا بقضائه وسّلمنا ألمره( اَّللوقع أمر 

عليه بنعمة فجاء عند تلك    اَّلل : )من أنعم  الصادق قال اإلمام    [ 2922]احلديث:  

ومن   كّفرها،  فقد  بمزمار  فقد    أصيب النعمة  بنائحة  املصيبة  تلك  عند  فجاء  بمصيبة 

 (5)أحبطها(

نيح    عن أجر النائحة: فقال: )ال بأس به، قد  الصادقسئل اإلمام    [ 2923  ]احلديث: 

 
   .5/ 210/  3الكايف:  ( 1)

   .2/ 209/  3الكايف:  ( 2)

   .4/ 210/  3الكايف:  ( 3)

 .  225ص   3ج الكايف:  (4)

 .  333املشكاة ص  (5)
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 )(1) اَّللرسول عىل 

قال اإلمام الصادق: )نيح عىل اإلمام احلسني سنة كاملة كّل يوم    [ 2924]احلديث:  

 ( 2) فيه( أصيب وليلة، وثالث سنني من اليوم اّلذي 

اإلمام  [ 2925]احلديث:   تبع  الصادق   قال  ملن  يغفر  املؤمن  به  يتحف  ما  )أّول   :

 ( 3) جنازته(

قربه    يف: )من شّيع جنازة مؤمن حّتى يدفن  الصادق  قال اإلمام  [ 2926]احلديث: 

عّز وجّل به سبعني ملكا من املشّيعني يشّيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قربه    اَّلل وّكل  

 ( 4) (إىل املوقف

ينبغي ألولياء امليت منكم أن يؤذنوا إخوان    قال اإلمام الصادق:  [ 2927]احلديث:  

امليت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب هلم األجر ويكتب  

 .(5)، ويكتسب هو األجر فيهم وفيام اكتسب له من االستغفارللميت االستغفار

 .(6) إن اجلنازة يؤذن هبا الناس قال اإلمام الصادق:  [ 2928]احلديث:  

ثم تصيل عىل    ، الصالة عىل امليت: تكرب  يف قال اإلمام الصادق    [ 2929]احلديث:  

خريا، وأنت    إال م عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ال أعلم منه  الله ثم تقول:      اَّللرسول  

حسناته وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه،    يف م إن كان حمسنا فزد  اللهأعلم به منا،  

م إن كان زاكيا  الله، ثم تكرب الثانية وتقول:  قربه، واجعله من رفقاء حممد    يف وافسح له  

الثالثة وتقول:   تفتنا  م ال حترمنا أج اللهفزكه، وإن كان خاطئا فاغفر له، ثم تكرب  ره، وال 

الغابرين،    يف عليني، واخلف عىل عقبه    يفم اكتبه عندك  اللهبعده، ثم تكرب الرابعة وتقول: 

 
 .  116ص   1من ال حيرضه الفقيه ج  (1)

 . 227ص  1دعائم اإلسالم ج  (2)

 . 3/172الكايف:  (3)
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 .(1) ، ثم كرب اخلامسة وانرصفواجعله من رفقاء حممد 

تكرب، ثم تشهد، ثم  الصالة عىل امليت:    يف قال اإلمام الصادق    [ 2930]احلديث:  

َّلل رب العاملني، رب املوت واحلياة، صل عىل حممد    تقول: إنا َّلل وإنا إليه راجعون، احلمد

بُأّمته، وبام بلغ من رساالت ربه، ثم    اَّلل   ىجزوأهل بيته،   عنا حممدا خري اجلزاء بام صنع 

م عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيته بيدك، خال من الدنيا واحتاج إىل رمحتك،  اللهتقول: 

م إن كان حمسنا  اللهم إنا ال نعلم منه إال خريا، وأنت أعلم به،  اللهوأنت غني عن عذابه،  

م  اللهإحسانه وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه وارمحه وَتاوز عنه برمحتك،  يففزد 

الثابت   الدنيا    يف احلقه بنبيك، وثبته بالقول  م اسلك بنا وبه سبيل  الله ،  اآلخرة  ويف احلياة 

م عفوك عفوك، ثم تكرب الثانية وتقول مثل ما  اللهك املستقيم،  اهلدى، واهدنا وإياه رصاط

 .(2)قلت حتى تفرغ من مخس تكبريات

م أنت خلقت هذه  اللهالصالة عىل امليت:    يفقال اإلمام الصادق    [ 2931]احلديث:  

م وهلا ما تولت،  الله النفس وأنت أمتها، تعلم رسها وعالنيتها، أتيناك شافعني فيها شفعاء،  

 . (3) من أحبت  واحرشها مع

عىل امليت؟ فقال: مخس، تقول    سألت اإلمام الصادق عن التكبري  [ 2932]احلديث:  

م صل عىل حممد وآل حممد، ثم  الله، وحده ال رشيك له،  اَّللأوهلن: أشهد أن ال إله إال    يف

عبدك وابن عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج    م إن هذا املسجى قدامنا اللهتقول:  

رمحتك،   عذابه،  إىل  عن  غني  أعلم  اللهوأنت  وأنت  خريا،  إال  ظاهره  من  نعلم  ال  إنا  م 

م إن كان حمسنا فضاعف حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، ثم تكرب  اللهبرسيرته،  

 
 . 2/  181/  3الكايف (   1)
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 .(1)كل تكبرية يف الثانية وتفعل ذلك 

عن    [ 2933]احلديث:   الصادق  اإلمام  مخس  سئل  فقال:  امليت؟  عىل  الصالة 

وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده    اَّلل تكبريات، يقول إذا كرب: أشهد أن ال إله إال  

لنا وإل اللهورسوله،   واغفر  اهلدى،  أئمة  وآل حممد وعىل  الذين  م صل عىل حممد  خواننا 

م اغفر  الله ف رحيم،  قلوبنا غاًل للذين آمنوا، ربنا إنك رؤو   يف سبقونا باإليامن، وال َتعل  

لف بني قلوبنا عىل قلوب أخيارنا، واهدنا ملا  أألحيائنا وأمواتنا من املؤمنني واملؤمنات، و

عليك   قطع  فإن  مستقيم،  إىل رصاط  تشاء  من  هتدي  إنك  بإذنك،  احلق  من  فيه  اختلف 

افتقر    م هذا عبدك ابن عبدك، وابن امتك، أنت أعلم به،اللهالتكبرية الثانية فال يرضك فقل:  

حسناته، واغفر له وارمحه،    يفم فتجاوز عن سيئاته، وزد  اللهإىل رمحتك واستغنيت عنه،  

، وال حترمنا أجره، وال تفتنا بعده، قل هذا  قربه، ولقنه حجته، وأحلقه بنبيه    يفونور له  

 .(2) تفرغ من مخس تكبريات، وإذا فرغت سلمت عن يمينك  حتى

التكبريعىل امليت؟ فقال بيده: مخسًا،  عن  سئل اإلمام الصادق    [ 2934]احلديث:  

م عبدك احتاج إىل رمحتك، وأنت غني  الله ل: كيف أقول إذا صليت عليه؟ قال: تقول:  يق

 .(3) إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له يف م إن كان حمسنا فزد اللهعن عذابه، 

الصادق:    [ 2935]احلديث:   اإلمام  التكبرية  قال  اجلنائز،  عىل    األوىل الصالة 

، والثالثة الصالة عىل  اَّللوأن حممدا رسول  اَّلل ستفتاح الصالة، والثانية أشهد أن ال إله إال ا

، والرابعة له، واخلامسة يسلم، ويقف مقدار ما  اَّلل وعىل أهل بيته والثناء عىل      اَّلل رسول  

 .(4) بني التكبريتني، وال يربح حتى حيمل الرسير من بني يديه
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الصادق عن    [ 2936]احلديث:   اإلمام  ثم  سئل  تكرب،  فقال:  امليت؟  الصالة عىل 

ومالئكته يصلون عىل النبي، يا أُّيا الذين آمنوا صلوا    اَّللوإنا إليه راجعون، إن    اَّللتقول: إن

وآل حممد، وبارك عىل حممد وآل حممد كام صليت    م صل عىل حممداللهعليه وسلموا تسليام،  

إبراهيم   وآل  إبراهيم  عىل  جميد،  وباركت  محيد  أئمة  اللهإنك  وعىل  حممد  عىل  صل  م 

م  الله م عبدك فالن وأنت أعلم به،  الله م صل عىل حممد وعىل إمام املسلمني،  اللهاملسلمني،  

قربه، ونور له فيه، وصعد روحه، ولقنه حجته، واجعل   يف ، وافسح له  حلقه بنبيه حممد  أ

م عندك نحتسبه فال حترمنا أجره، وال  الله ما عندك خريا له، وأرجعه إىل خري مما كان فيه،  

التكبرية األوىل، ثم    يفم عفوك عفوك، تقول هذا كله  الله م عفوك عفوك،  الله تفتنا بعده،  

قربه، ونور    يف، وافسح له  قه بنبيه حممد  أحلم  اللهم عبدك فالن،  الله تكرب الثانية وتقول:  

له فيه، وصعد روحه، ولقنه حجته، واجعل ما عندك خريا له، وأرجعه إىل خري مما كان فيه،  

م عفوك، تقول هذا  اللهم عفوك  اللهم عندك نحتسبه، فال حترمنا أجره، وال تفتنا بعده،  الله

حممد،    لآم صل عىل حممد وعىل  الله الثانية والثالثة والرابعة، فإذا كربت اخلامسة فقل:    يف

م اغفر  اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، والف بني قلوهبم، وتوفني عىل ملة رسولك، الله

قلوبنا غال للذين امنوا، ربنا إنك رؤوف    يفلنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن، وال َتعل 

 .(1) م عفوك، وتسلمالله م عفوك الله رحيم، 

الصادق عن    [ 2937]احلديث:   اإلمام  إىل  التكبري  سئل  فقال: ذلك  اجلنائز؟  عىل 

أهل امليت ما شاءوا كربوا، فقيل: إهنم يكربون أربعًا، فقال: ذاك إليهم، ثم قال: أما بلغكم  

كل   يف عليه مخسًا حتى صىل عليه مخس صلوات، يكرب  أن رجال صىل عليه اإلمام عيل فكرب

النقباء ايحدأ ثم قال: إنه بدري عقبي  ،  صالة مخس تكبريات لذين اختارهم  ، وكان من 
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 .(1)عرش، وكانت له مخس مناقب، فصىل عليه لكل منقبة صالة االثني من   اَّلل رسول 

الصادق:   [ 2938]احلديث:   بالرتاب، وإن    قال اإلمام  امليت يصىل عليه مامل يوار 

 .(2) كان قد صيل عليه

  أصيّل اجلنازة مل أدركها حتى بلغت القرب  قيل لإلمام الصادق:    [ 2939]احلديث:  

 .(3)إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها  :قالفعليها؟ 

ما مل جير عليه القلم هل يصىل  املولود  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2940]احلديث:  

 .(4)عليهام القلم جرىعليه؟ قال: ال، إنام الصالة عىل الرجل واملرأة إذا  

إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا: إنه  قيل لإلمام الصادق:    [ 2941]احلديث:  

نعم،   فنقول:  صىل؟  من  عىل  إال  يصىل  ال  فيقولون:  يصل،  مل  ألنه  الطفل  عىل  يصىل  ال 

أرأيتم لو أن رجال نرصانيًا أو ُّيوديًا أسلم ثم مات من ساعته فام اجلواب فيه؟    فيقولون: 

فقال: قولوا هلم: أرأيتم لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افرتى عىل إنسان ما كان جيب عليه  

الصبي    يف قيل هلم: فلو أن هذا  قالوا هذا،  فريته؟ فإهنم سيقولون: جيب عليه احلد، فإذا 

افرتى عىل إنسان هل كان جيب عليه احلد؟ فإهنم سيقولون: ال، فيقال هلم:  الذي مل يصل  

صدقتم، إنام جيب أن يصىل عىل من وجبت عليه الصالة واحلدود، وال يصىل عىل من مل َتب  

 .(5)عليه الصالة وال احلدود

إذا أدرك الرجل التكبرية والتكبريتني من  قال اإلمام الصادق:    [ 2942]احلديث:  

 . (6)امليت فليقض ما بقي متتابعا  الصالة عىل 

الصادق عن    [ 2943]احلديث:   اإلمام  امليت  سئل  الصالة عىل  الرجل يدرك من 
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 .(1)تكبرية، قال: يتم ما بقي

ال بأس أن يصيل الرجل عىل امليت بعدما    قال اإلمام الصادق:   [ 2944]احلديث:  

 .(2) يدفن

لني عن  أعن جعفر بن عيسى قال: قدم اإلمام الصادق مكة فس  [ 2945]احلديث:  

بن أعني، فقلت: مات، قال: مات؟ قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إىل قربه حتى نصيل    اَّللعبد  

الدعاء    يف، فرفع يديه يدعو واجتهد  هاهنا عليه، قلت: نعم، فقال: ال، ولكن نصيل عليه  

 .(3)وترحم عليه

امليت    فإذا  اإلمام عمن صيل عليه فلام سلم  الصادق  سئل اإلمام   [ 2946]احلديث: 

مل    قال: يسوى وتعاد الصالة عليه وإن كان قد محل، ما فمقلوب رجاله إىل موضع رأسه،  

 .(4) يدفن، فإن دفن فقد مضت الصالة عليه، وال يصىل عليه وهو مدفون

الصادق:   [ 2947]احلديث:   اإلمام  تغيب    قال  اجلنائز حني  بالصالة عىل  بأس  ال 

 .(5)الشمس وحني تطلع إنام هو استغفار

هل يمنعك يشء من هذه الساعات عن  قيل لإلمام الصادق:    [ 2948]احلديث:  

 .( 6) الصالة عىل اجلنائز؟ فقال: ال

اجلنازة أصيل عليها عىل غري وضوء؟    سئل اإلمام الصادق عن  [ 2949]احلديث:  

وتسبح   تكرب  كام  وهتليل،  وحتميد  وتسبيح  تكبري  هو  إنام  نعم،  غري    يف فقال:  عىل  بيتك 

 .(7)وضوء
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اجلنازة وهو عىل غري    [ 2950]احلديث:   تدركه  الرجل  الصادق عن  اإلمام  سئل 

 .(1) وضوء، فإن ذهب يتوّضأ فاتته الصالة عليها، قال: يتيمم ويصيل 

احلائض تصيل عىل اجلنازة؟ قال: نعم،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2951:  ]احلديث 

 .(2)وال تصف معهم

عن    [ 2952]احلديث:   الصادق  اإلمام  اجلنازة،  سئل  إذا حرضت  الطامث  املرأة 

 .(3) فقال: تتيمم وتصيل عليها، وتقوم وحدها بارزة من الصف

الصادق:    [ 2953]احلديث:   لإلمام  امليت  قيل  عىل  يصىل  قال:  املس  يفهل  جد؟ 

 . (4)نعم

إذا دخل وقت صالة مكتوبة فابدأ هبا قبل    قال اإلمام الصادق:   [ 2954]احلديث: 

 .(5)امليت، إال أن يكون امليت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك الصالة عىل 

،  مويتالرجل يصيل عىل ميتني أو ثالثة سئل اإلمام الصادق عن  [ 2955]احلديث:  

ثالثة أو اثنني أو عرشة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم  قال: إن كان  فكيف يصيل عليهم؟  

يكرب عليهم مخس تكبريات، كام يصيل عىل ميت واحد، وقد  صىل عليهم    صالة واحدة، 

لية الثاين  إاألول، ثم جيعل رأس الثالث إىل    ليةإإىل    اآلخرمجيعًا يضع ميتًا واحدًا ثم جيعل  

الوسط فكرب مخس    يف ا سواهم هكذا قام  شبه املدرج، حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذ

سئل فإن كان املوتى رجاال ونساء؟  ، وتكبريات، يفعل كام يفعل إذا صىل عىل ميت واحد

األول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم جيعل  إلية  قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاين إىل  

املرأة األوىل حتى  إلية  إىل  الرجل األخري، ثم جيعل رأس املرأة األخرى  إلية  رأس املرأة إىل  
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الوسط وسط الرجال فكرب وصىل عليهم كام يصيل    يف يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام  

 .(1)عىل ميت واحد

سفر هلم يمشون    يفقوم كانوا    يفما تقول  قيل لإلمام الصادق:    [ 2956]احلديث:  

يس عليهم إال  عىل ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ول

له   إزار كيف يصلون عليه وهو عريان، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: حيفر 

حلده، ويوضع اللبن عىل عورته فتسرت عورته باللبن وباحلجر، ثم يصىل عليه،    يفويوضع  

يصىل عىل امليت بعدما يدفن، وال يصىل    ل: فال يصىل عليه إذا دفن؟ فقال: اليق،  ثم يدفن

 .(2) عريان حتى توارى عورته عليه وهو

الصادق:    [ 2957]احلديث:   لإلمام  يصىل  قيل  والسارق  والزاين  اخلمر  شارب 

 . (3) عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم

سئل اإلمام الصادق عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرقة    [ 2958]احلديث:  

 .(4) كيف يصىل عليه؟ قال: يصىل عىل الذي فيه قلبه

الصادقسئل    [ 2959]احلديث:   قال:    اإلمام  مّيت،  رجل  رأس  قطع  رجل  عن 

 (5)()عليه الدية، فإّن حرمته مّيتا كحرمته وهو حّي 

: يدفن الرجل أظفاره وشعره إذا أخذ منها،  اإلمام الصادققال   [ 2960]احلديث:  

 .(6) وهي سنة

أنه  ي ق  [ 2961]احلديث:   حتى  نعم،  فقال:  امليت؟  عن  نصيل  الصادق:  لإلمام  ل 

 
من الباب    7وأورد قطعة منه يف احلديث    ،  2/  174/  3الكايف  (     1)

 من هذه األبواب.   19من الباب  1وقطعة يف احلديث  18

 . 1023/  327/ 3التهذيب (   2)

 . 1024/  328/ 3التهذيب (   3)

 .  429/  123/ 4الفقيه (   4)

 .  273ص  10ج  التهذيب:  (5)

   .317/  74/  1من ال حيرضه الفقيه ( 6)
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الضيق    عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا  اَّللضيق فيوسع    يفليكون  

 .(1)ركعتني؟ قال: نعم يف ل له: فأرشك بني رجلني ي بصالة فالن أخيك عنك، فق 

واالستغفار    إن امليت ليفرح بالرتحم عليه قال اإلمام الصادق:    [ 2962]احلديث:  

 .(2)له كام يفرح احلي باهلدية هتدى إليه

قربه الصالة والصوم    يفيدخل عىل امليت  قال اإلمام الصادق:    [ 2963]احلديث:  

 .(3)واحلج والصدقة والرب والدعاء، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت

الصادق:    [ 2964]احلديث:   اإلمام  عمال  قال  ميت  عن  املسلمني  من  عمل  من 

 .(4)به امليت اَّللله أجره ونفع  اَّلل صاحلا أضعف 

الصادق:    [ 2965]احلديث:   اإلمام  حيني  قال  والديه  يرب  أن  أحدكم  يمنع  ما 

وميتني؟! يصيل عنهام، ويتصدق عنهام، ويصوم عنهام، فيكون الذي صنع هلام، وله مثل ذلك  

 .(5)بربه خريا كثريا اَّلل فيزيده 

سنة  الصادقلإلمام  ل  يق   [ 2966]احلديث:   فقال:  موته؟  بعد  الرجل  يلحق  ما   :

سنها، يعمل هبا بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل هبا، من غري أن ينتقص من أجورهم  

موهتام، وحيج    يشء، بعد  لوالديه  يدعو  الطيب  والولد  بعده،  من  اجلارية َتري  والصدقة 

 .(6) حجتي؟ قال: نعم يفعنهام، فقلت: أرشكهام ويتصدق ويعتق عنهام، ويصيل ويصوم 

الصادق:  يق  [ 2967]احلديث:   لإلمام  قال:    أيل  موته؟  بعد  الرجل  يلحق  يشء 

 .(7) يلحقه احلج عنه، والصدقة عنه، والصوم عنه

 
  .554/ 117/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 1)

  .554/ 117/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 2)

  .556/ 117/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 3)

  .555/ 117/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 4)

   .76ي: عدة الداع ( 5)

  .4/  57/  7الكايف:  ( 6)

   .152/  72ن: املحاس ( 7)
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 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

عن الرجل يقول البنه أو البنته: بايب أنت  سئل اإلمام الكاظم    [ 2968]احلديث:  

أنت،   بأبوي  أو  ذلك    أترىوأمي،  فأرى  حيني  مؤمنني  أبواه  كان  إن  فقال:  بأسًا،  بذلك 

 .(1)عقوقا، وإن كانا قد ماتا فال بأس

رأيت    [ 2969]احلديث:   قال:  اجلعفري  سليامن  الكاظمعن  البنه    اإلمام  يقول 

ا ﴿)  القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك: فًّ افَّاِت صج الصَّ   حتى تستتّمها،   [ 1]الصافات:    ﴾وج

بلغ   فلام  ْقنجا ﴿فقرأ،  لج خج ْن  مج أجْم  ْلًقا  خج ده  أجشج أجُهْم  اْستجْفتِِهْم  طِنٍي    فج ِمْن  ْقنجاُهْم  لج خج ِزٍب﴾إِنَّا    الج

ىض الفتى، فلام سّجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا  ق  ،[ 11]الصافات:  

اْلُقْرآِن احْلجكِيمِ ﴿نعهد امليت إذا نزل به املوت يقرأ عنده:  رصت تأمرنا ، ف[ 2- 1]يس:    ﴾يس وج

 .(2)راحته اَّللبالصافات، فقال: يا بني، مل تقرأ عند مكروب من موت قط إال عجل 

بطنها يتحرك؟    يفعن املرأة متوت وولدها    سئل اإلمام الكاظم   [ 2970]احلديث:  

 . (3) قال: يشق عن الولد

عن عيل بن أيب محزة قال: أصاب الناس بمكة ـ سنة من السنني ـ    [ 2971]احلديث:  

فقال مبتدئًا من غري    اإلمام الكاظمخلق كثري، فدخلت عىل   صواعق كثرية، مات من ذلك

أن أسأله: ينبغي للغريق واملصعوق أن يرتبص به ثالثا ال يدفن، إال أن جييء منه ريح تدل  

عىل موته، قلت: جعلت فداك، كأنك ختربين أنه قد دفن ناس كثري أحياء فقال: نعم يا عيل،  

 .(4) قبورهم  يفقد دفن ناس كثري أحياء، ما ماتوا إال 

الكاظم:  قيل لإل  [ 2972]احلديث:   السنني  مام  إذا بلغ من  الصبي  كم يصىل عىل 

 
  .564/ 118/  1من ال حيرضه الفقيه  ( 1)

   .5/ 126/  3الكايف:  ( 2)

  .1004/  343/ 1التهذيب:  ( 3)

   .6/ 210/  3الكايف:  ( 4)
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 .(1)والشهور؟ قال: يصىل عليه عىل كل حال إال أن يسقط لغري متام

اجلنازة خيرج هبا ولست عىل وضوء، فإن  قيل لإلمام الكاظم:    [ 2973]احلديث:  

عليها وأنا عىل غري وضوء؟ فقال: تكون    أصيّل ذهبت أتوضأ فاتتني الصالة، أجيزي يل أن  

 .(2)عىل طهر أحب إيل

عن    [ 2974]احلديث:   الصادق  اإلمام  فتبقى  سئل  الطري  أو  السبع  يأكله  الرجل 

 .(3)حلم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصىل عليه ويدفن عظامه بغري

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

يع جنازة املؤمن فإّن فيه فضال  )ال ترتك تشي  :الرضا   قال اإلمام  [ 2975]احلديث:  

 (4)(كثريا

الرضا  قال    [ 2976]احلديث:   تقرأ    يفاإلمام  اجلنائز:  عىل  بأم    األوىل   يف الصالة 

  يف الثالثة للمؤمنني واملؤمنات، وتدعو    يف الكتاب، ويف الثانية تصيل عىل النبي وآله، وتدعو  

 .(5)الرابعة مليتك، واخلامسة تنرصف هبا 

الصالة عىل امليت ركوع وال    يف إّنام مل يكن  قال اإلمام الرضا:    [ 2977]احلديث:  

قد ختىل مما خلف، واحتاج إىل ما    الذيسجود ألنه إنام أريد هبذه الصالة الشفاعة هلذا العبد  

 .(6)قدم

الرضا:  [ 2978]احلديث:   النا   قيل لإلمام  أيدُّيم  جعلت فداك إن  يرفعون    يف س 

التكبرية األوىل، وال يرفعون فيام بعد ذلك، فأقترص عىل التكبرية األوىل    يف التكبري عىل امليت  

 
 .  1860/  481/  1واالستبصار  1037/  331/ 3التهذيب (   1)

 . 476/ 203/  3والتهذيب  ، 3/  178/  3الكايف (   2)

 . 444/ 96/ 1الفقيه (   3)

 .  169فقه اإلمام الرضا/  (4)

 .  1844/ 477/  1واالستبصار  440/  193/ 3التهذيب (   5)

 .  9/ 267وعلل الرشائع/   ،  114/  2عيون أخبار اإلمام الرضا (   6)
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 .(1)كل تكبرية  يفكل تكبرية؟ فقال: ارفع يدك  يفكام يفعلون، أو أرفع يدي 

إنام جوزنا الصالة عىل امليت قبل املغرب وبعد  قال اإلمام الرضا:    [ 2979]احلديث:  

َتب  ال إنام  الصالة  هذه  ألن  كسائر    يف فجر  مؤقتة  هي  وليست  والعلة  احلضور  وقت 

وقت حدث، واحلدث ليس لإلنسان فيه اختيار، وإنام   يفالصلوات وإنام هي صالة َتب  

 . (2) وقت كان إذا مل يكن احلق موقتا  أي يف هو حق يؤدى، وجائز أن تؤدى احلقوق 

الصالة عىل امليت بغري وضوء ألنه    إنام جوزنا قال اإلمام الرضا:    [ 2980]احلديث:  

  أي وتسأله عىل    اَّللليس فيها ركوع وال سجود، وإنام هي دعاء ومسألة، وقد جيوز أن تدعو  

 .(3)ركوع وسجود فيها  التيالصالة  يفحال كنت، وإنام جيب الوضوء  

الرضا    [ 2981]احلديث:   أما  سئل اإلمام  علمت أن جدي  عن املصلوب، فقال: 

ق عمه؟  عىل  وجه  يصىل  كان  إن  لك  أبينه  فقال:  مبينا،  أفهمه  ال  ولكني  ذلك،  أعلم  ل: 

املصلوب إىل القبلة فقم عىل منكبه األيمن، وإن كان قفاه إىل القبلة فقم عىل منكبه األيرس،  

وإن    فإن بني املرشق واملغرب قبلة، وإن كان منكبه األيرس إىل القبلة فقم عىل منكبه األيمن

كان منكبه األيمن إىل القبلة فقم عىل منكبه األيرس، وكيف كان منحرفا فال تزايلن مناكبه،  

   .(4)وليكن وجهك إىل ما بني املرشق واملغرب، وال تستقبله وال تستدبره البتة

 
 . 5/  184/  3الكايف (   1)

   . 115/  2عيون أخبار اإلمام الرضا (   2)

   . 115/  2عيون أخبار اإلمام الرضا (   3)

 . 2/  215/  3الكايف (   4)
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 أحكام عالقة الزوجية وآداهبا   

  هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من األحاديث الواردة حول   يف مجعنا  

حل عصمة الزوجية وفق ما جاءت  ما ورد حول أحكام  ، وأحكام عالقة الزوجية وآداهبا 

ألتفه   األرس  ختريب  نحو  واسعا  املجال  ليفتح  بعدها،  استحدث  ما  وفق  ال  الرشيعة  به 

 األسباب. 

قدر   أكرب  ذكرنا  فقد  املبحث  وهلذا؛  يف  خصوصا  اهلدى  أئمة  عن  النصوص  من 

والذي   البدعي[،  ]الطالق  بـ  يسمى  ملا  باعتبارهم تصدوا  الزوجية،  اخلاص بحل عصمة 

 أصبح وسيلة لفك األرس وألتفه األسباب. 

 : أحكام الزواج حول  ـ ما ورد    أوال 

الدالة   املبحث ما ورد من األحاديث  الزواج واحلث  أوردنا يف هذا  عىل مرشوعية 

وهي كلها من املعاين  عليه وبيان الكثري من أحكامه، واملصححة لكثري من األخطاء حوله، 

أجْن  :تعاىل الواردة يف القرآن الكريم، ومن أمثلة اآليات الواردة يف ذلك قوله   اتِِه  آيج ِمْن  ﴿ وج

ْينجكُ  لج بج عج جج ا وج ْيهج اًجا لِتجْسُكنُوا إِلج ُكْم ِمْن أجنُفِسُكْم أجْزوج لجقج لج اٍت  خج يج لِكج آلج مْحجًة إِنَّ يِف ذج رج ًة وج دَّ وج ْم مج

  ﴾ ُرونج كَّ تجفج ْوٍم يج ، ففي هذه اآلية توجيه لألنظار للنعم التي وضعها اَّلل تعاىل يف  [ 21الروم:] لِقج

 الزواج، وكيف هيأ الزوجني لبعضهام لتنتج عن ذلك املودة والرمحة. 

تعاىل و ِمْن  :قال  ُرُساًل  ْلنجا  أجْرسج ْد  قج لج وج انج  ﴿  كج ا  مج وج ًة  يَّ ُذرِّ وج اًجا  أجْزوج ُْم  هلج ْلنجا  عج جج وج ْبلِكج  قج

كِتجاب﴾ ٍل  أججج لُِكلِّ  اَّللَِّ  بِإِْذِن  إِالَّ  ٍة  بِآيج ْأيِتج  يج أجْن  ُسوٍل  بأن  [ 38الرعد:  ]   لِرج إخبار  اآلية  ، ويف هذه 

 الزواج من سنن املرسلني، وفيه رد بليغ عىل املمتنعني عنه بحجة التعبد والتبتل. 

ائُِكْم إِْن يجُكوُنوا  :قال تعاىلو إِمج نيج ِمْن ِعبجاِدُكْم وج
احِلِ الصَّ امجى ِمنُْكْم وج أجنكُِحوا اأْلجيج ﴿ وج
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لِيٌم﴾ اِسٌع عج اَّللَُّ وج ِه وج
اءج ُيْغنِِهْم اَّللَُّ ِمْن فجْضلِ رج ، ويف هذه اآلية حث عىل تزويج من  [ 32النور:] ُفقج

 ر حاجزا بني املؤمن والزواج. عن جعل الفق  ىوهنللمسلم والية عليهم، 

  :قال تعاىل و
ِ
اء ُكْم ِمنج النِّسج لج ا طجابج  ى فجانكُِحوا مج اْليجتجامج إِْن ِخْفُتْم أجالَّ ُتْقِسُطوا يِف  ﴿ وج

أجْدنجى لِكج  ذج ُنُكْم  أجْيامج ْت  لجكج مج ا  مج أجْو  ًة  اِحدج فجوج ْعِدُلوا  تج أجالَّ  ِخْفُتْم  فجإِْن  اعج  ُربج وج ثج  ُثالج وج ْثنجى  أجالَّ    مج

ويف هذه اآلية إجازة للتعدد يف إطاره الرشعي الصحيح، وتنبيه للعلة من   [ 3النساء:] تجُعوُلوا﴾

 إجازته. 

نِيجةج  و ثجامج يِن  ْأُجرج تج أجْن  ىلج   عج
نْيِ اتج هج اْبنجتجيَّ  ى  إِْحدج كج  ُأنكِحج أجْن  ُأِريُد  إِينِّ  الج  قج تعاىل: ﴿  قال 

فجِمنْ  ا  رْشً عج جْمتج  أجمْت إِْن  فج ٍج  ِمْن  ِحجج اَّللَُّ  اءج  شج إِْن  تجِجُديِن  سج لجيْكج  عج أجُشقَّ  أجْن  ُأِريُد  ا  مج وج ِعنِْدكج   

ني﴾  احِلِ ، وأنه  الزوج الصالح ملوليته دعوة لبحث الويل عن    ية اآلهذه  ويف    [ 27القصص:]   الصَّ

 . عرضها عليه ال حرج يف 

وُهنَّ بِاملْجْعُروِف فجإِْن  قال تعاىل:  و ارِشُ عج لج  ﴿ وج ْعج جيج ْيئًا وج ُهوا شج ى أجْن تجْكرج سج ِرْهُتُموُهنَّ فجعج كج

ثرِيا رْيًا كج ويف هذه اآلية الكريمة دعوة إىل املعارشة احلسنة بني الزوجني    [ 19النساء:] ﴾  اَّللَُّ فِيِه خج

الطالق آخر العالج، بحيث ال يصار إليه إال  وصرب بعضهام عىل بعض، وهي تشري إىل أن  

 . واشتداد الداء، وحني ال جيدي عالج سواه عند تفاقم األمر، 

تعاىل:  و اِجِع  قال  املْجضج يِف  اْهُجُروُهنَّ  وج فجِعُظوُهنَّ  ُهنَّ  ُنُشوزج جاُفونج  ختج يِت  الالَّ وج  ﴿

بِريًا﴾ كج لِّيًا  عج انج  كج اَّللَّج  إِنَّ  بِياًل  سج لجْيِهنَّ  عج تجْبُغوا  فجال  أجطجْعنجُكْم  فجإِْن  ُبوُهنَّ  اَْضِ وهي   [ 34النساء:] وج

إذا الحظ من زوجته نشوزًا إىل ما يعاجلها به من التأديب املتدرج: الوعظ  أنه  رشد الزوج  ت

 .ثم اهلجر، ثم الرضب غري املربح

من   ويفصلها  يؤكدها  ما  هنا  سنستعرض  التي  الكريمة  اآليات  من  وغريها 

 األحاديث: 
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 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

 (1) : )الدنيا متاٌع، وخري متاعها املرأة الصاحلة(  اَّللقال رسول    [ 2982]احلديث:  

نكح املرأة ألربع: ملاهلا، وحلسبها، وجلامهلا،  : )تُ   اَّللقال رسول    [ 2983]احلديث:  

 ( 2) ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك(

: )ال تزوجوا النساء حلسنهن فعسى حسنهن   اَّللقال رسول   [ 2984]احلديث:  

عىل   تزوجوهن  ولكن  تطغيهن،  أن  أمواهلن  فعسى  تزوجوهن ألمواهلن،  وال  يردُّين  أن 

 (3)سوداء ذات دين أفضل(خرماء الدين، وألمٌة 

رسول    [ 2985]احلديث:   اإليامن،    اَّلل قال  نصف  استكمل  فقد  تزوج  )من   :

 ( 4) (الباقيالنصف  يف اَّللفليتق 

واحتسابا كان    اَّلل: )ثالث من فعلهن ثقة ب  اَّلل قال رسول    [ 2986]احلديث:  

، واحتسابا كان حقا  اَّللفكاك رقبة ثقة ب  يف أن يعينه، وأن يبارك له: من سعى    اَّلل حقا عىل  

أن يعينه، وأن    اَّللواحتسابا كان حقا عىل    اَّللزوج ثقة بأن يعينه وأن يبارك له، ومن ت   اَّللعىل  

 (5)أن يعينه وأن يبارك له(  اَّللواحتسابا كان حقا عىل    اَّلليبارك له، ومن أحيا أرضا ميتة ثقة ب

عمر عن    [ 2987]احلديث:   رسول  قال   ابن  عىل      اَّلل : هنى  الرجل  أن خيطب 

 .(6)خطبة أخيه حتى يرتك اخلاطب قبله أو يأذن له

 
 ( 1467( مسلم )1)

 (  1466ومسلم ) ، (5090( البخاري )2)

 ( 1859( ابن ماجة )3)

 ( 8794)  335/ 7 ، (7647) 7/332( الطرباين يف األوسط 4)

األوسط  5) يف  الطرباين    37/ 2و)الصغري(    ،  (4918)   515/ 5( 

(737 ) 

 ( 1412ومسلم ) ، (5142( البخاري )6)
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، فقال:   اَّللرسول عدي بن حاتم: أن رجال خطب عند  عن  [ 2988]احلديث:  

: )بئس اخلطيب أنت،  ورسوله فقد رشد، ومن يعصهام فقد غوى فقال له    اَّللمن يطع  

 ( 1) ورسوله( اَّلل قل ومن يعص 

خطبة احلاجة: )إن      اَّللعلمنا رسول  قال:  ابن مسعود  عن    [ 2989]احلديث:  

أنفسنا، من ُّيد  احلمد َّلل نستعينه ونستغفر به من رشور  فال مضل له، ومن    اَّلل ه، ونعوذ 

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أرسله باحلق    اَّلل يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال  

يرض    ورسوله فقد رشد، ومن يعصهام فإنه ال   اَّلل بشريا ونذيرا بني يدي الساعة، من يطع  

ج ﴿   شيئا   اَّلل إال نفسه، وال يرض   ا أجُّيه لجقج  يج خج ٍة وج اِحدج ُكْم ِمْن نجْفٍس وج لجقج بَُّكُم الَِّذي خج ُقوا رج ا النَّاُس اتَّ

اءً  نِسج رًيا وج
ثِ ااًل كج بجثَّ ِمنُْهامج ِرجج ا وج هج ْوجج ا زج اتَُّقوا    ِمنْهج امج   اَّلل وج اأْلجْرحج ُلونج بِِه وج اءج   اَّلل إِنَّ    الَِّذي تجسج

ْيُكْم   لج انج عج ِقيًبا﴾كج ُقوا  ﴿  [ 1]النساء:    رج نُوا اتَّ ِذينج آمج جا الَّ أجُّيه ا  أجْنُتْم    اَّلليج ُوُتنَّ إِالَّ وج الج متج اتِِه وج ُتقج قَّ  حج

 ﴾ ُقوا  ﴿   [ 102]آل عمران:    ُمْسلُِمونج اتَّ ُنوا  آمج ِذينج  الَّ جا  أجُّيه ا  ْواًل    اَّلل يج قج ُقوُلوا  ِديًداوج ُكْم    سج لج ُيْصلِْح 

لجكُ  ْغِفْر  يج وج ُكْم  لج ُذُنوبجُكمْ أجْعامج ُيطِِع    ْم  ْن  مج ْوًزا    اَّللوج فج ازج  فج ْد  قج فج ُه  ُسولج رج ظِياًم﴾وج -70]األحزاب:    عج

17 ])(2 ) 

رسول    [ 2990]احلديث:   كاليد    اَّللقال  فهي  تشهٌد  فيها  ليس  خطبة  )كل   :

 (3)اجلذماء(

له  [  2991]احلديث:   فقال  األنصار  امرأة من  : )هل    اَّلل رسول  خطب رجٌل 

 (4): ال، قال: )فاذهب فانظر(قال(، نظرت إليها 

املساجد،    يف : )أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه    اَّللقال رسول    [ 2992]احلديث:  

 
 (870( مسلم )1)

أبو داود )2)  )2118)  ،  (   ، 104/ 3والنسائي    ،  (1105والرتمذ ي 

 ( 1892وابن ماجة )

 ( 1106الرتمذي ) ، (4841( أبو داود )3)

 ( 1424( مسلم )4)
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 ( 1) (واَضبوا عليه بالدفوف

تزوج عقيل بن أيب طالب امرأة من بني جشم فقالوا: له بالرفاء   [ 2993]احلديث: 

 (2)بارك لكم(فيكم و اَّلل: )بارك  اَّلل والبنني، فقال: قولوا كام قال رسول 

: )إذا دخلت املرأة عىل زوجها يقوم الرجل،    اَّللقال رسول   [ 2994]احلديث:  

م  الله،  يفأهيل وبارك ألهيل    يفم بارك يل  الله فتقوم من خلفه فيصليان ركعتني، ويقول:  

بيننا ما مجعت  اللهارزقهم منى وارزقنى منهم،   إذا فرقت إىل    يفم امجع  بيننا  خري، وفرق 

 ( 3) خري(

  يف : )من أفضل الشفاعة أن يشفع بني االثنني    اَّللقال رسول    [ 2995]احلديث:  

 ( 4)النكاح(

رسول    [ 2996]احلديث:   لألول    اَّللقال  فهي  وليان  زوجها  امرأة  )أيام   :

 (5)منهام(

: )األيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن    اَّللقال رسول    [ 2997]احلديث:  

صامهتا(  يف وإذهنا  أبوها  ،  (6)نفسها،  يستأذهنا  )والبكر  رواية:  وإذهنا    يفويف  نفسها، 

 ( 7)(صامهتا 

أتت  )أن    روي  [ 2998]احلديث:   بكرا  أباها     اَّللرسول  جارية  أن  فذكرت 

 ) (8 ) اَّلل رسول زوجها، وهي كارهٌة فخريها 

: )إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه    اَّلل قال رسول    [ 2999]احلديث:  

 
 ( 1089( الرتمذي )1)

 ( 1906وابن ماجة ) ، 6/128( النسائي 2)

الطرباين  3) األوسط    ،  (8994)  9/204(  يف    217/ 4والطرباين 

(4018 ) 

 ( 1975( ابن ماجة )4)

 ( 1110والرتمذي ) ، (2088( رواه أبو داود )5)

 .66(  1421( رواه مسلم )6)

 . 68(  1421( مسلم )7)

 (( 2096( أبو داود )8)
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 ( 1) وفساٌد عريٌض( األرض  يففزوجوه، إال تفعلوه تكن فتنٌة  

: )من كظم غيظا وهو قادر عىل إنفاذه، خريه   اَّللقال رسول   [ 3000]احلديث:  

وضع    اَّلل عبدا  أنكح  ومن  القيامة،  يوم  العني  احلور  يوم    اَّللمن  امللك  تاج  رأسه  عىل 

 ( 2) القيامة(

صداق امرأة ملء كفيه سويقا    يف: )من أعطى    اَّللقال رسول    [ 3001]احلديث:  

 ( 3) (أو مترا فقد استحل

فقال:    روي   [ 3002]احلديث:   نعلني  عىل  تزوجت  فزارة  بني  من  امرأة  :  أن 

 .(4)ت: نعم، فأجازه(، قال )أرضيت من نفسك ومالك بنعلني

قالت:[  3003]احلديث:   عائشة  رسول    عن  عىل      اَّلل أمرين  امرأة  أدخل  أن 

 .(5)زوجها قبل أن يعطيها شيئا 

امرأة نكحت عىل صداق أو حباء أو  : )أيام    اَّللقال رسول    [ 3004]احلديث:  

عدة قبل عصمة النكاح فهو هلا، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو ملن أعطيه وأحق ما أكرم  

 ( 6) عليه الرجل ابنته وأخته(

: )أحق ما أوفيتم به من الرشوط ما استحللتم    اَّللقال رسول    [ 3005]احلديث:  

 (7)به الفروج(

من يمن املرأة تيسري خطبتها، وتيسري    : )إن   اَّللقال رسول    [ 3006]احلديث:  

 (8)صداقها، وتيسري رمحها(

 
 (  1967وابن ماجة ) ، (1084( الرتمذي )1)

  250/ 2ويف )الصغري(    ،  (9256)  9/104( الطرباين يف األوسط  2)

(1112 ) 

 (  2110( أبو داود )3)

 ( 1888وابن ماجة ) ، (1113( الرتمذي )4)

 ( 2128( أبو داود )5)

 ( 1955وابن ماجة ) 120/ 6والنسائي   ، (2129( أبو داود )6)

 ( 1418ومسلم ) ، (2721( البخاري )7)

 .  6/77( أمحد 8)
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: )أيام رجل تزوج امرأة عىل ما قل من املهر    اَّللقال رسول    [ 3007]احلديث:  

 ( 1) يوم القيامة وهو زان( اَّلل نفسه أن يؤدي إليها حقها، لقي  يف أو كثر ليس 

: )أيام رجل نكح امرأة فدخل هبا فال حيل له    اَّللقال رسول    [ 3008]احلديث: 

نكاح ابنتها، وإن مل يكن دخل هبا فلينكح ابنتها، وأيام رجل نكح امرأة فال حيل له نكاح أمها  

 ( 2) دخل هبا أو مل يدخل(

رسول    [ 3009]احلديث:   )إن    اَّللقال  من    اَّلل :  حرم  ما  الرضاع  من  حرم 

 (3)النسب(

وعندي رجٌل فاشتد     اَّلل رسول  ل عيل  دخ  عن عائشة قالت: [  3010]احلديث:  

يا رسول    يفذلك عليه، ورأيت الغضب   إنه أخي من الرضاعة، فقال:    اَّلل وجهه، فقلت 

 ( 4))انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإنام الرضاعة من املجاعة(

 ( 5))ال حترم املصة واملصتان(  : اَّللقال رسول    [ 3011]احلديث:  

  يف )ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء    :  اَّللقال رسول    [ 3012]احلديث:  

 (6)الثدي وكان قبل الفطام(

ترسه إذا نظر،    التي النساء خرٌي؟ قال: )  أي    اَّلل قيل لرسول  [  3013]احلديث:  

 ( 7) (نفسها وال ماهلا بام يكره يف وتطيعه إذا أمر، وال ختالفه 

خريا له من    اَّلل: )ما استفاد املؤمن بعد تقوى    اَّللقال رسول    [ 3014]احلديث:  

زوجة صاحلة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها رسته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها  

 
 ( 111)  51  -1/84)الصغري(    ،  (1151)  2( الطرباين يف األوسط  1)

 ( 1117( الرتمذي )2)

 ( 1146( رواه الرتمذي )3)

 ( 1455ومسلم ) ، (5102( البخاري )4)

 ( 1450( مسلم )5)

 ( 1152( الرتمذي )6)

 . 6/68( النسائي 7)
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 ( 1) نفسها وماله( يفنصحته 

: )إذا صلت املرأة مخسها، وصامت شهرها،    اَّللقال رسول    [ 3015]احلديث: 

 (2)أبواب اجلنة شئت( أيدخيل اجلنة من وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل هلا: ا

امرأٌة معها صبيان هلا قد محلت أحدمها، وهي      اَّللرسول  أتت    [ 3016]احلديث:  

ما يأتني إىل أزواجهن،    لوال: )حامالٌت والداٌت رحيامٌت؛    اَّللرسول    قالتقود اآلخر، ف

 ( 3) (دخل مصلياهتن اجلنة

، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: )أن تطعمها  اَّللل: يا رسول  ي ق  [ 3017]احلديث:  

إال   هتجر  وال  تقبح،  وال  الوجه،  ترضب  وال  اكتسيت،  إذا  وتكسوها  طعمت،    يف إذا 

 ( 4) البيت(

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

النكاح،    يف يستأمره      اَّلل أتى رجل رسول  قال اإلمام الباقر:    [ 3018]احلديث:  

 .(5)ين تربت يداكفقال: نعم، انكح وعليك بذوات الد 

م  الله دعائه:    يفيقول      اَّلل رسول  كان  قال اإلمام الصادق:    [ 3019]احلديث:  

إين أعوذ بك من ولد يكون عيّل ربا، ومن مال يكون عيّل ضياعًا، ومن زوجة تشيبني قبل  

 .(6) أوان مشيبي، ومن خليل ماكر

للمرء املسلم أن تكون  : إّن من القسم املصلح    اَّللقال رسول    [ 3020]احلديث:  

 .(7)له امرأة إذا نظر إليها رسته، وإن غاب عنها حفظته، وإن أمرها أطاعته

 
 ( 1857( ابن ماجة )1)

أمحد  2) يف  ،  1/191(  الطرباين    340- 339/ 8األوسط    ورواه 

(8805 ) 

 ( 2013( ابن ماجة )3)

 ( 1850وابن ماجة ) ، (2141( أبو داود )4)

  .1600/  401/ 7التهذيب:  ( 5)

 .  1166/ 246/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:6)

 .  5/ 327/  5الكايف:  ( 7)
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عّز وجّل: إذا أردت أن أمجع للمسلم    اَّلل: قال    اَّللقال رسول    [ 3021]احلديث:  

جعلت له قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا عىل البالء صابرا،    اآلخرة خري الدنيا وخري  

 .(1) نفسها وماله يفترسه إذا نظر إليها، وحتفظه إذا غاب عنها  وزوجة مؤمنة 

امرؤ   اَّلل رسول  قال    [ 3022]احلديث:   استفاد  ما  بعد    :  فائدة    اإلسالممسلم 

  يف أفضل من زوجة مسلمة ترسه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وحتفظه إذا غاب عنها  

 .(2) نفسها وماله

 .(3) : من سعادة املرء الزوجة الصاحلة اَّللقال رسول    [ 3023]احلديث:  

: من ترك التزويج خمافة العيلة فقد ساء ظنه    اَّلل قال رسول    [ 3024]احلديث:  

اءج ُيْغنِِهُم اَّللَُّ ِمْن فجْضلِهِ ﴿عّز وجّل يقول:    اَّلل عّز وجّل، إّن    اَّللب رج  (4) ([ 32]النور:    ﴾إِْن يجُكوُنوا ُفقج

 .(5) فإّنه أرزق لكم األهل : اختذوا  اَّللقال رسول    [ 3025]احلديث:  

  طاهرا مطهرا فليلقه  اَّلل : من رسه أن يلقى    اَّللرسول  قال    [ 3026]احلديث:  

 .(6) عّز وجّل  اَّللبزوجة، ومن ترك التزويج خمافة العيلة فقد أساء الظن ب

الصادق:   [ 3027]احلديث:   اإلمام  إىل    قال  رجل  إليه      اَّلل رسول  جاء  فشكا 

 .(7)احلاجة، فقال: تزوج فتزوج فوسع عليه

فشكا    األنصارشاب من      اَّللأتى رسول    قال اإلمام الصادق:  [ 3028]احلديث:  

، فلحقه    اَّللإليه احلاجة، فقال له: تزوج، فقال الشاب: إيّن ألستحيي أن أعود إىل رسول  

عليه، فأتى الشاب    اَّلل فقال: إّن يل بنتا وسيمة، فزوجها إياه، قال: فوسع    األنصاررجل من  

 
 .  2/ 327/  5الكايف:  ( 1)

 .  1/ 327/  5الكايف:  ( 2)

 .  4/ 327/  5الكايف:  ( 3)

 .  5/ 330/  5الكايف:  ( 4)

   .1145/ 242/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:5)

 .  1154/ 243/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:6)

 .  2/ 330/  5الكايف:  ( 7)
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 . (1) فأخربه النبّي 

وخ     اَّلل رسول  قام    [ 3029]احلديث:   اياكم  الناس  أُّيا  فقال:  رضاء  خطيبا 

 .(2)منبت السوء يف قال: املرأة احلسناء  ؟، وما خرضاء الدمن اَّلل الدمن، قيل: يا رسول 

  اَّلل النكاح، فقال رسول    يفيستأمره      اَّلل رسول  أتى رجل    [ 3030]احلديث:  

(3): انكح وعليك بذات الدين تربت يداك. 

: من تزوج امرأة ال يتزوجها إال جلامهلا مل ير    اَّلل قال رسول    [ 3031]احلديث:  

 .(4)إليه، فعليكم بذات الدين اَّلل فيها ما حيب، ومن تزوجها ملاهلا ال يتزوجها إال له وكله 

اَّلل    [ 3032]احلديث:   ملاهلا وكله    :قال رسول  امرأة  ، ومن  إليه   اَّللمن تزوج 

 .(5)له ذلك  اَّلل تزوجها جلامهلا رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها مجع 

من نكح امرأة حالال بامل حالل غري أنه أراد    :قال رسول اَّلل    [ 3033]احلديث:  

بذلك إال ذال وهوانا، وأقامه بقدر ما استمتع منها عىل    اَّللسمعة مل يزده  وخرا ورياء  فبه  

 .(6)شفري جهنم، ثّم ُّيوي به فيها سبعني خريفا 

زوج ضبيعة بنت الزبري      اَّللان رسول    قال اإلمام الصادق:  [ 3034]احلديث:  

:    اَّللذلك بنو هاشم، فقال رسول    يف ، فتكلمت  األسودبن عبد املطلب من مقداد بن  

 .(7) أن تتضع املناكح  أردت إناّم إيّن 

: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه،    اَّللقال رسول    [ 3035]احلديث:  

قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه،    ؟ نسبه  يف، وإن كان دنيا  اَّلل ل: يا رسول  يق

 
 .  3/ 330/  5الكايف:  ( 1)

   .4/ 332/  5الكايف:  ( 2)

   .1/ 332/  5الكايف:  ( 3)

 . 1592/  399/ 7التهذيب:  ( 4)

 . 1596/  399/ 7التهذيب:  ( 5)

 .  333عقاب االعامل   ( 6)

 . 1581/  395/ 7التهذيب:  ( 7)
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 .(1)وفساد كبري األرض  يف إال تفعلوه تكن فتنة 

: النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد    اَّللقال رسول    [ 3036]احلديث:  

 .(2)أرقها، فلينظر أحدكم ملن يرق كريمته

 .(3): شارب اخلمر ال يزوج إذا خطب اَّللقال رسول    [ 3037]احلديث:  

عىل لساين    اَّلل : من رشب اخلمر بعدما حرمها    اَّللقال رسول    [ 3038]احلديث:  

 .(4)فليس بأهل أن يزوج إذا خطب

كثريًا ما كان يقول:      اَّللتزّوجوا فإّن رسول  )قال اإلمام عيل:    [ 3039]احلديث:  

من كان حيّب أن يّتبع سنّتي فليتزّوج، فإّن من سنّتي التزويج، واطلبوا الولد، فإين ُأكاثر بكم  

 (5)األُمم غدا(

 ( 6)تاكم العّزاب(رشار مو ):   اَّللرسول  قال   [ 3040]احلديث:  

الباه    يا معرش الشباب ) :    اَّللرسول  قال    [ 3041]احلديث:   من استطاع منكم 

 (7)فليتزوج، ومن مل يستطعها فليدمن الصوم، فإنه له وجاٌء(

أربع مواضع:    يف يفتح أبواب السامء بالرمحة  ):    اَّللرسول  قال  [  3042]احلديث:  

الولد   نظر  وعند  املطر،  نزول  وعند    يف)عند  الكعبة،  باب  فتح  وعند  الوالدين،  وجه 

  (8)النكاح(

  اَّللتزويج حالل حتى جيمع    يفمن عمل  ) :    اَّللقال رسول    [ 3043]احلديث:  

زّوجه   عبادة    اَّللبينهام،  هبا  تكّلم  وكلمٍة  خطاها،  خطوٍة  بكل  له  وكان  العني،  احلور  من 

 
 . 1578/  394/ 7التهذيب:  ( 1)

 . 133/ 2امايل الطويس  ( 2)

 .  1591/  398/ 7التهذيب:  ، 2/ 348/  5الكايف:  ( 3)

   .3/ 348/  5الكايف:  ( 4)

 . 2/405اخلصال  (5)

 . 374( روضة الواعظني ص6)

 . 374( روضة الواعظني ص7)

 . 103( جامع األخبار ص8)
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 (1)سنة(

حداثة سنّه، إال عّج    يفما من شاب  تزّوج  ) :    اَّلل رسول  قال    [ 3044]احلديث: 

 (2)الثلث الباقي( يفالعبد  اَّللشيطانه: يا ويله.. يا ويله.. عصم مني ثلثي دينه، فليتّق 

بالقرآن، أو    يف ال سهر إال  ):    اَّلل قال رسول    [ 3045]احلديث:   ثالث: هتّجٌد 

 ( 3) زوجها( طلب علٍم، أو عروٌس هُتدى إىل

يتخذ أهال  اَّللقال رسول    [ 3046]احلديث:   أن  املؤمن  يمنع  ما    اَّلل لعل    !؟: 

 .(4)اَّللبال إله إال  األرض يرزقه نسمة تثقل 

عّز وجّل    اَّللأحب إىل    اإلسالم   يف: ما بني بناء    اَّللقال رسول    [ 3047]احلديث:  

 .(5)من التزويج

 .(6) فإنه أرزق لكم األهل : اختذوا  اَّللقال رسول    [ 3048]احلديث:  

  اَّلل إىل    أحبوما من يشء  ،  : تزوجوا وزوجوا  اَّللقال رسول    [ 3049]احلديث:  

عّز وجّل من بيت   اَّللبالنكاح، وما من يشء أبغض إىل  اإلسالم يف عّز وجّل من بيت يعمر 

 بالفرقة، يعني الطالق.  اإلسالم يفخيرب 

القول من    يفوكد    إناّم عّز وجّل    اَّلل : ان  اإلمام الصادقثم قال   فيه  الطالق وكرر 

 .(7)بغضه الفرقة

  يف   اَّلل فليتق  ،  : من تزوج أحرز نصف دينه  اَّلل قال رسول    [ 3050]احلديث:  

 . (8) النصف اآلخر، أو الباقي

 
 . 104( جامع األخبار ص1)

 .12( نوادر الراوندي ص2)

 .13( نوادر الراوندي ص3)

 .  1139/ 241/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:4)

 .  1143/ 241/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:5)

   .1145/ 242/  3 حيرضه الفقيه:(  من ال 6)

   .1/ 328/  5الكايف:  ( 7)

 .  2/ 328/  5الكايف:  ( 8)
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قال: من أحب أن      اَّلل  تزّوجوا فإّن رسولقال اإلمام عيل:    [ 3051]احلديث:  

 .(1) يتبع سنّتي فإّن من سنّتي التزويج

طاهرا مطهرا فليلقه    اَّلل: من أحب أن يلقى    اَّللقال رسول    [ 3052]احلديث:  

 .(2)بزوجة

فقالت:      اَّلل رسول  عن اإلمام الباقر قال: جاءت امرأة إىل    [ 3053]احلديث:  

قال: ما يل    ؟، قال: ما تعطيها اَّلل فقال: رجل فقال: أنا يا رسول    ؟زوجني، فقال: من هلذه

القرآن ـ فقال: أحتسن شيئا من  ـ إىل أن قال:  قال: نعم، قال: قد زوجتكها عىل ما    ؟يشء 

 .(3)حتسن من القرآن فعلمها إياه

أن يتزوج خدجية بنت      اَّلل ملا أراد رسول    قال اإلمام الصادق:  [ 3054]احلديث:  

طالب، ثّم ذكر خطبته ـ إىل أن قال: ـ فقالت خدجية: قد زوجتك يا حممد    أبو  خويلد أقبل

 . (4) مايل يف نفيس، واملهر عيّل 

 .(5)اإلسالم  يفشغار    : ال جلب وال جنب وال   اَّللقال رسول    [ 3055]احلديث:  

عن نكاح الشغار وهي      اَّلل هنى رسول   قال اإلمام الصادق: [ 3056]احلديث: 

املامنحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي عىل أن ال مهر  

 .(6) بينهام

أن يقول الرجل للرجل:      اَّلل رسول  هنى    قال اإلمام الصادق:   [ 3057]احلديث:  

 .(7)أختيزوجك أزوجني اختك حتى 

 
 .  5/ 329/  5الكايف:  ( 1)

 .  76 ة: املقنع ( 2)

   .5/ 380/  5الكايف:  ( 3)

 .  9/ 374/  5الكايف:  ( 4)

 .  1445/  355/ 7التهذيب: و ، 2/ 361/  5الكايف:  ( 5)

 .  3/ 361/  5الكايف:  ( 6)

 .  1/  3/  4 (  من ال حيرضه الفقيه:7)
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نه ال  أباملرأة حتى ظننت    جربيل: أوصاين    اَّللقال رسول    [ 3058]احلديث:  

 .(1)ينبغي طالقها إال من فاحشة مبينة

 .(2) : ملعون ملعون من ضيع من يعول اَّللقال رسول    [ 3059]احلديث:  

  اَّللرساؤه وأحب العباد إىل  أ: عيال الرجل    اَّلل رسول    قال   [ 3060]احلديث:  

 .(3)رسائهأ عّز وجّل أحسنهم صنعا إىل 

  يف     اَّلل قال: تقاىض عيّل وفاطمة إىل رسول    عن اإلمام الباقر  [ 3061]احلديث: 

فقالت  ،  ىض عىل اإلمام عيل بام خلفه اخلدمة فقىض عىل فاطمة بخدمتها ما دون الباب، وق

إال   الرسور  من  دخلني  ما  يعلم  فال  رسول  إب  اَّللفاطمة:  رقاب  أحتمل      اَّلل كفائي 

 . (4) الرجال

رسول    [ 3062]احلديث:   اخللق    :   اَّلل قال  سيئة  امرأة  خلق  عىل  صرب  من 

 . (5) ثواب الشاكرين  اَّللأعطاه  األجر ذلك  يف واحتسب 

: )خري نسائكم اخلمس، فقيل: ما اخلمس؟    اَّللقال رسول    [ 3063]احلديث:  

اللينة، املؤاتية،   إذا غضب زوجها مل تكتحل عينها بغمض حّتى يرىض،    التيقال: اهلينة، 

 (6)ال خييب( اَّلل ، وعامل اَّللغيبته، فتلك عاملة من عاّمل  يفواّلتي إذا غاب زوجها حفظته  

أّيام امرأة مل ترفق بزوجها ومحلته عىل ما ال  )  :   اَّللرسول    قال  [ 3064]احلديث: 

 ( 7)(وهو عليها غضبان  اَّلليقدر عليه، وما ال يطيق مل تقبل منها حسنة، وتلقى 

واليوم اآلخر فال يلبث   اَّللّ: )من كان يؤمن ب اَّللرسول قال   [ 3065]احلديث:  

 
 .  6/ 512/  5الكايف:  ( 1)

  .417/ 103/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:2)

 .  1722/ 362/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:3)

 .  25د: قرب االسنا ( 4)

 . 9/  4 (  من ال حيرضه الفقيه:5)

 . 379ص  1( أمايل الشيخ الطويس ج  6)

 .  422ق: أمايل الّصدو (7)
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 ( 1) موضع تسمع نفسه امرأة ليست له بمحرم( يف

اإلمام    [ 3066]احلديث:   أخذ  الصادققال  )فيام  عىل      اَّللرسول  :  البيعة  من 

 (2)اخلالء( يف النساء أن ال حيتبني، وال يقعدن مع الرجال 

)  اَّلل رسول  قال    [ 3067]احلديث:   بالنساء،    أربعة :  اخللوة  للقلوب:  مفسدة 

وما جمالسة املوتى؟    اَّللرسول  قيل: يا  (، فأُّيّن، وجمالسة املوتى واالستامع منهّن، واألخذ بر

 ( 3) قال: )جمالسة كّل ضاّل عن اإليامن، وجائر عن األحكام(

: أيام امرأة خرجت من بيتها بغري إذن زوجها   اَّللقال رسول   [ 3068]احلديث:  

 .(4) فال نفقة هلا حتى ترجع

اَّلل    [ 3069]احلديث:   لنسائكم عليكم حقا    يف   قال رسول  إن  الوداع:  خطبة 

ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم واليدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه  

قد أذن لكم أن تعضلوهن وهتجروهن    اَّللإال بإذنكم وأن ال يأتني بفاحشة فإن فعلن فإن  

وكسوهتن    املضاجع وترضبوهن َضبا غري مربح، فإذا انتهني وأطعنكم فعليكم رزقهن  يف

 .(5)باملعروف

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا الباب: 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

نكاح   يف أفضل الشفاعات أن تشفع بني اثنني  قال اإلمام عيل:    [ 3070]احلديث:  

 .(6)بينهام اَّلل حتى جيمع 

 
 .  300ص  2أمايل الطويس ج  (1)

 .  519ص   5ج الكايف:  (2)

 .  81ص  1أمايل الطويس ج  (3)

 .  5/ 514/  5الكايف:  ( 4)

 . 24 ل: حتف العقو ( 5)

 .  1/ 331/  5الكايف:  ( 6)
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أتت املوايل أمري املؤمنني فقالوا: نشكو إليك  قال اإلمام الصادق:    [ 3071]احلديث:  

كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، وزوج سلامن وبالال      اَّللن رسول  إهؤالء العرب،  

فيهم،   فكلمهم  املؤمنني  أمري  إليهم  فذهب  نفعل،  ال  وقالوا:  هؤالء  علينا  وأبوا  وصهيبًا 

حلسن، أبينا ذلك، فخرج وهو مغضب، جيّر رداءه وهو  : أبينا ذلك يا أبا ااألعاريبفصاح  

يقول: يا معرش املوايل، إّن هؤالء قد صرّيوكم بمنزلة اليهود والنصارى، يتزوجون إليكم  

لكم، فإيّن سمعت رسول    اَّللوال يزوجونكم، وال يعطونكم مثل ما يأخذون، فاَتروا بارك  

 .(1)غريها  يفتجارة وواحدة ال يف يقول: الرزق عرشه أجزاء، تسعة أجزاء   اَّلل

من أراد منكم التزويج فليصّل ركعتني، وليقرأ  )قال اإلمام عيل:    [ 3072]احلديث:  

عّز وجّل وليثِن عليه،    اَّللسورة فاحتة الكتاب وسورة يس، فإذا فرغ من الصالة فليحمد  

( أحسنُت  الله وليقل:  إن  غيورًا،  قنوعًا  شكورًا  ولودًا  ودودًا  صاحلًة  زوجًة  ارزقني  م 

تعاىل أعانْت، وإن نسيُت ذّكرْت، وإن خرجُت    اَّللشكرْت، وإن أسأُت غفرْت، وإن ذكرُت  

عليها   أقسمُت  وإن  أطاعتني،  أمرهتا  وإن  عليها رّسْت،  دخلُت  وإن  عندها حفظْت،  من 

أرض عليها  غضبُت  وإن  قسمي،  فإنام أبّرت  ذلك،  يل  واإلكرام.. هب  اجلالل  ذا  يا  تني، 

ثم إذا ُزّفت إليه  .  ما سأل.  اَّللأسألك وال أجد إال ما قسمت يل.. فمن فعل ذلك أعطاه  

أهيل،    يف م بارك يل  اللهودخلت عليه، فليصّل ركعتني، ثم ليمسح يده عىل ناصيتها وليقل: )

رٍي ويمٍن وبركٍة، وإن جعلتها فرقًة فاجعلها خ  يف ، وما مجعت بيننا فامجع بيننا  يفّ وبارك هلا  

 (2)فرقًة إىل خري(

، فإّنه    اَّللتزوجوا فإن التزويج سنة رسول  قال اإلمام عيل:    [ 3073]احلديث:  

كان يقول: من كان حيب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج، واطلبوا الولد، فإين مكاثر  

 
 .48( نوادر الراوندي 2)   .59/ 318/  5الكايف:  ( 1)
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ال  األمم بكم   لبن  من  أوالدكم  عىل  وتوقوا  اللبن  غدا،  فإن  واملجنونة  النساء  من  بغي 

 . (1)يعدي

  ؟ حديث طويل ـ انه قال المرأة: ألك ويل  يف ـ    اإلمام عيل عن    [ 3074]احلديث:  

قالوا: نعم، فقال اإلمام   ؟جائز  أختكمقالت: نعم هؤالء إخويت فقال هلم: أمري فيكم ويف 

اجلارية من هذا الغالم  شهد من حرض من املسلمني أيّن قد زوجت هذه  أو  اَّللشهد  أعيل:  

 .(2) بأربعامئة درهم والنقد من مايل 

مري املؤمنني:  حديث ـ ان مجاعة قالوا أل  يفعن اإلمام الصادق ـ    [ 3075]احلديث: 

والثناء   اَّلل ذكر خطبة تشتمل عىل محد فنا نريد أن نزوج فالنا فالنة ونحن نريد أن ختطب، إ

إن فالن بن فالن ذكر فالنة بنت فالن وهو    آخرها: ثم   يف ، وقال  اَّللعليه والوصية بتقوى  

ما قد    يف الصداق  النسب من ال َتهلونه، وقد بذل هلا من  احلسب من قد عرفتموه، ويف 

 .(3)عىل حممد وآله وسلم اَّلل عرفتموه فردوا خريا حتمدوا عليه وتنسبوا إليه وصىل 

إن غضبت أو غضب تقول   التيقال اإلمام عيل: )خري نسائكم   [ 3076]احلديث:  

 ( 4)يدك ال أكتحل عيني بغمض حّتى ترىض عنّي( يف لزوجها: يدي 

: )ثالثة من حفظهّن كان معصوما من الشيطان  عيلّ قال اإلمام    [ 3077]احلديث:  

الرجيم ومن كّل بلّية: من مل خيل بامرأة ال يملك منها شيئا، ومل يدخل عىل سلطان، ومل يعن  

 ( 5) صاحب بدعة ببدعته(

 ا روي عن اإلمام السجاد: م 

بتاج    اَّللمن تزوج َّلل ولصلة الرحم توجه  قال اإلمام السجاد:    [ 3078]احلديث:  

 
 .  614 ل: اخلصا ( 1)

   .6/ 423/  7الكايف:  ( 2)

 .  1/ 369/  5الكايف:  ( 3)

 . 239ص  100( كتاب الغايات كام يف بحار األنوار ج 4)

 .  96األشعثيّات ص  (5)
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 .(1) امللك

:  عند الزواج  كان يقول   اإلمام السجادعن اإلمام الصادق: إن    [ 3079]احلديث:  

 .(2) اَّللوقد زوجناك عىل رشط  اَّللعىل حممد وآله، ونستغفر  اَّللاحلمد َّلل وصىل 

كان يزوج وهو يتعرق    اإلمام السجاد عن اإلمام الصادق: إن    [ 3080]احلديث:  

  ، وقد اَّللعىل حممد وآله ونستغفر    اَّللعرقا يأكل ما يزيد عىل أن يقول: احلمد َّلل، وصىل  

 .(3) فقد خطب اَّللإذا محد  :اإلمام السجاد، ثّم قال اَّللزوجناك عىل رشط 

عّز وجّل    اَّللوأّما حّق الزوجة فإن تعلم أّن  : )قال اإلمام السجاد  [ 3081]احلديث:  

عّز وجّل عليك فتكرمها وترفق هبا،    اَّللنسا فتعلم أّن ذلك نعمة من  أجعلها لك سكنا و

وإن كان حّقك عليها أوجب فإّن هلا عليك أن ترمحها ألهّنا أسريك، وتطعمها وتكسوها،  

 (4)وإذا جهلت عفوت عنها(

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

  يف عن عيل بن مهزيار قال: كتب عيل بن أسباط إىل اإلمام الباقر   [ 3082]احلديث:  

: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك  اإلمام الباقر أمر بناته وأنه ال جيد أحدا مثله، فكتب إليه  

قال: إذا جاءكم     اَّلل، فإن رسول  اَّلل ذلك رمحك    يفوأنك ال َتد أحدا مثلك، فال تنظر  

 . (5) وفساد كبري األرض يف من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إال تفعلوه تكن فتنة 

سني بن بشار الواسطي قال: كتبت إىل اإلمام الباقر أسأله  عن احل  [ 3083]احلديث:  

فكتب إيّل: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، إال تفعلوه تكن    ؟عن النكاح

 .(6)وفساد كبري األرض يففتنة 

 
 .  1155/ 243/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:1)

   .2/ 368/  5الكايف:  ( 2)

   .2/ 368/  5الكايف:  ( 3)

   .376/ 2من ال حيرضه الفقيه  (4)

 .  1586/  396/ 7التهذيب: و ، 2/ 347/  5الكايف:  ( 5)

 .  1181/ 248/  3الفقيه   ، 1/ 347/  5الكايف:  ( 6)
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ما أفاد عبٌد فائدًة خريًا من زوجٍة صاحلٍة: إذا  ) قال اإلمام الباقر:    [ 3084]احلديث:  

 ( 1)نفسها وماله( يف ذا غاب عنها حفظته رآها رّسته، وإ

ْذنج ِمنُْكْم ِميثجاًقا  ﴿عّز وجّل:   اَّلل عن قول سئل اإلمام الباقر  [ 3085]احلديث:   أجخج وج

لِيًظا   .(2) عقد هبا النكاح التي : امليثاق هو الكلمة (، فقال[ 21]النساء:  ﴾غج

قد ملكت نفسها غري السفيهة    التيعن اإلمام الباقر قال: املرأة    [ 3086]احلديث:  

 .(3)وال املوىل عليها تزوجيها بغري ويّل جائز

فقال: أما فيام    ؟عن رجل تزوج امرأة ومل يشهدسئل اإلمام الباقر    [ 3087]احلديث:  

 .(4) ن أخذه سلطان جائر عاقبهإعّز وجّل فليس عليه يشء، ولكن  اَّللبينه وبني 

الباقر:    [ 3088]احلديث:   يواري  قال اإلمام  امرأة فلم يكسها ما  من كانت عنده 

 .(5) أن يفرق بينهام اإلمامعورهتا ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا عىل 

َضبة    رجل غصب امرأة نفسها: )يرضب   يف   الباقر قال اإلمام    [ 3089]احلديث:  

 ( 6) بالسيف بلغت منه ما بلغت(

عن رجل اغتصب امرأة: )يقتل حمصنا كان أو    اإلمام الباقرسئل    [ 3090]احلديث:  

 ( 7) غري حمصن(

 ( 8) سئل اإلمام الباقر عن رجل غصب امرأة نفسها فقال: )يقتل(  [ 3091]احلديث:  

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

ثالثة أشياء ال حياسب عليهن املؤمن: طعام  قال اإلمام الصادق:    [ 3092]احلديث:  

 
 . 11( قرب اإلسناد ص1)

 .  19/ 560/  5الكايف:  ( 2)

   .1197/ 251/  3 حيرضه الفقيه:(  من ال 3)

 .  1194/ 251/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:4)

 .  1330/ 279/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:5)

 .  189ص   7ج الكايف:  (6)

 .  189ص   7ج الكايف:  (7)

 .  189ص   7ج الكايف:  (8)
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 .(1)حصن هبا تيأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صاحلة تعاونه وي

غضبت  أان غضبت أو    التي خري نسائكم  قال اإلمام الصادق:    [ 3093]احلديث:  

 .(2)يدك، ال أكتحل بغمض حّتى ترىض عنّي  يفقالت لزوجها: يدي 

أحد شيئا خريا من امرأة صاحلة،    أعطي ما  قال اإلمام الصادق:  [ 3094]احلديث: 

 .(3) إذا رآها رّسته، وإذا أقسم عليها أبّرته، وإذا غاب عنها حفظته 

اإلمام الصادق قال: ثالثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري    [ 3095]احلديث:  

، وابنة خيرجها  اآلخرةحاله من الناس، وامرأة صاحلة تعينه عىل أمر الدنيا و  عورته وسوء 

 .(4)إما بموت أو بتزويج

  اَّلل من ترك التزويج خمافة العيلة فقد أساء بقال اإلمام الصادق:    [ 3096]احلديث:  

 . (5)الظن

ن رجاًل  أل لإلمام الصادق: احلديث الذي يرويه الناس حق  ي ق  [ 3097]احلديث:  

فشكا إليه احلاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثم أتاه فشكى إليه احلاجة فأمره      َّلل ارسول  أتى  

فقال اإلمام الصادق: هو حق، ثم قال: الرزق مع النساء    ؟بالتزويج، حّتى أمره ثالث مّرات

 .(6)والعيال

إليه يوم    اَّللمن زوج أعزبا كان ممن ينظر    قال اإلمام الصادق:  [ 3098]احلديث:  

 .(7)القيامة

إليهم يوم القيامة: من أقال    اَّللينظر    أربعة  قال اإلمام الصادق:  [ 3099]احلديث: 

 
  .1599/  401/ 7التهذيب:  ( 1)

 .  1166/ 246/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:2)

 . 3ر:  تنبيه اخلواط ( 3)

   .6/ 327/  5الكايف:  ( 4)

 .  1/ 330/  5الكايف:  ( 5)

 .  4/ 330/  5الكايف:  ( 6)

 .  1617/  404/ 7التهذيب:  ، 2/ 331/  5الكايف:  ( 7)
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 .(1)نادما، أو أغاث هلفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا 

إىل ذلك    اَّلل  أجلأه من تزوج امرأة يريد ماهلا  قال اإلمام الصادق:    [ 3100]احلديث:  

 . (2)املال

مخس خصال من فقد واحدة منهن مل يزل    ام الصادق:قال اإلم  [ 3101]احلديث:  

ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأوهلا: صّحة البدن، والثانية: األمن، والثالثة:  

املوافق  يف السعة   االنيس  وما  قلت:  املوافق،  األنيس  والرابعة:  الزوجة    ؟الرزق،  قال: 

الصالح،  واجلليس  الصالح،  والولد  اخلصال:    الصاحلة،  هذه  َتمع  وهي  واخلامسة، 

 .(3)الدعة

عن عيل بن بالل قال: لقي هشام بن احلكم بعض اخلوارج فقال:    [ 3102]احلديث:  

قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا    ؟العرب  يف جيوز أن يتزّوجوا    : العجم  يفيا هشام، ما تقول  

قال: نعم، قال: عمن أخذت    ؟بني هاشم  يفقال: نعم، قال: فقريش تزوج    ؟من قريش

، سمعته يقول: أتتكافأ دماؤكم وال تتكافأ )اإلمام الصادق:(قال: عن جعفر بن حممد    ؟هذا

 .(4)فروجكم

 .(5)الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار قال اإلمام الصادق:  [ 3103]احلديث:  

قال اإلمام الصادق: من زوج كريمته من شارب مخر فقد قطع    [ 3104]احلديث:  

 .(6)رمحها 

إذا    [ 3105]احلديث:   الصادق:  اإلمام  ركعتني  بالزواج    أحدكمهم  قال  فليصل 

اين  الله)ويقول:    اَّلل وحيمد   أتزوج،    أريد م  فرجا  اللهأن  أعفهن  النساء  من  يل  فاقدر  م 

 
   .55/ 224 ل: اخلصا ( 1)

 .  2/ 333/  5الكايف:  ( 2)

 .  34و 33/ 284 ل: اخلصا ( 3)

 .  5/ 345/  5الكايف:  ( 4)

 .  1/ 347/  5الكايف:  ( 5)

 .  1590/  398/ 7التهذيب:  ، 1/ 347/  5الكايف:  ( 6)
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نفسها ويف مايل، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، واقدر يل منها ولدا طيبا   يف واحفظهن يل 

ادخلت عليه فليضع يده عىل ناصيتها ويقول:    إذا(، فحيايت وبعد مويت  يفَتعله خلفا صاحلا  

ها شيئا فاجعله مسلام  رمح  يفم عىل كتابك تزوجتها، ويف أمانتك أخذهتا، فان قضيت  الله)

 (1) (سويا، وال َتعله رشك شيطان

ركعتان يصليهام متزوٌج، أفضل من سبعني  )قال اإلمام الصادق:    [ 3106]احلديث:  

 (2)ركعة يصليها غري متزوج(

يا  قال اإلمام الصادق:    [ 3107]احلديث:   ملّا لقي يوسف عليه السالم أخاه قال: 

النساء بعدي ال: إن أيب أمرين فقال: إن استطعت أن  فق  ؟أخي كيف استطعت أن تزوج 

 . (3)بالتسبيح فافعل األرضتكون لك ذرية تثقل 

ما من مؤمنني جيتمعان بنكاح حالل حتى  قال اإلمام الصادق:    [ 3108]احلديث: 

 .(4) قد زوج فالنًا فالنة اَّلل ينادي مناد من السامء: ان 

التزويج بغري خطبةئس  [ 3109]احلديث:   الصادق عن  أو ليس    ؟ل اإلمام  فقال: 

يا فالن، زّوج فالنًا  الطعام عىل اخلوان نقول:  نتعرق  فتياتنا ونحن  فتياننا  يتزوج  ما  عامة 

 .(5)فالنة فيقول: نعم، قد فعلت

ل اإلمام الصادق عن املرأة هتب نفسها للرجل ينكحها بغري  ئس   [ 3110]احلديث:  

هذا حتى يعوضها شيئا يقدم  فأما لغريه فال يصلح    اَّللرسول لفقال: إنام كان هذا ، مهر

 .(6)إليها قبل أن يدخل هبا قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم

، وأما غريه    اَّللال حتل اهلبة إال لرسول    قال اإلمام الصادق:  [ 3111]احلديث:  

 
 . 1627/  407/ 7التهذيب:  ( 1)

 . 37( ثواب األعامل ص 2)

   .4/ 329/  5الكايف:  ( 3)

 .  33/ 564/  5الكايف:  ( 4)

   .1/ 368/  5الكايف:  ( 5)

 .  1/ 384/  5الكايف:  ( 6)
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 .(1)فال يصلح نكاح إال بمهر

ل اإلمام الصادق عن املرأة الثيب ختطب إىل نفسها، قال: هي  ئس   [ 3112]احلديث:  

 .(2)أملك بنفسها تويّل من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك

خته: يؤامرها فإن أرجل يريد أن يزوج    يف  قال اإلمام الصادق   [ 3113]احلديث:  

ف يزوجها،  مل  أبت  وإن  إقرارها  فهو  ترىض،  إسكتت  ممن  زّوجها  فالنًا  زّوجني  قالت:  ن 

 .(3) برضاها حجر الرجل ال يزوجها إال يف واليتيمة 

الصادق:    [ 3114]احلديث:   اإلمام  مالكة  قال  كانت  إذا  شاءت  من  املرأة  تزوج 

 .(4) ألمرها، فإن شاءت جعلت ولّياً 

الصادق:    [ 3115]احلديث:   اإلمام  إال  قال  تنكح  وال  وغريها  البكر  تستأمر 

 .(5) بأمرها 

يؤامرها فإن خته:  أرجل يريد أن يزوج    يف  قال اإلمام الصادق   [ 3116]احلديث:  

 .(6)سكتت فهو إقرارها وإن أبت مل يزوجها، فإن قالت: زوجني فالنا زوجها ممن ترىض

الصادق:  [ 3117]احلديث:   اإلمام  إال    قال  تنكح  وال  وغريها  البكر  تستأمر 

 .(7) بأمرها 

امرأة ولت أمرها رجال، فقالت زوجني    يف  قال اإلمام الصادق  [ 3118]احلديث: 

شهدت له، فقال عند التزويج  أفالنا، فقال: ال ازوجك حتى تشهدي يل أن أمرك بيدي، ف

للذي خيطبها: يا فالن، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك هلا  

 
 .  3/ 384/  5الكايف:  ( 1)

 .  1195/ 251/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:2)

   .1196/ 251/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:3)

   .3/ 392/  5الكايف:  ( 4)

  .1535/  380/ 7التهذيب:  ( 5)

   .1196/ 251/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:6)

 . 1535/  380/ 7التهذيب:  ( 7)
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إالً  املرأة: ال، وال كرامة، وما أمري  بيدي وما وليتك    عندي وقد زوجتها نفيس، فقالت 

 . (1) أمري إال حياء من الكالم، قال: تنزع منه ويوجع رأسه

سئل اإلمام الصادق عن رجل أمر رجال أن يزوجه امرأة باملدينة    [ 3119]احلديث:    

فزوجه   املأمور  بالعراق، فخرج  أمره  والذي  له،  فوجد  إوسامها  العراق  إىل  قدم  ثم  ياها، 

ن كان املأمور زوجها اياه قبل أن يموت اآلمر ثم  إف ذلك يفقال: ينظر   ،الذي أمره قد مات 

مجيع ذلك املرياث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعدما   يف مات اآلمر بعده فإّن املهر  

 .(2) مات اآلمر فال يشء عىل اآلمر وال عىل املأمور والنكاح باطل

و غائب  رجل أرسل خيطب عليه امرأة وه  يف  قال اإلمام الصادق  [ 3120]احلديث:  

فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خربه أنه تّويف بعدما سيق الصداق، فقال: إن كان  

ملك قبل أن يتوىف فلها نصف  أ ملك بعد ما تويّف فليس هلا صداق وال مرياث، وإن كان قد  أ

 .(3) الصداق وهي وارثه وعليها العدة

الصادق:    [ 3121]احلديث:   اإلمام  واملواريث   إناّم قال  للنسب  البينات    جعلت 

 .(4)واحلدود

سئل اإلمام الصادق عن الرجل يتزوج املرأة بغري شهود، فقال:   [ 3122]احلديث:  

  لوال تزويج البتة من أجل الولد،    يفجعل الشهود    إناّم ،  اَّللال بأس بتزويج البتة فيام بينة وبني  

 .(5)ذلك مل يكن به بأس

ما حق املرأة عىل زوجها الذي إذا فعله كان   ق:قيل لإلمام الصاد  [ 3123]احلديث:  

هلا   :قال  ؟حمسنا  فيغفر  .. ويشبعها ويكسوها وان جهلت غفر  تؤذيه  أيب  امرأة عند  كانت 

 
 . 508 | 216: 6التهذيب  ( 1)

 .  1290/ 271/  3 من ال حيرضه الفقيه:(  2)

 .  1/ 415/  5الكايف:  ( 3)

 .  2/ 387/  5الكايف:  ( 4)

 .  1/ 387/  5الكايف:  ( 5)
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 .(1) هلا 

الصادق  [ 3124]احلديث:   تِهِ ﴿ قوله تعاىل:    يف  قال اإلمام  عج ِمْن سج ٍة  عج ُذو سج   لُِينِْفْق 

اُه اَّللَُّ  ْلُينِْفْق مِمَّا آتج ْيِه ِرْزُقُه فج لج ْن ُقِدرج عج مج ا   وج اهج ا آتج لُِّف اَّللَُّ نجْفًسا إِالَّ مج ُل اَّللَُّ بجْعدج ُعرْسٍ    الج ُيكج يجْجعج سج

ا﴾  .(2) ينهام: إن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإال فرق ب[ 7]الطالق:  ُيرْسً

زوجها ي ق  [ 3125]احلديث:   عىل  املرأة  حق  ما  الصادق:  لإلمام  يسد    ؟ل  قال: 

ل:  ي أدى إليها حقها، ق  اَّلليقبح هلا وجها فإذا فعل ذلك فقد و  جوعتها ويسرت عورهتا وال

الشهر عرش مرات    يفكل ثالثة فيكون    يفل: فاللحم، قال:  يفالدهن، قال: غبا يوم ويوم ال، ق

أثواب: ثوبني للشتاء    أربعةكل سنه    يف كل ستة أشهر ويكسوها    يف والصبغ    ال أكثر من ذلك، 

والزيت   واخلل  الرأس  دهن  أشياء:  ثالثة  من  بيته  يقفر  أن  ينبغي  وال  للصيف،  وثوبني 

منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء    إنسانويقوهتن باملد فإين أقوت به نفيس وليقدر لكل  

  اكهة عامة إال أطعم عياله منها وال يدع أن يكون وهبه وإن شاء تصدق به، وال تكون ف

 .(3)الطعام يفللعبد عندهم فضل 

عبدا أحسن فيام بينه وبني زوجته    اَّللقال اإلمام الصادق: رحم   [ 3126]احلديث:  

 .(4)عّز وجّل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها  اَّللفإن 

نسائكم    [ 3127]احلديث:   الصادق: )خري  اإلمام  أعطيت شكرت،    التيقال  إن 

 (5)وإن منعت رضيت(

نسائكم    [ 3128]احلديث:   )خري  الصادق:  اإلمام  أنفقت  إن    التيقال  أنفقت 

 ( 6) ال خييب( اَّلل ، وعامل اَّللبمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، وتلك من عاّمل 

 
   .1/ 510/  5الكايف:  ( 1)

 .  1331/ 279/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:2)

 .  5/ 511/  5الكايف:  ( 3)

 .  1338/ 281/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:4)

 . 239ص  100( كتاب الغايات كام يف بحار األنوار ج 5)

 . 239ص  100( كتاب الغايات كام يف بحار األنوار ج 6)



523 

 

امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك    [ 3129]احلديث:   )أيام  الصادق:  قال اإلمام 

 ( 1) خريا قط فقد حبط عملها(

: )إذا كابر الرجل املرأة عىل نفسها َضب  الصادققال اإلمام    [ 3130]احلديث:  

 (2)َضبة بالسيف مات منها أو عاش(

الصادق:   [ 3131]احلديث:   اإلمام  مع زوجها    قال  أمر  للمرأة  عتق وال    يف ليس 

زكاة أو بر والدُّيا أو صلة    يفماهلا إال بإذن زوجها إال   يف صدقة وال تدبري وال هبة وال نذر  

 .(3)قرابتها 

اتكاراه،    [ 3132]احلديث:   بيتا  املدينة وطلبت  قال: دخلت  الطّيار  بن  عن حمّمد 

فقالت: تكاري هذا البيت، قلت بينهام باب    امرأةفدخلت دارا فيها بيتان بينهام باب وفيه  

أغلقي   هلا:  وقلت  فيه،  متاعي  فحّولت  وبينك،  بيني  الباب  أغلق  أنا  فقالت:  وأنا شاّب، 

عه، فقلت: ال أنا شاّب وأنت شاّبة أغلقيه، فقالت:  الباب، فقالت: يدخل عيّل منه الروح د

فسألته   اإلمام الصادقبيتك فلست آتيك وال أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت  يف اقعد أنت 

 (4)بيت كان ثالثهام الشيطان( يفعن ذلك فقال: )حتّول منه، فإّن الرجل واملرأة إذا خليا 

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

يوم القيامة    اَّللثالثة يستظلون بظل عرش  مام الكاظم:  قال اإل   [ 3133]احلديث:  

 .(5) يوم ال ظل إال ظله، رجل زوج أخاه املسلم، أو أخدمه، أو كتم له رسا

تزويج    يف اإلمام الكاظم  عن صفوان قال: استشار عبد الرمحن    [ 3134]احلديث:  

 .(6)نفسها نصيبا  يف ابنته البن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإّن هلا 

 
 . 215مكارم األخالق ص  (1)

 .  189ص   7ج الكايف:  (2)

   .4/ 514/  5الكايف:  ( 3)

 .  159ص   3من ال حيرضه الفقيه ج  (4)

 . 162/ 141 ل: اخلصا ( 5)

 . 1534/  379/ 7التهذيب:  ( 6)
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الكاظم    [ 3135]احلديث:   اإلمام  ان  قال  القايض:  يوسف  كتابه    يفأمر    اَّلل اليب 

إال عدلني وأمر   يرض هبام  ومل  بشاهدين  فيه  وأكد  بال    يفبالطالق  فأمهله  بالتزويج  كتابه 

 .(1)  أمهل، وأبطلتم الشاهدين فيام أكدشهود، فأثبتم شاهدين فيام

الكاظم:    [ 3136]احلديث:   اإلمام  الرجل  قال  أنعم  أعيال  فمن  عليه    اَّللرساؤه 

 .(2) ن تزول تلك النعمةأوشك أ رسائه، فإن مل يفعل أبنعمة فليوسع عىل 

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

إّن يل قرابة قد خطب إيّل ويف خلقه سوء؟  قيل لإلمام الرضا:    [ 3137]احلديث:  

 . (3)قال: ال تزّوجه إن كان سيئ اخللق

أو ثيب ال يعلم أبوها    ل اإلمام الرضا عن رجل تزوج ببكرئ س  [ 3138]احلديث:  

قال: ال يكون   فيزوجها من غري علمهم،  املرأة وكيال  قراباهتا، ولكن َتعل  أحد من  وال 

 .(4) ذا

رجل ادعى أنه خطب امرأة إىل    يف : ما تقول  سئل اإلمام الرضا   [ 3139]احلديث:  

ل: فيحل للرجل  يفقال: ليس بيشء، ق   ؟ نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم

 .(5)قال: نعم ؟تزّوجها أن ي

 : حل عصمة الزوجية حول  ا ـ ما ورد  ثاني 

الدالة   األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  واخللع  عىل  أوردنا  الطالق  أحكام 

 واإليالء والظهار وغريها من التي تتعلق بحل عصمة الزوجية أو هلا عالقة هبا. 

وقد ورد ذكر الكثري منها يف القرآن الكريم، ومن أمثلة اآليات الواردة حوهلا قوله  

 
 .  4/ 387/  5الكايف:  ( 1)

   .863/  287/  4 ، 1723/ 362/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:2)

 .  1228/ 259/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:3)

 .  843/  234/ 3واالستبصار  ، 1548/  385/ 7التهذيب:  ( 4)

 .  28/ 563/  5الكايف:  ( 5)
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الطالق وآثاره:    تعاىل بيان ضوابط  هِتِنَّ  ﴿يف  لِِعدَّ فجطجلُِّقوُهنَّ  اءج  النِّسج ْقُتُم  طجلَّ ا  إِذج النَّبِيه  جا  أجُّيه ا  يج

ةج  أجْحُصوا اْلِعدَّ بَُّكمْ   وج ُقوا اَّللَّج رج اتَّ ٍة  الج خُتْ   وج اِحشج ْأتنِيج بِفج ُْرْجنج إِالَّ أجْن يج الج خيج ِرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوهِتِنَّ وج

تِْلكج ُحُدوُد اَّللَِّ  ُمبجيِّنجةٍ  هُ   وج ْد ظجلجمج نجْفسج قج دَّ ُحُدودج اَّللَِّ فج تجعج ْن يج مج لِكج    وج لَّ اَّللَّج حُيِْدُث بجْعدج ذج عج الج تجْدِري لج

أج   أجْمًرا لجْغنج  بج ا  إِذج ْدٍل  فج ْي عج أجْشِهُدوا ذجوج ْعُروٍف وج بِمج اِرُقوُهنَّ  فج أجْو  ْعُروٍف  بِمج أجْمِسُكوُهنَّ  فج لجُهنَّ  جج

ةج َّللَِِّ ادج هج أجِقيُموا الشَّ اْليجْوِم اآْلِخرِ   ِمنُْكْم وج انج ُيْؤِمُن بِاَّللَِّ وج ْن كج ُظ بِِه مج لُِكْم ُيوعج ْل    ذج ْعج تَِّق اَّللَّج جيج ْن يج مج وج

ُه  ْ لج ًجا﴾خمج  [ 2-1]الطالق:  رج

ةً وقال تعاىل:   ُنَّ فجِريضج وُهنَّ أجْو تجْفِرُضوا هلج جسه ْ متج ا ملج اءج مج ْقُتُم النِّسج ْيُكْم إِْن طجلَّ لج   ﴿الج ُجنجاحج عج

بِاملْجْعُروِف  تجاًعا  مج ُرُه  دج قج املُْْقرِتِ  ىلج  عج وج ُرُه  دج قج املُْوِسِع  ىلج  عج تُِّعوُهنَّ  مج ىلج    وج عج ا  قًّ إِْن    ْحِسننِيج املُْ حج وج

ْضُتْم إِالَّ أجْن يجعْ  ا فجرج ًة فجنِْصُف مج ُنَّ فجِريضج ْضُتْم هلج ْد فجرج قج وُهنَّ وج جسه ْبِل أجْن متج ْقُتُموُهنَّ ِمْن قج ُفونج أجْو  طجلَّ

اِح  ُة النِّكج ْعُفوج الَِّذي بِيجِدِه ُعْقدج ى  يج ُب لِلتَّْقوج ْعُفوا أجْقرج أجْن تج ُوا ا  وج الج تجنْسج ْينجُكمْ وج ْضلج بج إِنَّ اَّللَّج باِمج    ْلفج

ُلونج   [ 237-236]البقرة:  بجِصرٌي﴾ تجْعمج

تعاىل:   يُِّقوا  ﴿وقال  لُِتضج وُهنَّ  اره ُتضج الج  وج ُوْجِدُكْم  ِمْن  نُْتْم  كج سج ْيُث  حج ِمْن  ُنوُهنَّ 
أجْسكِ

لجْيِهنَّ  ْلجُهنَّ   عج ْعنج محج تَّى يجضج لجْيِهنَّ حج أجْنِفُقوا عج ٍْل فج ِت محج إِْن ُكنَّ ُأوالج ُكْم فجآُتوُهنَّ    وج ْعنج لج فجإِْن أجْرضج

ُهنَّ  ْينجكُ  ُأُجورج ُِروا بج ْأمتج ْعُروٍف وج ُه  ْم بِمج ِضُع لج رُتْ ُتْم فجسج ْ ارسج إِْن تجعج ى﴾وج  [ 6]الطالق:  ُأْخرج

ةج أجْشُهٍر  ﴿تعاىل:   وقال بَّْصنج بِأجْنُفِسِهنَّ أجْربجعج ج اًجا يجرتج ُرونج أجْزوج يجذج فَّْونج ِمنُْكْم وج ِذينج ُيتجوج الَّ وج

ا رْشً عج لج   وج لجُهنَّ فجالج ُجنجاحج عج لجْغنج أججج ا بج إِذج ْلنج يِف أجْنُفِسِهنَّ بِاملْجْعُروِف فج يامج فجعج
ُلونج    ْيُكْم فِ اَّللَُّ باِمج تجْعمج وج

برِيٌ   أجْو أجْكنجنُْتْم يِف أجْنُفِسُكمْ   خج
ِ
اء ْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطبجِة النِّسج رَّ يامج عج

ْيُكْم فِ لج الج ُجنجاحج عج لِمج اَّللَُّ أجنَُّكْم    وج عج

لجكِْن   ُنَّ وج تجْذُكُروهنج ْعُروًفا سج ْواًل مج ا إِالَّ أجْن تجُقوُلوا قج اِعُدوُهنَّ رِسًّ اِح    الج ُتوج ةج النِّكج ْعِزُموا ُعْقدج الج تج وج

لجهُ  تجاُب أججج
ْبُلغج اْلكِ تَّى يج ُروهُ   حج ا يِف أجْنُفِسُكْم فجاْحذج ْعلجُم مج اْعلجُموا أجنَّ اَّللَّج يج ُفوٌر    وج اْعلجُموا أجنَّ اَّللَّج غج وج

لِيٌم﴾   [ 235-234]البقرة:  حج
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اُلوا  حول أحكام الظهار   وقال تعاىل ُعوُدونج ملِجا قج ائِِهْم ُثمَّ يج ِذينج ُيظجاِهُرونج ِمْن نِسج الَّ : ﴿وج

 ِ ْ جيج ْن ملج برٌِي فجمج ُلونج خج اَّللَُّ باِمج تجْعمج ُظونج بِِه وج لُِكْم ُتوعج ا ذج سَّ تجامج ْبِل أجْن يج بجٍة ِمْن قج قج تجْحِريُر رج اُم  ْد فجِصيج فج

لِكج لُِتْؤمِ  اُم ِستِّنيج ِمْسكِينًا ذج ْستجطِْع فجإِْطعج ْ يج ْن ملج ا فجمج سَّ تجامج ْبِل أجْن يج  ِمْن قج
نْيِ ْيِن ُمتجتجابِعج ْهرج ُنوا بِاَّللَِّ  شج

اٌب أجلِيٌم ﴾  ذج ِرينج عج
افِ لِْلكج تِْلكج ُحُدوُد اَّللَِّ وج ُسولِِه وج رج  [ 4،  3]املجادلة: وج

الكر اآليات  من  من  وغريها  ويفصلها  يؤكدها  ما  هنا  سنستعرض  التي  يمة 

 األحاديث: 

 األحاديث النبوية:   يف ـ ما ورد  1

 املصادر السنية والشيعية:  يف هذا الباب  يف من األحاديث الواردة 

 املصادر السنية:   يف أ ـ ما ورد  

 (1)الطالق(  اَّلل: )أبغض احلالل إىل  اَّللقال رسول    [ 3140]احلديث:  

تعاىل ال    اَّلل: )ال تطلق النساء إال من ربية، إن    اَّللقال رسول    [ 3141]احلديث:  

 ( 2)حيب الذواقني وال الذواقات(

: )أيام امرأة سألت زوجها الطالق من غري ما    اَّللقال رسول    [ 3142]احلديث:  

 ( 3)بأس فحراٌم عليها رائحة اجلنة(

عتق إال فيام  : )ال طالق إال فيام متلك، وال    اَّلل قال رسول    [ 3143]احلديث:  

 ( 4)متلك، وال بيع إال فيام متلك(

أن  قال:  ابن عباس  عن    [ 3144]احلديث:   قبل  ثالثا  امرأته  إذا طلق  الرجل  كان 

وأيب بكر وصدرا من إمارة عمر، فلام      اَّلل رسول  يدخل هبا؛ جعلوها واحدة عىل عهد  

 
 ( 2018وابن ماجة ) ، (2178( أبو داود )1)

 ( 3066)  71  -70/ 8( رواه البزار يف )البحر الزخار(  2)

 ( 2055وابن ماجة )، (1187والرتمذي ) ، (2226( أبو داود )3)

 ( 1181والرتمذي ) ، (2190( أبو داود )4)
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 .(1)رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهن

عمر  عن    [ 3145]احلديث:   ذلك  فذكر  حائٌض،  وهي  امرأته  طلق  أنه  عمر  ابن 

فتغيظ، فقال: )لرياجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم حتيض فتطهر، وإن بدا      اَّللرسول  ل

 ( 2) عز وجل(  اَّللله أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كام أمر 

رسول    [ 3146]احلديث:   املعتوه    اَّلل قال  طالق  إال  جائٌز،  طالق  )كل   :

 (3)واملغلوب عىل عقله(

ناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن  كان ال  عن عائشة قالت:[  3147]احلديث:  

العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجٌل    يف يطلقها، وهي امرأته إذا ارَتعها وهي  

قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك،    ، ال أطلقك فتبيني مني وال أؤويك أبدا  اَّلل المرأته: و

تنقيض راجعتك أن  ع  ،فكلام مهت عدتك  املرأة حتى دخلت عىل  فأخربهتا  فذهبت  ائشة 

جاء   حتى  القرآن:      اَّلل رسول  فسكتت  نزل  حتى  فسكت  تجانِ ﴿فأخربته  رَّ مج ُق    الطَّالج

انٍ  يٌح بِإِْحسج ْعُروٍف أجْو تجرْسِ اٌك بِمج إِْمسج فاستأنف الناس الطالق من كان طلق   [ 229]البقرة:    ﴾  فج

 .(4)ومن مل يكن طلق

ثور بن يزيد الدؤيل: أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها  عن    [ 3148]احلديث:  

:  تعاىل  اَّللوال حاجة له هبا وال يريد إمساكها إال لتطول عليها بذلك العدة ليضارها، فأنزل  

اًرا لِتجْعتجُدوا﴿ الج مُتِْسُكوُهنَّ َِضج ُه    وج ْد ظجلجمج نجْفسج قج لِكج فج ْل ذج ْفعج ْن يج مج   اَّلل يعظهم    [ 231]البقرة:    ﴾ وج

 .(5) بذلك

رسول    [ 3149]احلديث:   أختها    :  اَّللقال  طالق  تسأل  أن  مرأة  ال  حيل  )ال 

 
 . 145/ 6والنسائي  ، (2200)(أبو داود 1)
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 (1)لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنام هلا ما قدر هلا(

: )أيام امرأة اختلعت من زوجها من غري ما    اَّللقال رسول    [ 3150]احلديث:  

 (2)بأس مل ترح رائحة اجلنة(

  اَّلل رسول  ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شامس أتت  عن    [ 3151]احلديث:  

    فقال:    ، اإلسالم  يفخلق وال دين، ولكني أكره الكفر    يف فقالت له: ما أعتب عىل ثابت

 ( 3) : )اقبل احلديقة وطلقها تطليقتني(فقال له ، نعم تردين عليه حديقته؟ قالت:

فقال: إين ظاهرت      اَّلل رسول  ابن عباس: أن رجال أتى  عن    [ 3152]احلديث: 

أن أكفر قبل  يرمحك    ، امرأيت فوقعت عليها  قالاَّلل قال: )وما محلك عىل ذلك  رأيت  (،   :

 ( 4)(اَّللضوء القمر. قال: )ال تقرهبا حتى تفعل ما أمرك  يفخلخاهلا 

رسول    أيبعن    [ 3153]احلديث:   أن  اهلجيمي:  يقول      اَّللأمامة  رجال  سمع 

 .(5)عنهفكره ذلك وهنى  ،المرأته: يا أخية 

خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس  عن    [ 3154]احلديث:  

إليه وجيادلني فيه، ويقول: )اتقي      اَّللبن الصامت، فجئت رسول   فإنه ابن   اَّلل أشكو 

ِمعج  ﴿ام برحت حتى نزل القرآن:  (، فعمك ْد سج اِدُلكج    التي قجْولج    اَّلل قج تجْشتجكِي    يِف َُتج ا وج ْوِجهج زج

ُكامج   اَّللَُّوج   اَّللإِىلج   اُورج ج ُع حتج ْسمج ِميٌع    اَّللإِنَّ    يج (،  إىل الفرض، قال: )يعتق رقبة   [ 1]املجادلة:   بجِصرٌي﴾ سج

إنه شيٌخ كبرٌي ما به من    اَّلللت: يا رسول  (، قلت: ال جيد. قال: )فيصوم شهرين متتابعنيق

لت: ما عنده يشء يتصدق به. قالت: فأيت ساعتئذ  ق  (، صيام. قال: )فليطعم ستني مسكينا 

، فإين أعينه بعرق آخر. قال: )أحسنت، اذهبي فأطعمي  اَّللبعرق من متر، قلت: يا رسول  

 
 ( 1413ومسلم ) ، (5152( البخاري )1)
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 .(1) : والعرق ستون صاعا (، قالهبام عنه ستني مسكينا، وارجعي إىل ابن عمك

واليوم اآلخر حتد   اَّلل)ال حيل المرأة تؤمن ب  :  اَّللقال رسول    [ 3155]احلديث:  

 (2)(أشهر وعرشا  أربعةعىل ميت فوق ثالث، إال عىل زوج 

: كنا ننهى أن نحد عىل ميت فوق ثالثة، إال  قالت  أم عطيةعن    [ 3156]احلديث:  

أشهر وعرشا، وال نكتحل، وال نتطيب، وال نلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب    أربعةعىل زوج  

نبذة من كست أظفار،    يفانا من حميضها  عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحد

 .(3) وكنا ننهى عن اتباع اجلنائز

)ال تلبس املتوىف عنها زوجها املعصفر من    :  اَّللقال رسول    [ 3157]احلديث:  

 (4)الثياب، وال املمشقة، وال احليل، وال ختتضب، وال تكتحل(

فقالت: يا رسول      اَّلل رسول  أتت امرأة    عن أيب هريرة قال:[  3158]احلديث:  

   اَّلل رسول  قالإن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاين من عذب املاء ف اَّلل

: )هذا أبوك وهذه    اَّلل رسول    قال ولدي؟ ف  يف زوجها: من حياقني    (، فقال )استهام عليه 

 .(5) أخذ بيد أمه فانطلقت به(، فأمك، فخذ بيد أُّيام شئت

رسول  ، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت  عمرو بن شعيبعن    [ 3159]احلديث: 

فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن      اَّلل

 ( 6) ()أنت أحق به ما مل تنكحي أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال: 

 املصادر الشيعية:   يف ب ـ ما ورد  

 
 ( 2214( أبو داود )1)
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  غري ما   يف: )أيام امرأة سألت زوجها الطالق    اَّللقال رسول    [ 3160]احلديث:  

 ( 1)بأس فحرام عليها رائحة اجلنّة(

: تزوجوا وزوجوا، أال فمن حّظ امرئ مسلم    اَّللقال رسول    [ 3161]احلديث:  

عّز وجّل من بيت يعمر بالنكاح، وما من يشء    اَّللإنفاق قيمة أيمة، وما من يشء أحب إىل  

 .(2) بالفرقة اإلسالم يفرب عّز وجّل من بيت خي اَّلل أبغض إىل 

الصادق:  [ 3162]احلديث:   اإلمام  أن      اَّلل رسول  بلغ    قال  يريد  أيوب  أبا  أن 

 .(3): إثمأي ،أيوب حلوب  أم: إن طالق   اَّلل يطلق امرأته فقال رسول 

برجل فقال: ما فعلت      اَّلل عن اإلمام الباقر قال: مر رسول    [ 3163]احلديث:  

قال: ثّم إن  ،  قال: من غري سوء  ؟، قال: من غري سوءاَّللامرأتك؟ قال: طلقتها يا رسول  

فقال: نعم، ثّم مر به، فقال: ما فعلت    ؟ فقال: تزوجت    اَّلل رسول  الرجل تزوج فمر به  

  اَّلل : إن    اَّلل رسول    ، فقالقال: من غري سوء  ؟قال: طلقتها، قال: من غري سوء  ؟امرأتك

 .(4)عّز وجّل يبغض ـ أو يلعن ـ كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء

منه    :   اَّلل قال رسول    [ 3164]احلديث:   الطالق ُّيتز  فإن  تزوجوا وال تطلقوا 

 .(5)العرش

ال حيب الذواقني    اَّلل تزوجوا وال تطلقوا فإن    :   اَّللقال رسول    [ 3165]احلديث:  

 .(6)والذواقات

رسول    [ 3166]احلديث:   بيده    اَّلل قال  رجل جعل  هلم:  يستجاب  ال  : مخس 

طالق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ومل خيل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثالث مرات  

 
 .  376ص  2( روضة الواعظني ج  1)
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إليه ومل يرسع امليش حتى سقط عليه، ورجل   يبعه، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل  ومل 

 .(1)م ارزقني ومل يطلبالله بيته وقال:    يف جال ماال فلم يشهد عليه، ورجل جلس  أقرض ر 

عن سعيد االعرج قال: سمعت اإلمام الصادق يقول: طلق ابن   [ 3167]احلديث:  

امرأته ثالثا وهي حائض، فسأل عمر رسول   إّن      اَّللعمر  أن يراجعها، فقلت:  فأمره 

  ؟ إذا    اَّللقال: فالي يشء سأل رسول  الناس يقولون: إنام طلقها واحدة وهي حائض،  

أن يراجعها، ثّم      اَّللإن كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثالثا فأمره رسول  

 .(2)قال: إن شئت فطّلق، وإن شئت فأمسك

ومن أَض بامرأة حتى تفتدي منه نفسها، مل    : قال رسول اَّلل    [ 3168]احلديث: 

النار   اَّلليرض   دون  بعقوبة  قال    اَّلل ّن  أل  ؛له  ومن  أال  لليتيم،  يغضب  كام  للمرأة  يغضب 

له يوم القيامة:    اَّللخلادمه، أو ململوكه، أو ملن كان من الناس: ال لّبيك، وال سعديك، قال  

اتعس   لّبيك، وال سعديك،  مسلام  يفال  منه  النار، ومن ضار  ولسنا  منّا،  فليس  الدنيا    يف 

تزل  اآلخرةو مل  زوجها  من  اختلعت  امرأة  وأيام  والناس    اَّلللعنة    يف ،  ورسله  ومالئكته 

القيامة قيل هلا:    فإذاأمجعني، حّتى إذا نزل هبا ملك املوت قال هلا: ابرشي بالنار   كان يوم 

  اَّلل ختلعات بغري حق، أال وان  ورسوله بريئان من امل   اَّللادخيل النار مع الداخلني، أال وان  

 .(3) ورسوله بريئان ممن أَض بامرأته حتى ختتلع منه

من غري    اَّلل قال رسول    [ 3169]احلديث:   الطالق  امرأة سألت زوجها  أيام   :

 .(4) بأس، فحرام عليها رائحة اجلنة 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 
 .  71/ 299 ل: اخلصا ( 1)
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 الباب: من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى يف هذا 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

عن اإلمام الباقر قال: جاء رجل إىل اإلمام عيل، فقال: يا أمري    [ 3170]احلديث:  

 .(1)قال: ال، قال: ُاغرب  ؟املؤمنني إين طلقت امرأيت، قال: ألك بينة

بالكوفة، فقال:    اإلمام عيل عن حمّمد بن مسلم قال: قدم رجل إىل    [ 3171]احلديث:  

أشهدت    : اإلمام عيل جامعها، فقال  أ  بعدما طهرت من حميضها قبل أن  إيّن طّلقت امرأيت 

 . (2) فقال: ال، فقال: اذهب، فإّن طالقك ليس بيشء ؟اَّلل رجلني ذوي عدل كام أمرك 

ال يكون طالق  والطالق، فقال: عىل طهر  سئل اإلمام عيل عن    [ 3172]احلديث: 

فقال:    ؟ أشهد بعد ذلك بأّيام، فمتى تعتدل له: إن طّلقها، ومل يشهد، ثّم  يإال بالشهود، فق 

 .(3)من اليوم الذي أشهد فيه عىل الطالق

،  ال طالق ملن ال ينكح، وال عتاق ملن ال يملكقال اإلمام عيل:   [ 3173]احلديث:  

 .(4)ولو وضع يده عىل رأسها 

 .(5)كل طالق بكل لسان فهو طالققال اإلمام عيل:   [ 3174]احلديث:  

قبل عدهتا بغري    يف: إذا أراد الرجل الطالق طلقها  م عيل اإلما قال    [ 3175]احلديث:  

تركها حّتى خيلو أجلها، إن شاء أن خيطب مع اخلطاب    ثمّ إذا طّلقها واحدة،    فإنهمجاع،  

الثانية  إفعل، فان راجعها قبل أن خيلو أجلها أو بعده كانت عنده عىل تطليقة، ف ن طلقها 

ن شاء راجعها قبل أن  إتركها حتى خيلو أجلها، ف  ، فشاء أن خيطبها مع اخلطاب إن كان أيضاً 

ن طلقها الثالثة فال حتل له حتى تنكح  إ، فينفيض أجلها، فان فعل فهي عنده عىل تطليقتني 
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 .(1) الدم من التطليقتني األّولتني يفزوجا غريه، وهي ترث، وتورث ما كانت 

  يف بن عقيل بن أيب طالب، قال: اختلف رجالن    اَّللعبد  عن    [ 3176]احلديث:  

ت  امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتني، فتزّوجها آخر، فطلقها، أو ما   يفقضية عيل وعمر  

انقضت عدهتا  الطالق، وقال    عنها، فلام  ما بقي من  تزوجها األّول، فقال عمر: هي عىل 

 .(2)ُّيدم الثالث، وال ُّيدم واحدة  اَّلل: سبحان اإلمام عيل 

رجل أظهر طالق امرأته، وأشهد عليه، وأرس    يف قال اإلمام عيل    [ 3177]احلديث:  

له حّق  ال  تزوجت:  قد  وجدها  رجع  فلام  خرج،  ثّم  أرّس    ؛عليها   رجعتها،  أّنه  أجل  من 

 .(3)رجعتها، وأظهر طالقها 

قال اإلمام عيل: إذا طلق الرجل املرأة فهو أحق هبا ما مل تغسل    [ 3178]احلديث:  

 .(4) من الثالثة

اإلمام عيل    [ 3179]احلديث:   بلغها ذلك، وقد  سئل  إذا  املتوىف عنها زوجها  عن 

اإلمام عيل: إذا مل يبلغها ذلك حتى تنقيض عّدهتا،  انقضت عّدهتا، فاحلداد جيب عليها، فقال  

 .(5) فقد ذهب ذلك كّله، وتنكح من أحبت

الباقر، قال: قىض    [ 3180]احلديث:   امرأة تويف زوجها    يف  اإلمام عيل عن اإلمام 

أشهر وعرش، فتزوجت، فقىض أن خييل عنها، ثّم    أربعةوهي حبىل، فولدت قبل أن تنقيض  

أمسكوها،    شاءوا، فإن شاء أولياء املرأة أنكحوها، وإن  األجلنيال خيطبها حتى ينقيض آخر  

 .( 6)فإن أمسكوها ردوا عليه ماله

نفقة احلامل املتوىف عنها زوجها من مجيع املال  قال اإلمام عيل:    [ 3181]احلديث:  
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 .(1)حتى تضع

املتوىف عنها زوجها    يف  اإلمام عيل عن اإلمام الصادق، قال: قىض    [ 3182]احلديث:  

 .(2)أشهر وشهرا عدة املتوىف عنها زوجها  أربعة  ها، قال: ال تنكح حتى تعتدومل يمّس 

، فقال: يا أمري  اإلمام عيل عن اإلمام الصادق، قال: أتى رجل    [ 3183]احلديث:  

  يف ال أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس  اَّللاملؤمنني إن امرأيت أرضعت غالما، وإين قلت: و

 .(3) إيالء اإلصالح

قال: سئل    [ 3184]احلديث:   الصادق،  اإلمام  قال: ال    اإلمام عيل عن  عن رجل 

ايالء حتى يدخل هبا، فقال: أرأيت لو أن رجال حلف أن ال يبني بأهله سنتني أو أكثر من  

 ( 4)(ذلك، أكان يكون ايالء؟ 

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

قمتهم  شيئا أللو ملكت من أمر الناس    اَّلل وقال اإلمام الباقر:    [ 3185]احلديث:  

 .(5)عّز وجّل  اَّلل بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كام أمر 

اإلمام الباقر: لو وليت الناس لعلمتهم كيف ينبغي هلم أن  قال    [ 3186]احلديث:  

وت برجل قد خالف إال أوجعت ظهره، ومن طلق عىل غري السنة رد إىل  أيطلقوا، ثّم مل  

 .(6)وإن رغم أنفه  اَّللكتاب 

الطالق إال بالسيف ولو    يف اإلمام الباقر: ال يصلح الناس  قال    [ 3187]احلديث:  

 .(7)عّز وجّل  اَّلللرددهتم إىل كتاب   وليت
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بلغني أنك تقول: من طلق لغري السنة أنك ال  قيل لإلمام الباقر:    [ 3188]احلديث:  

ر لكنا رشا منكم،  لو كنا نفتيكم باجلو اَّلل يقوله، و اَّلل ترى طالقه شيئا، فقال: ما أقوله، بل  

ْحتج ﴿  يقول:   اَّللن  أل أجْكلِِهُم السه ْثمج وج ُم اإْلِ
ْوهِلِ ْن قج اأْلجْحبجاُر عج انِيهونج وج بَّ اُهُم الرَّ نْهج ا    لجْوالج يج بِْئسج مج لج

اُنوا  ﴾كج ْصنجُعونج  .(1) [ 63]املائدة:  يج

الباقر:    [ 3189]احلديث:   إىل  عّز وجّل رد    اَّللكل يشء خالف كتاب  قال اإلمام 

 .(2)والسنة  اَّللكتاب 

من طلق لغري السنة رد إىل الكتاب كتاب وإن  قال اإلمام الباقر:    [ 3190]احلديث:  

 .(3) رغم أنفه

عّز وجّل به، فمن    اَّللأمر    إنام الطالق الذي قال اإلمام الباقر:    [ 3191]احلديث:  

 .(4) خالف مل يكن له طالق

الباقر    [ 3192]احلديث:   اإلمام  فقال:  سئل  السنة،  لغري  امرأة طلقها زوجها  عن 

 .(5) ليس بيشء

جملس عىل غري طهر مل يكن    يفقال اإلمام الباقر: من طلق ثالثا    [ 3193]احلديث: 

عّز وجّل به فمن خالف مل يكن له طالق وإن ابن عمر طلق    اَّللشيئًا، إّنام الطالق الذي أمر  

 .(6)أن ينكحها، وال يعتد بالطالق    اَّللئض، فأمره رسول  جملس. وهي حا   يف امرأته ثالثا  

دم النفاس، أو طّلقها بعد    يفطلق الرجل    إذا قال اإلمام الباقر:    [ 3194]احلديث:  

 . (7)ما يمسها فليس طالقه إياها بطالق
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اإلمام الباقر: كل طالق لغري العدة فليس بطالق، أن يطلقها  قال    [ 3195]احلديث:  

 . (1) دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن حتيض فليس طالقه بطالق يف وهي حائض أو 

عن اإلمام الباقر أّنه قال لنافع موىل ابن عمر: أنت الذي تزعم    [ 3196]احلديث:  

رسول   فأمر  حائض  وهي  واحدة،  امرأته  طلق  عمر  ابن  أن      اَّللأن  يأمره  أن  عمر 

الذي ال إله إال هو ـ عىل ابن عمر أما سمعت    اَّلل فقال: نعم، فقال له: كذبت ـ و  ؟يراجعها 

عيّل، وأمسكتها      اَّلل ثالثا فردها رسول      اَّللابن عمر يقول طلقتها عىل عهد رسول  

 .( 2) الباطل وال ترو عىل ابن عمر  ،يا نافع  اَّللبعد الطالق، فاتق 

ال طالق إال عىل السنة وال طالق إال عىل طهر  قال اإلمام الباقر:    [ 3197]احلديث:  

 .(3)من غري مجاع

الباقر:    [ 3198]احلديث:   اإلمام  يطلق  قال  أن  الرجل  أراد  فإذا  السنة  أما طالق 

امرأته فلينتظر هبا حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غري مجاع  

 .(4)طالق العدة مثل ذلك يفويشهد شاهدين، ثّم ذكر 

الطالق أن يطلق الرجل املرأة عىل طهر من  قال اإلمام الباقر:    [ 3199]احلديث:  

غري مجاع، ويشهد رجلني عدلني عىل تطليقه ثّم هو أحق برجعتها ما مل متض ثالثة قروء،  

  سنته، وكل طالق لغري  يف     اَّلل القرآن، وأمر به رسول    يفبه    اَّلل فهذا الطالق الذي أمر  

 .(5)العدة فليس بطالق

الباقر:    [ 3200]احلديث:   اإلمام  فليس  قال  واحدة،  من  أكثر  للعدة  طلقها  إن 

الفضل عىل الواحدة بطالق، وإن طلقها للعدة بغري شاهدي عدل فليس طالقه بطالق،  
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 .(1)وال جيوز فيه شهادة النساء

را من غري  استقبال عدهتا طاه  يف وإن طلقها  قال اإلمام الباقر:    [ 3201]احلديث:  

 .(2)مجاع، ومل يشهد عىل ذلك رجلني عدلني، فليس طالقه إياها بطالق

عن اإلمام الباقر، أنه سئل عن امرأة، سمعت أن رجال طّلقها،    [ 3202]احلديث:  

أتقيم معه لغري    ؟وجحد ذلك،  ليس بطالق والطالق  بغري شهود  نعم، وإن طالقه  قال: 

عّز    اَّلل أمر    التيطّلقها بغري شهود ولغري العدة  العدة ليس بطالق، وال حيل له أن يفعل، في

 .(3)وجّل هبا 

ال طالق عىل سنة وعىل طهر من غري مجاع إال  قال اإلمام الباقر:    [ 3203]احلديث:  

 . (4)ببينة، ولو أن رجال طلق عىل سنة وعىل طهر من غري مجاع ومل يشهد، مل يكن طالقه طالقا 

لو أن رجال طلق عىل سنة وعىل طهر من غري  قال اإلمام الباقر:  [ 3204]احلديث:  

 .(5)مجاع، وأشهد، ومل ينو الطالق، مل يكن طالقه طالقا 

 .(6)ال طالق إال ملن أراد الطالققال اإلمام الباقر:   [ 3205]احلديث:  

عن رجل قال: إن تزوجت فالنة فهي طالق،  سئل اإلمام الباقر    [ 3206]احلديث: 

املساكني، فقال: ليس بيشء، ال يطلق إال ما يملك، وال    يف  الثوب فهو  وإن اشرتيت هذا

 .(7)يصدق إال ما يملك

من قال: فالنة طالق إن تزوجتها وفالن إن قال اإلمام الباقر:    [ 3207]احلديث:  

 .(8) ليس يدخل عليه طالق وال عتق فإنهاشرتيته، فليتزّوج وليشرت 
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فمحاه،    ، بدا له   ثمّ تب بطالق امرأته،  ل لإلمام الباقر: رجل كي ق [ 3208]احلديث:  

 .(1)قال: ليس ذلك بطالق حتى يتكلم به

عن رجل قال المرأته: أنت عيّل حرام فقال:  سئل اإلمام الباقر    [ 3209]احلديث: 

أّنه مل يزد    ؟أحلها، فمن حرمها عليك  اَّللوجعت رأسه، وقلت له:  لو كان يل عليه سلطان أل

ل له:  ي له حرام، وال يدخل عليه طالق وال كفارة، فق  اَّلل عىل أن كذب، فزعم أن ما أحل  

لجكج ﴿عّز وجّل:    اَّلل فقول   لَّ اَّللَُّ  أجحج ا  مج ُم  رِّ حُتج مِلج  النَّبِيه  جا  ُّيه
أج ا  اِجكج   يج أجْزوج اتج  ْرضج ْبتجِغي مج اَّللَُّ    تج وج

 ِ ُكْم حتج ضج اَّللَُّ لج ْد فجرج ِحيٌم قج ُفوٌر رج نُِكمْ غج ُكمْ   لَّةج أجْيامج ْوالج اَّللَُّ مج يُم احْلجكِيمُ   وج
لِ ُهوج اْلعج - 1]التحريم:    ﴾وج

جعل عليه فيه الكّفارة، فقال: إنام حرم عليه جاريته مارية، وحلف أن ال يقرهبا، وإنام  ف  ،[ 2

 .(2)التحريم يف احللف، ومل جيعل عليه  يفجعل عليه الكفارة 

باقر عن الرجل يقول المرأته: أنت منّي خلّية، أو  ل اإلمام الئ س [ 3210]احلديث:  

 .(3)فقال: ليس بيشء ؟ برية، أو بّتة، أو حرام

رجل قال المرأته: أنت عيّل حرام،    يف ما تقول  قيل لإلمام الباقر:    [ 3211]احلديث:  

بالعراق أّن اإلمام عيل جعلها ثالثا، فقال: كذبوا، مل جيعلها طالقا، ولو كان يل    نرويّنا  إف

أحلها لك، فامذا حّرمها عليك ما زدت عىل    اَّللوجعت رأسه ثّم أقول: إن  عليه سلطان أل

 .(4)لك: إنه حرام اَّللأن كذبت، فقلت ليشء أحّله 

قال المرأته:  ئس  [ 3212]احلديث:   الباقر عن رجل  اإلمام  أو  ل  أنت عيّل حرام، 

قبل    يف قال: هذا كله ليس بيشء إنام الطالق أن يقول هلا  ف  ،بائنة، أو بّتة، أو برّية، أو خلّية 

العدة بعدما تطهر من حميضها قبل أن جيامعها: أنت طالق، أو اعتدي، يريد بذلك: الطالق،  

 
 .  113/  38/  8التهذيب:  ، 2/  64/  6الكايف:  ( 1)
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 .(1)ويشهد عىل ذلك رجلني عدلني

الباقر:    [ 3213]احلديث:   ق للعّدة: أن يطلق الرجل امرأته عند  الطالقال اإلمام 

تنقض   مل  ما  برجعتها  أملك  وهو  طلقك،  قد  فالنا  فان  اعتدي  أن  إليها  يرسل  طهر  كل 

 .(2) عدهتا 

الباقر   [ 3214]احلديث:   تَّبُِعوا  ﴿قوله تعاىل:    يف  قال اإلمام  تج ُنوا الج  آمج ِذينج  جا الَّ أجُّيه ا  يج

ْيطجانِ  الشَّ اِت  والنذور  [21]النور:    ﴾ ُخُطوج بالطالق،  احللف  الشيطان  خطوات  من  إن    يف : 

 .(3) تعاىل  اَّللاملعايص، وكل يمني بغري 

تقول  ي ق  [ 3215]احلديث:   ما  الباقر:  لإلمام  رجل أحرض شاهدين عدلني،    يفل 

ن امرأيت هاتني طالق،  أشهدا  أ وأحرض امرأتني له، ومها طاهرتان من غري مجاع، ثّم قال:  

 .(4)قال: نعم  ؟ قومها طاهرتان، أيقع الطال

قال:  فعن الرجل يطلق امرأته، وهو غائب،  سئل اإلمام الباقر    [ 3216]احلديث:  

 .(5)جيوز طالقه عىل كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها 

الباقر:    [ 3217]احلديث:   لإلمام  من  قيل  فهرب  زوجها  أحدث  عارفة  امرأة  إن 

ما رددتك فطلقها، ومىض الرجل  البالد فتبع الزوج بعض أهل املرأة فقال: إما طلقت، وإ

 .(6) اَّلل: تزوجي يرمحك فقال ؟عىل وجهه فام ترى للمرأة

إنام ذاك  ئس   [ 3218]احلديث:   الباقر عن اخليار، فقال: وما هو وما ذاك  ل اإلمام 

 . (7) اَّلليشء كان لرسول 
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قال: إنام اخليار هلا ما داما  فرجل خري امرأته،  قيل لإلمام الباقر:   [ 3219]احلديث: 

 .(1)جملسهام، فإذا تفّرقا فال خيار هلا  يف

املخرية تبني من ساعتها من غري طالق، وال  قال اإلمام الباقر:    [ 3220]احلديث:  

 .(2)ّن العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوجأل ؛ مرياث بينهام

 يكون عىل السنّة، أو طالق عىل  كل طالق ال   قال اإلمام الباقر:   [ 3221]احلديث: 

 فإذال: فرس يل طالق السنة وطالق العدة، فقال: أما طالق السنّة:  ي العدة فليس بيشء، ق

خرجت من طمثها طلقها    فإذان يطلق امرأته فلينتظر هبا حتى تطمث وتطهر،  أأراد الرجل  

تني فتنقيض  يدعها حتى تطمث طمث   ثمّ تطليقة من غري مجاع، وُيشهد شاهدين عىل ذلك،  

عدهتا بثالث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطبا من اخلّطاب، إن شاءت تزّوجته،، وإن 

دامت   ما  والسكنى  نفقتها  تزوجه وعليه  مل  تنقيض    يفشاءت  يتوارثان حتى  هتا، ومها  عدَّ

 .(3) عدهتا 

طالق السنّة: يطلقها تطليقة ـ يعني: عىل طهر  قال اإلمام الباقر:   [ 3222]احلديث:  

يدعها حتى متىض أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت    ثمّ ري مجاع بشهادة شاهدينـ   من غ

منه، وهو خاطب من اخلّطاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فال، وإن أراد أن يراجعها  

 .(4)أشهد عىل رجعتها قبل أن متيض أقراؤها، فتكون عنده عىل التطليقة املاضية

طالق السنّة: إذا طهرت املرأة فليطلقها مكاهنا  قال اإلمام الباقر:    [ 3223]احلديث:  

 .(5)غري مجاع، يشهد عىل طالقها، وإذا أراد أن يراجعها أشهد عىل املراجعة يفواحدة 

يراجعها بعد    ثمّ الرجل يطلق امرأته تطليقة،    يف اإلمام الباقر    قال   [ 3224]احلديث:  
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الثالثة مل حت  فإذاانقضاء عدهتا:   تزوجها غريه ومل    فإذال له حتى تنكح زوجا غريه،  طلقها 

 .(1)يدخل هبا، وطلقها أو مات عنها مل حتل لزوجها األّول حتى يذوق اآلخر عسيلتها 

للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته    أحب اإلمام الباقر:  قال    [ 3225]احلديث:  

لِكج  الج تجدْ ﴿عّز وجّل:   اَّللأن يطلقها طالق السنة، وهو الذي قال   لَّ اَّللَّج حُيِْدُث بجْعدج ذج عج ِري لج

(، يعني: بعد الطالق وانقضاء العدة التزويج هلام من قبل أن تزوج زوجا  [ 1]الطالق:    ﴾ أجْمًرا

غريه قال: وما أعدله وأوسعه هلام مجيعا أن يطلقها عىل طهر من غري مجاع تطليقة بشهود، ثّم  

 .(2) يكون خاطبا من اخلطاب  ثمّ قروء،  يدعها حتى خيلو أجلها ثالثة أشهر أو ثالثة 

الباقر:    [ 3226]احلديث:   له حتى تنكح زوجا  قال اإلمام  إذا طلقها ثالثا مل حتل 

غريه، فإذا تزوجها غريه، ومل يدخل هبا، وطّلقها، أو مات عنها، مل حتّل لزوجها األّول، حّتى  

 .(3)عسيلتها  اآلخريذوق 

من طلق امرأته ثالثًا، ومل يراجع حتى تبني،  قال اإلمام الباقر:    [ 3227]احلديث:  

 .(4) فإذا تزّوجت زوجا ودخل هبا، حّلت لزوجها األّولفال حتل له حتى تنكح زوجا غريه،  

يكون بغري شهود، وإن الرجعة   إن الطالق القال اإلمام الباقر:   [ 3228]احلديث:  

 .(5)بغري شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد، فهو أفضل

سئل اإلمام الباقر عن رجل طلق امرأته واحدة، ثّم راجعها قبل    [ 3229]احلديث:  

يشهد عىل رجعتها، قال: هي امرأته ما مل تنقض العّدة، وقد كان ينبغي   أن تنقيض عدهتا ومل

له أن يشهد عىل رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حني علم وال أرى بالذي صنع بأسا وإن  

كثريا من الناس لو أرادوا البينة عىل نكاحهم اليوم، مل جيدوا أحدا يثبت الشهادة عىل ما كان  
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 .(1)صنع بأسًا، وإن يشهد فهو أحسنمن أمرمها، وال أرى بالذي 

الباقر    [ 3230]احلديث:   اإلمام  ثّم    يف قال  شاهدين،  وأشهد  امرأته،  طلق  رجل 

أشهد عىل رجعتها رّسًا منها، واستكتم ذلك الشهود، فلم تعلم املرأة بالرجعة حتى انقضت  

تعلم  أن  قبل  تزوجت  وإن  ذلك  غري  شاءت  وإن  زوجها  شاءت  فإن  املرأة  ختري    عّدهتا: 

أحق    األخريأشهد عليها زوجها، فليس للذي طلقها عليها سبيل، وزوجها    التي بالرجعة  

 . (2)هبا 

شاهدين  قال    [ 3231]احلديث:   وأشهد  امرأته،  الرجل  طلق  إذا  الباقر:  اإلمام 

 .(3)قبل عدهتا فليس له أن يطلقها حتى تنقيض عدهتا، إالّ أن يراجعها  يف عدلني 

بطنها    يفوضعت ما    فإذاطالق احلامل واحدة،  قال اإلمام الباقر:    [ 3232]احلديث:  

 .(4)فقد بانت منه

ن  إليس للمريض أن يطّلق، وله أن يتزّوج، فقال اإلمام الباقر:    [ 3233]احلديث:  

مرضه فنكاحه باطل، وال    يفهو تزّوج، ودخل هبا فهو جائز، وإن مل يدخل هبا حتى مات  

 . (5) مهر هلا وال مرياث

مرضه، ثّم    يفإذا طلق الرجل امرأته تطليقة  قال اإلمام الباقر:    [ 3234]احلديث:  

مل تتزوج، فان كانت تزوجت بعد انقضاء    ترثه ما   فإهنا مرضه حتى انقضت عّدهتا،    يف مكث  

 .(6) ال ترثه فإهنا العّدة، 

 .(7) ال حيبل مثلها ال عدة عليها  التي قال اإلمام الباقر:   [ 3235]احلديث:  
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الباقر    [ 3236]احلديث:   ثّم طلقها قبل أن    يف قال اإلمام  رجل تزوج امرأة بكرًا، 

منه   بانت  قال:  تطليقة،  تطليقات، كل شهر  هبا ثالث  واثنتان    يف يدخل  األّوىل،  التطليقة 

جها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها، إذا   فضل، وهو خاطب، يتزوَّ

إّنام كان يكون له أن يراجعها، لو كان    ؟طلقها تطليقة قبل أن متيض ثالثة أشهر قال: ال، 

 . (1)ساعة طلقها دخل هبا أوال، فأما قبل أن يدخل هبا فال رجعة له عليها، قد بانت منه 

 .( 2) القرء ما بني احليضتنيقال اإلمام الباقر:   [ 3237]احلديث:  

قال: املتوىف  فالغائب عنها زوجها إذا تويف    سئل اإلمام الباقر عن  [ 3238]احلديث:  

 .(3)حتد عليه ألهنا   ؛ عنها تعتد من يوم يأتيها اخلرب

ئب، تعتّد من يوم  املتوىف عنها زوجها وهو غا قال اإلمام الباقر:   [ 3239]احلديث:  

 .(4) يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتني

عن اإلمام الباقر، قال: إن مات عنهاـ  يعني: وهو غائبـ  فقامت    [ 3240]احلديث:  

  يف ن عليها أن حتد عليه  أل  ؛أشهر وعرشاً   أربعةالبينة عىل موته، فعّدهتا من يوم يأتيها اخلرب  

 .(5) مسك عن الكحل والطيب واالصباغأشهر وعرشًا، فت  أربعةاملوت 

الرجل يموت وحتته امرأة مل يدخل هبا: هلا    يف  قال اإلمام الباقر  [ 3241]احلديث:  

 .(6) نصف املهر وهلا املرياث كاماًل، وعليها العدة كاملة

أيام امرأة طّلقت، ثّم تويّف عنها زوجها قبل أن  قال اإلمام الباقر:    [ 3242]احلديث:  

ترثه، ثّم تعتد عدة املتوىف عنها زوجها، وإن توفيت وهي   فإهنا تنقيض عدهتا ومل حترم عليه، 
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 .(1) عدهتا ومل حترم عليه، فإّنه يرثها  يف

طيع لك أمرًا،  أإذا قالت املرأة لزوجها مجلة: ال  قال اإلمام الباقر:    [ 3243]احلديث:  

 .(2)وغري مفرّس، حّل له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة مفرسا

  يفإَضار، وال    يفيمني، وال    يفقال اإلمام الباقر: ال يكون ظهار    [ 3244]احلديث:  

 .(3) هر من غري مجاع بشهادة شاهدين مسلمنيط يف غضب، وال يكون ظهار إال 

الباقر:    [ 3245]احلديث:   الظهارقيل لإلمام  الرجل المرأته    ؟كيف  يقول  فقال: 

 .(4)مي، وهو يريد بذلك الظهارأ وهي طاهر من غري مجاع: أنت عيلَّ حرام مثل ظهر 

فقال: هو من كل ذي حمرم من    ،ل اإلمام الباقر عن الظهارئ س  [ 3246]احلديث:  

 .(5) يمني يف خت، أو عّمة، أو خالة، وال يكون الظهار أ ، أو أم

مل يدخل هبا زوجها، قال: ال    التي املرأة    الباقر عن سئل اإلمام    [ 3247]احلديث:  

 .(6)يقع عليها إيالء، وال ظهار

الباقر  [ 3248]احلديث:   عن رجل ظاهر من امرأته مخس مرات، أو    سئل اإلمام 

 .(7)أكثر، فقال: قال اإلمام عيل: مكان كل مرة كفارة

ّمي  أظهر  رجل قال المرأته: أنت عيل ك  سئل اإلمام الباقر عن  [ 3249]احلديث:  

  ؟ ال، قال: يطيق إطعام ستني مسكينا مائة مرة ل: يق  ؟فقال: يطيق لكل مرة عتق نسمة، مائة

 .(8) ل: ال، قال: يفرق بينهاميق  ؟ل: ال، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعني مائة مرةيق

الباقر:    [ 3250]احلديث:   امرأته فليس هلا    آىلإذا  قال اإلمام  يقرب  الرجل أن ال 
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ن مضت  إأشهر، ف  األربعة  يفكفه عنها    يفربعة أشهر، وال إثم عليه  األ  يفقول، وال حق  

ن رفعت أمرها، قيل  إحل وسعة، ف  يف أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو    األربعة

حاضت وطهرت    فإذاله: إما أن تفيء فتمسها، وإما أن تطلق، وعزم الطالق: أن خييل عنها،  

كتابه    يفتعاىل    اَّلل الذي أنزله    اإليالء طلقها، وهو أحق برجعتها ما مل متض ثالثة قروء، فهذا  

 .(1)وسنة رسوله 

ى﴿  : عّز وجّل   اَّلل قول  قيل لإلمام الباقر:    [ 3251]احلديث:   ا يجْغشج ْيِل إِذج اللَّ ]الليل:   ﴾وج

ى﴿،  [ 1 وج ا هج النَّْجِم إِذج أشبه ذلك، فقال: َّلل أن يقسم من خلقه بام يشاء،  ، وما  [ 1]النجم:    ﴾وج

 .(2)وليس خللقه أن يقسموا إال به

املطلقة ثالثا ليس هلا نفقة عىل زوجها، إنام هي  قال اإلمام الباقر:    [ 3252]احلديث:  

 . (3) للتي لزوجها عليها رجعة

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

اإلمام    [ 3253]احلديث:   ترّد عليه الصادق قال  )ثالثة  م دعوهتم أحدهم رجل  : 

 (4) يدعو عىل امرأته وهو هلا ظامل فيقال له: أمل نجعل أمرها بيدك( 

الصادق:   [ 3254]احلديث:   اإلمام  فيه    اَّلل إن    قال  الذي  البيت  حيب  وجّل  عّز 

الطالق، فيه  الذي  البيت  ويبغض  إىل    العرس  أبغض  يشء  من  من    اَّللوما  وجّل  عّز 

 .(5)الطالق

عّز وجّل يبغض    اَّللسمعت أيب يقول: إن    اإلمام الصادق:قال    [ 3255]احلديث:  

 .(6) كل مطالق وذواق
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الصادق:  [ 3256]احلديث:   اإلمام  أحله    قال  مما  من يشء  إليه من    اَّللما  أبغض 

 .(1)عّز وجّل يبغض املطالق الذواق اَّللالطالق وإن 

 .(2)حديث قال: الطالق لغري السنة باطل يفاإلمام الصادق   [ 3257]احلديث:  

الطالق إذا مل يطلق للعدة فقال: يرد إىل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3258]احلديث:  

 .(3) عّز وجّل  اَّللكتاب 

والسنة    اَّللقال اإلمام الصادق: ال يقع الطالق إال عىل كتاب    [ 3259]احلديث:  

جا  ﴿ عّز وجّل، يقول:    اَّللحد من حدود    ألنه ا أجُّيه هِتِنَّ  يج اءج فجطجلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ ا طجلَّْقُتُم النِّسج النَّبِيه إِذج

أجْحُصوا اِرُقوُهنَّ  ﴿ويقول:    ، [ 1]الطالق:    ﴾ وج فج أجْو  ْعُروٍف  بِمج أجْمِسُكوُهنَّ  فج لجُهنَّ  أججج لجْغنج  بج ا  إِذج فج

ةج َّللَِِّ  ادج هج أجِقيُموا الشَّ ْدٍل ِمنُْكْم وج ْي عج أجْشِهُدوا ذجوج ْعُروٍف وج انج ُيْؤِمُن بِاَّللَِّ   بِمج ْن كج ُظ بِِه مج لُِكْم ُيوعج ذج

اْليجْوِم اآْلِخرِ  ًجا   وج ْرج ُه خمج ْل لج ْعج تَِّق اَّللَّج جيج ْن يج مج تِْلكج ُحُدوُد اَّللَِّ  ﴿ويقول:  ،  [ 2]الطالق:    ﴾وج ْن    وج مج وج

هُ  نجْفسج ْد ظجلجمج  قج فج دَّ ُحُدودج اَّللَِّ  تجعج لَّ اَّللَّج  يج عج لج تجْدِري  لِكج  الج  ذج بجْعدج  حُيِْدُث  وأن   ،[ 1]الطالق:    أجْمًرا﴾ 

 .(4)كان عىل خالف الكتاب والسنة ألنه بن عمر  اَّللعبد رد طالق   اَّلل رسول 

فقال:    ،ل اإلمام الصادق عن رجل طلق امرأته وهي حائضئ س  [ 3260]احلديث:  

 .(5)الطالق لغري السنة باطل

قال:  فل لإلمام الصادق: الرجل يطلق امرأته، وهي حائض،  ي ق [ 3261]احلديث: 

 .(6)مقعد، قال: يرد إىل السنة  يفل: فالرجل يطلق ثالثا يالطالق عىل غري السنة باطل، ق 

الصادق:    [ 3262]احلديث:   اإلمام  ثالثا  قال  امرأته  طلق  وهي    يفمن  جملس، 

بن عمر إذ طلق امرأته ثالثًا،    اَّلل عبد  طالق      اَّلل حائض، فليس بيشء، وقد رد رسول  
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فهو رد    اَّلل ذلك الطالق، وقال: كل يشء خالف كتاب      اَّللوهي حائض، فأبطل رسول  

 .(1)عدة يف عّز وجّل، وقال: ال طالق إال  اَّللإىل كتاب 

عن سعيد االعرج، قال: قلت لإلمام الصادق: إين سألت عمرو    [ 3263]احلديث:  

طلقها وهي طامث واحدة، فقال اإلمام الصادق: أفال  بن عبيد عن طالق ابن عمر، فقال: 

فقلت: قد قلت له    ؟قلتم له: إذا طلقها واحدة طامثًا، أو غري طامث فهو أملك برجعتها 

لعنة   الصادق: كذب عليه  اإلمام  فقال  فرّدها    اَّللذلك،  ،    اَّلل رسول  بل طلقها ثالثًا، 

 .(2) فقال: أمسك أو طلق عىل السنة إن أردت الطالق

 .(3)من طلق بغري شهود فليس بيشءقال اإلمام الصادق:    [ 3264احلديث:  ] 

ل لإلمام الصادق: إن عمر بن رياح زعم أنك قلت: ال طالق  ي ق  [ 3265]احلديث:  

 .(4) تبارك وتعاىل يقوله اَّللإال ببينة، فقال: ما أنا قلته بل 

 .(5) به الطالق أريد ال طالق إال ما  قال اإلمام الصادق:  [ 3266]احلديث:  

عن    [ 3267]احلديث:   الصادق  اإلمام  امرأةسئل  كل  قال:  ما    رجل  أتزوجها 

 .(6)مي فهي طالق، فقال: ال طالق إال بعد نكاح، وال عتق إال بعد ملكأعاشت 

ال طالق قبل نكاح، وال عتق قبل ملك،  قال اإلمام الصادق:    [ 3268]احلديث:  

 .(7)يتم بعد إدراك وال

كان الذين من قبلنا يقولون: ال عتاق وال    قال اإلمام الصادق:   [ 3269]احلديث:  

 .(8) طالق إال بعد ما يملك الرجل 
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رجل قال المرأته: أنت مني خلّية أو  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3270]احلديث:  

 .(1)قال: ليس بيشءفبرّية، أو بّتة، أو بائن، أو حرام، 

أنك    [ 3271]احلديث:   بلغني  عقال:  بن  قال يل شيبة  قال:  الصادق،  اإلمام  عن 

فقلت: أما قولك: احلّل    ؟عيّل حرام، أّنك ال ترى ذلك شيئا   اَّلل تزعم أن من قال: ما أحل  

سالمة امرأته، وأنه بعث يستفتي أهل    أم   يف عىّل حرام، فهذا أمري املؤمنني الوليد جعل ذلك  

اختلفوا عليه، فأخذ بقول أهل احلجاز، إّن ذلك ليس  وأهل الشام ف  العراق، وأهل احلجاز، 

 .(2) بيشء

ل لإلمام الصادق: رجل قال المرأته: أنت عيلَّ حرام، فقال:  ي ق  [ 3272]احلديث: 

 .(3) ليس عليه كفارة وال طالق

الطالق أن يقول هلا: اعتدي، أو يقول هلا:  قال اإلمام الصادق:    [ 3273]احلديث: 

 .(4)أنت طالق

رجل قال المرأته: إن تزوجت عليك،  ل اإلمام الصادق عن  سئ  [ 3274]احلديث:  

  اَّلل قال: من رشط رشطا سوى كتاب      اَّلل فقال: إن رسول    ؟أو بت عنك فأنت طالق

 .(5)عّز وجّل، مل جيز ذلك عليه وال له

رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار،    يف   قال اإلمام الصادق  [ 3275]احلديث:  

إن رشبت حراما أو حالال من الطال أبدا، فقال: أما احلرام فال يقربه أبدا، إن حلف أو مل  

جا النَّبِيه  ﴿ عّز وجّل:  اَّللعّز وجّل، قال  اَّلل حيلف، وأما الطال فليس له أن حيرم ما أحل  ا أجُّيه يج

 
الفقيه:1) /  40/  8التهذيب:    ،  1702/  356/  3  (  من ال حيرضه 

122  . 

 .  3/ 135/  6الكايف:  ( 2)

   .4/ 135/  6الكايف:  ( 3)

واالستبصار   ،  109/  37/  8التهذيب:  و  ،  2/  69/  6الكايف:    (  4)

3  /277 /984 . 

   .1558/ 321/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:5)
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لَّ اَّللَُّ  ا أجحج ُم مج رِّ اِجكج   لجكج   مِلج حُتج اتج أجْزوج ْرضج ْبتجِغي مج ُفوٌر    تج اَّللَُّ غج ِحيٌم﴾ وج ، فال َتوز  [ 1]التحريم:    رج

 .(1) حتريم حالل، وال حتليل حرام، وال قطيعة رحم  يفيمني 

قريباً يق   [ 3276]احلديث:   يل،  إن  الصادق:  لإلمام  إن    ل  حلف  يل  صهرا  أو  يل، 

  اَّلل شاء    فقد دخل صاحبها منها ما خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثالثا، فخرجت،  

من املشّقة، فأمرين أن أسألك، فقال: مره فليمسكها فليس بيشء، ثّم التفت إىل القوم فقال:  

 . (2) يأمروهنا أن تتزّوج، وهلا زوج اَّللسبحان 

فيق  [ 3277]احلديث:   فيستحلفني،  مال  ومعي  بالعشار  أمر  الباقر:  لإلمام  ن  إل 

يستحلفني    فإنهل:  يله فتشني وظلمني، قال: احلف له، قحلفت له تركني، وإن مل أحلف  

بالطالق، قال: احلف له، فقلت: فاّن املال ال يكون يل، قال: فعن مال أخيك، إّن رسول  

ذلك     اَّلل رّد طالق ابن عمر، وقد طلق امرأته ثالثا، وهي حائض، فلم ير رسول      اَّلل

 .(3) شيئا 

استكراه، وال َتوز يمني    يفال جيوز الطالق    قال اإلمام الصادق:  [ 3278]احلديث:  

استكراه، فمن حلف، أو    يف، وال جيوز عتق  اَّلليشء من معصية    يفقطيعة رحم، وال    يف

 .(4)فعله، فال يشء عليهيشء من هذا، و  يفُحّلف  

الصادق:   [ 3279]احلديث:   اإلمام  ما    قال  الطالق  غري    أريدإنام  من  الطالق  به 

والسنة عىل طهر بغري مجاع وشاهدين، فمن خالف هذا   العدة  استكراه، وال إَضار عىل 

 .(5) عّز وجّل  اَّلل فليس طالقه وال يمينه بيشء، يرّد إىل كتاب 

ال يكون خلع وال ختيري وال مباراة إال عىل  قال اإلمام الصادق:   [ 3280]احلديث:  

 
   .1559/ 321/  3 (  من ال حيرضه الفقيه:1)

 .  1024/ 290/  3واالستبصار   ، 185/  57/ 8التهذيب:  ( 2)

   .5/ 128/  6الكايف:  ( 3)

   .4/ 127/  6الكايف:  ( 4)

   .4/ 127/  6الكايف:  ( 5)
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طهر من املرأة من غري مجاع، وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان املرأة، وحيرضان التخيري،  

، قال: يشهد  هاهنا ل: ما إقرار املرأة  ي وإقرار املرأة أهنا عىل طهر من غري مجاع يوم خرّيها، ق

يأيت بعد، فيّدعي أنه خريها وهي طامث فيشهدان    حذار أن الشاهدان عليها بذلك للرجل 

 .  (1)عليها بام سمعا منها 

إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتني  قال اإلمام الصادق:    [ 3281]احلديث:  

 .(2)أو أكثر، ثّم قدم وأراد طالقها، وكانت حائضا تركها حتى تطهر، ثّم يطلقها 

ال بأس بطالق مخس عىل كل حال: الغائب  قال اإلمام الصادق:    [ 3282]احلديث:  

من   يئست  قد  والتي  واحلبىل،  زوجها،  هبا  يدخل  مل  والتي  مل حتض،  والتي  زوجها،  عنها 

 .(3)املحيض

 .(4)الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا قال اإلمام الصادق:  [ 3283]احلديث:  

لق امرأته وهو غائب فيعلم أنه  الرجل يطقيل لإلمام الصادق:    [ 3284]احلديث:  

 .(5)يوم طلقها كانت طامثا، قال: جيوز

الرجل إذا خرج من منزله إىل السفر فليس  قال اإلمام الصادق:   [ 3285]احلديث:  

 .(6)له أن يطلق حتى متيض ثالثة أشهر

تضع    [ 3286]احلديث:   أن  وأجلها  واحدة،  احلبىل  طالق  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(7) األجلنيمحلها، وهو أقرب 

رجل قال المرأته: أنت طالق عدد نجوم  قيل لإلمام الصادق:    [ 3287]احلديث:  

 
   .334/  99/ 8التهذيب:  ( 1)

 . 208/  64/  8التهذيب:  و ، 2/  79/  6الكايف:  ( 2)

  .2/  79/  6الكايف:  ( 3)

واالستبصار   ،  202/  62/  8التهذيب:  و  ،  3/  80/  6الكايف:    (  4)

3  /295 /1041  . 

 .  1040/ 294/  3واالستبصار   ، 201/  62/ 8التهذيب:  ( 5)

 .  203/  62/ 8التهذيب:  ( 6)

  .6/  82/  6الكايف:  ( 7)
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ا  ﴿  : فقرأ  ،ل: بىل، قال: فاقرأيق ؟السامء، فقال: وحيك أما تقرأ سورة الطالق جا النَّبِيه إِذج ا أجُّيه يج

ْقتُ  ةج  طجلَّ اْلِعدَّ أجْحُصوا  وج هِتِنَّ  لِِعدَّ فجطجلُِّقوُهنَّ  اءج  النِّسج نجوم    هاهنا   أترى فقال    ،[ 1]الطالق:    ﴾ ُم 

وسنة    اَّللترد إىل كتاب    ل: فرجل قال المرأته: أنت طالق ثالثًا، فقال:يل: ال، قيق  ؟السامء

 .(1)نبيه، ثّم قال: ال طالق إال عىل طهر من غري مجاع بشاهدين مقبولني

إّن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق  قيل لإلمام الصادق:    [ 3288]احلديث:  

امرأته مرة أو مائة مرة فإنام هي واحدة، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أهنم كانوا يقولون:  

 .(2) نام هي واحدة، فقال: هو كام بلغكم إإذا طلق مرة أو مائة مرة ف

جملس فليس بيشء، من    يفطلق ثالثا    من قال اإلمام الصادق:    [ 3289]احلديث:  

 . (3) عّز وجّل  اَّللعّز وجّل رد إىل كتاب  اَّللخالف كتاب 

عنده،    [ 3290]احلديث:   كنت  قال:  الصادق،  اإلمام  عن  اخلّراز،  أيوب  أيب  عن 

فجاء رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثالثا، قال: بانت منه، قال: فذهب، ثّم جاء رجل  

جل طلق امرأته ثالثا، فقال: تطليقة، وجاء آخر، فقال: رجل  آخر من أصحابنا، فقال: ر

قال:    ؟ترى، قلت: كيف هذا  نظر إيّل، فقال: هو ما   ثمّ طلق امرأته ثالثا، فقال: ليس بيشء،  

هذا يرى أن من طلق امرأته ثالثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثالثا عىل السنة  

ثًا، وهي عىل طهر فإنام هي واحدة، ورجل طلق امرأته  فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثال 

 .(4) ثالثا عىل غري طهر فليس بيشء 

موسى بن أشيم، قال: دخلت عىل اإلمام الصادق، فسألته    عن  [ 3291]احلديث:  

جمليس إذ دخل عليه رجل،    يففقال: ليس بيشء، فأنا    ؟جملس  يف عن رجل طلق امرأته ثالثا  

 
   .6/ 284/  1الكايف:  ( 1)

 . 4/  71/  6الكايف:  ( 2)

 . 1016/ 287 3واالستبصار   ، 177/  54/ 8التهذيب:  ( 3)

 .  1015/ 287/  3واالستبصار   ، 176/  54/ 8التهذيب:  ( 4)
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ثالثا  امرأته  طلق  رجل  عن  وقعت    يف   فسأله  فقد  واحدة،  إىل  الثالث  ترد  فقال:  جملس، 

واحدة، وال يرّد ما فوق الثالث إىل الثالث، وال إىل الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه آخر،  

فقال إذا طلق الرجل امرأته ثالثا    ؟جملس  يف رجل طلق امرأته ثالثا    يففقال له: ما تقول  

له حتى تنكح زوجا غريه، فأظل منه، فلم حتّل  البيت، وحترّيت من جوابه  بانت    يف م عيل 

خمتلفة   أجوبة  بثالثة  واحد  أشيم  يف جملس  أبن  يا  فقال:  واحدة،  ود    ؟أشككت  ! مسألة 

ـ كام قال   عّز    اَّلل الشيطان أنك شككت، إذا طلق الرجل امرأته عىل غري طهر ولغري عّدة 

وجّل ـ ثالثا أو واحدة، فليس طالقه بطالق، وإذا طلق الرجل امرأته ثالثا وهي عىل طهر  

من غري مجاع بشاهدين عدلني، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان، وال يّرد ما فوق الواحدة  

ّل  عّز وج  اَّللإىل الثالث، وال إىل الواحدة، وإذا طلق الرجل امرأته ثالثا عىل العّدة ـ كام أمر  

  اَّلل ـ فقد بانت منه، وال حتّل له، حتى تنكح زوجا غريه، فال تشكن يا ابن أشيم، ففي كّل ـ و

 .(1) ـ من ذلك احلق

إين    [ 3292]احلديث:   قلت:  قال:  الصادق،  اإلمام  عن  خارجة،  بن  هارون  عن 

  دفعة، فسألت أصحابنا، فقالوا: ليس بيشء، وإن املرأة قالت:   يفابتليت، فطّلقت أهيل ثالثا  

 .(2)ال أرىض حتى تسأل اإلمام الصادق، فقال: ارجع إىل أهلك فليس عليك يشء

امرأة طلقت عىل غري السنّة، فقال: يتزوج  قيل لإلمام الصادق:   [ 3293]احلديث: 

 .( 3)هذه املرأة، ال ترتك بغري زوج

أمسك عنها    ثمّ رجل طلق امرأته لغري عّدة،  قيل لإلمام الصادق:    [ 3294]احلديث:  

 .(4)قال: نعم، ال ترتك املرأة بغري زوج  ؟عّدهتا، هل يصلح يل أن أتزوجها  حتى انقضت

 
 .  97خمترص بصائر الدرجات/  ( 1)

 .  169 ح: اخلرائج واجلرائ ( 2)

 .  1029/ 291/  3واالستبصار   ، 188/  58/ 8التهذيب:  ( 3)

 .  1030/ 292/  3واالستبصار   ، 189/  58/ 8التهذيب:  ( 4)
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الصادق:    [ 3295]احلديث:   لإلمام  أن  قيل  رجل  فأراد  ثالثا،  امرأته  طلق  رجل 

قال: نعم، تركها ثالثة أشهر    فإذا  ؟قال: يأتيه فيقول: طلقت فالنة  ؟يتزوجها، كيف يصنع

 .(1)ثّم خطبها إىل نفسها 

رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثالثا،  قيل لإلمام الصادق:    [ 3296]احلديث:  

يأيت زوجها ومعه رجالن، فيقول له:    ثمّ قال: يدعها حتى حتيض وتطهر،    ؟كيف يصنع فيها 

 .(2)خطبها إىل نفسه ثمّ قال: نعم، تركها حتى متيض ثالثة أشهر،   فإذا ؟قد طلقت فالنة

  يف عن امرأة طلقت عىل غري السنة ما تقول    ل اإلمام الصادقئ س  [ 3297]احلديث:  

 .(3) قال: تزوج وال ترتك   ؟تزوجيها 

 .(4)ليس طالق الصبي بيشءقال اإلمام الصادق:   [ 3298]احلديث:  

الصادق:    [ 3299]احلديث:   اإلمام  أو قال  املعتوه،  طالق  إال  جائز  طالق    كل 

 .(5) الصبّي، أو مربسم، أو جمنون، أو مكره

 .(6)ال جيوز طالق الصبي وال السكران م الصادق:قال اإلما   [ 3300]احلديث:  

ال جيوز طالق الغالم، ووصيته، وصدقته  قال اإلمام الصادق:    [ 3301]احلديث:  

 .(7) إن مل حيتلم

عن    [ 3302]احلديث:   الصادق  اإلمام  وصدقته،  سئل  حيتلم،  ومل  الغالم  طالق 

 .(8) موضعها وحقها فال بأس وهو جائز يف فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة 

ل لإلمام الصادق: الرجل االمحق الذاهب العقل جيوز طالق  ي ق [ 3303]احلديث: 

 
 .  1036/ 293/  3واالستبصار   ، 194/  59/ 8التهذيب:  ( 1)

   .1219/ 257/  3 من ال حيرضه الفقيه:  (2)

 .  265/  108نوادر أمحد بن حمّمد بن عيسى/  ( 3)

 .  2/ 124/  6الكايف:  ( 4)

   .6/ 126/  6الكايف:  ( 5)

 .  3/ 124/  6الكايف:  ( 6)

واالستبصار   ،  257/  76/  8التهذيب:  و  ،  4/  124/  6الكايف:    (  7)

3  /303 /1075  . 

 .  1/ 124/  6الكايف:  ( 8)
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طلق، أوال  أل: ال يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: مل  يق  ؟قال: ومل ال يطلق هو  ؟ وليه عليه

 .(1)ن يطلق، قال: ما أرى وليه إال بمنزلة السلطانحيسن أ

الصادق عن    [ 3304]احلديث:   السكران، فقال ال جيوز، وال  سئل اإلمام  طالق 

 .(2)كرامة

الصادق:    [ 3305]احلديث:   لإلمام  فقال:  قيل  إىل رجل،  امرأته  أمر  رجل جعل 

 . (3) فقال: نعم ؟اشهدوا أين قد جعلت أمر فالنة إىل فالن، فيطّلقها، أجيوز ذلك للرجل

يطلق امرأته إذا حاضت  ل لإلمام الصادق: رجل وكل رجال  يق  [ 3306]احلديث:  

ذلك    يف وطهرت، وخرج الرجل، فبدا له، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأّنه قد بدا له  

 .(4)قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل

الصادق    [ 3307]احلديث:   اإلمام  رجلني،    يفعن  بيد  امرأته  رجل جعل طالق 

أحدمها،   الطالق    ىوأبفطّلق  عىل  جيتمعا  حّتى  ذلك،  جييز  أن  عيل  اإلمام  فأبى  اآلخر، 

 .(5)مجيعا 

 .(6)الطالق يفال َتوز الوكالة  قال اإلمام الصادق:   [ 3308]احلديث:  

و أباها، أو أخاها،  الرجل خيري امرأته، أ  يف   قال اإلمام الصادق  [ 3309]احلديث:  

 .(7)أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحدة، إذا رضيت

ل اإلمام الصادق عن رجل قال المرأته: قد جعلت اخليار  ئس   [ 3310]احلديث:  

قال: نعم،    ؟ ل: فلها متعةيقال: جيوز ذلك عليه، فق  ؟إليك، فاختارت نفسها قبل أن تقوم

 
   .1/ 125/  6الكايف:  ( 1)
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قبل أن  يق الزوج  قال: نعم وإن ماتت هي ورثها    ؟تنقيض عدهتا ل: فلها مرياث إن مات 

 .(1)الزوج

طالق السنّة، فقال: طالق السنّة، إذا  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3311]احلديث:  

طهرت    فإذاتطهر،   ثمّ أراد الرجل أن يطلق امرأته، يدعها إن كان قد دخل هبا حتى حتيض 

مىض ثالثة قروء فقد   فإذايرتكها حتى تعتد ثالثة قروء،   ثمّ طلقها واحدة بشهادة شاهدين،  

تزوَّ  إن شاءت  اخلّطاب،  من  وكان زوجها خاطبا  بواحدة،  منه  مل  بانت  وإن شاءت  جته، 

ن  إعىل اثنتني باقيتني، وقد مضت الواحدة، ف  ن تزوجها بمهر جديد كانت عندهإتفعل، ف

واحدة   بشهادة شاهدين،    أخرىهو طلقها  من غري مجاع  تركها حتى متيض    ثمّ عىل طهر 

باثنتني، وملكت أمرها،    فإذاأقراؤها،   منه  بانت  يراجعها فقد  قبل أن  أقراؤها من  مضت 

ل مل  ألوحلت  شاءت  وإن  تزّوجته،  شاءت  إن  اخلّطاب،  من  خاطبا  زوجها  وكان  زواج، 

ف مع إتفعل،  كانت  بمهر جديد  تزوجيا جديدا  تزوجها  هو  وقد مضت    هن  باقية،  بواحدة 

ثنتان، فان أراد أن يطلقها طالقا ال حتل له حتى تنكح زوجا غريه، تركها حّتى إذا حاضت  

 .(2)ال حتّل له حتى تنكح زوجا غريه ثمّ ة،  وطهرت، أشهد عىل طالقها تطليقة واحد

أن  ئس  [ 3312]احلديث:   قبل  تطليقة  امرأته  طلق  رجل  عن  الصادق:  اإلمام  ل 

قال: قد بانت منه ساعة طّلقها، وهو خاطب من  فيدخل هبا، وأشهد عىل ذلك وأعلمها،  

نت منه  قال: قد با  ؟قبل أن يدخل هبا   أخرى طلقها تطليقة    ثمّ ل: فإن تزّوجها، ي اخلطاب، ق

قال: قد بانت منه، وال    ؟، ثّم طلقها تطليقةأيضاً ل: فان تزوجها من ساعته  يساعة طّلقها، ق

 .(3) حتل له حتى تنكح زوجا غريه

 
 .  1621/ 335/  3 حيرضه الفقيه:(  من ال 1)
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امرأة طلقها زوجها ثالثا قبل أن يدخل    يف   قال اإلمام الصادق  [ 3313]احلديث:  

 .(1)هبا: ال حتل له حتى تنكح زوجا غريه

تركها حتى انقضت    ثمّ رجل طلق امرأته،    يف   قال اإلمام الصادق  [ 3314]احلديث:  

عدهتا، ثّم تزوجها، ثّم طلقها من غري أن يدخل هبا حتى فعل ذلك هبا ثالثا، قال: ال حتل له  

 .(2)حتى تنكح زوجا غريه

  ثمّ يطّلق،    ثمّ يراجع،    ثمّ عن الذي يطّلق،  سئل اإلمام الصادق    [ 3315احلديث:  ] 

فيطلقها عىل    ثمّ يراجع،   آخر،  فيتزوجها رجل  تنكح زوجا غريه،  له حتى  يطّلق: ال حتل 

  ثمّ ثّم ترجع إىل زوجها األّول، فيطلقها ثالث مّرات، وتنكح زوجا غريه، فيطّلقها، ،  السنة 

ال حتل له    التيتنكح، فتلك    ثمّ يطلقها ثالث مّرات عىل السنّة،  زوجها األّول ف  إىل ترجع  

 .(3) أبدًا، واملالعنة ال حتل له أبداً 

زوجها،    [ 3316]احلديث:   يطلقها  احلامل  املرأة  عن  الصادق  اإلمام    ثمّ سئل 

يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه وال حتل له حتى    ثمّ يراجعها،    ثمّ يطّلقها،    ثمّ يراجعها،  

 .(4)زوجا غريهتنكح 

ال حتل لزوجها حتى تنكح زوجا    التياملرأة  قال اإلمام الصادق:    [ 3317]احلديث:  

تطّلق الثالثة، فال حتل له حتى تنكح    ثمّ تراجع،    ثمّ تطلق    ثمّ تراجع،    ثمّ تطّلق،    التي غريه  

تجانِ ﴿يقول:    اَّلل زوجًا غريه، إّن   رَّ ُق مج اٌك    الطَّالج إِْمسج انٍ فج يٌح بِإِْحسج ْعُروٍف أجْو تجرْسِ ]البقرة:   ﴾ بِمج

 .(5)، والترسيح هو التطليقة الثالثة[ 229

عن    [ 3318]احلديث:   الصادق  اإلمام  منه،  سئل  بانت  حتى  امرأته  طلق  رجل 

 
 .  1049/ 297/  3واالستبصار   ، 213/  65/ 8التهذيب:  ( 1)
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، أُّيدم  األول، ثّم تزوجت زوجها  أيضاً وانقضت عدهتا ثّم تزوجت زوجا آخر، فطّلقها  

 .(1) قال: نعم  ؟ ذلك الطالق األّول

ل لإلمام الصادق: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبني منه  يق [ 3319]احلديث:  

قال:    ؟، عىل كم هي عندهاألولثّم يتزوجها آخر، فيطلقها عىل السنة فتبني منه، ثّم يتزوجها  

 .(2) عىل غري يشء

ل اإلمام الصادق عن رجل طلق امرأته تطليقتني للعدة ثّم  ئ س  [ 3320]احلديث:  

 .(3)قال: ال حتى تزوج بتاتا ف ؟تزوجت متعة، هل حتل لزوجها األّول بعد ذلك

رجل طلق امرأته ثالثا فبانت منه، فأراد  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3321]احلديث:  

هلا: إين   فقال  فقالت  أريدمراجعتها،  فتزوجي زوجا غريي،  قد تزوجت    مراجعتك،  له: 

ق قوهلا ويراجعها  قال: إذا كانت    ؟وكيف يصنع  ؟زوجا غريك، وحّللت لك نفيس، أيصدِّ

 .(4)قوهلا   يفاملرأة ثقة صدقت 

الذي يراجع ومل يشهد، قال: يشهد أحب    يف   قال اإلمام الصادق  [ 3322]احلديث:  

 .(5) إيل، وال أرى بالذي صنع بأسا 

عن    [ 3323]احلديث:   الصادق  اإلمام  طلقها  سئل  أنه  زوجها  عىل  ادعت  امرأة 

تطليقة طالق العدة طالقا صحيحا ـ يعني: عىل طهر من غري مجاع ـ وأشهد هلا شهودا عىل 

ذلك، ثّم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان إنكار الطالق قبل انقضاء العّدة، فإن إنكاره 

أن يفرق بينهام    اإلمام د انقضاء العّدة، فإن عىل  الطالق رجعة هلا، وإن كان أنكر الطالق بع

بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف أن إنكاره للطالق بعد انقضاء العّدة، وهو خاطب  
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 .(1) من اخلطاب

ل اإلمام الصادق عن رجل طلق امرأته وهو غائب، وأشهد  ئس [ 3324]احلديث: 

ادعت احلبل، فقال    ة يعلمها بطالقها ثّم إن املرأعىل طالقها، ثّم قدم فأقام مع املرأة أشهرا مل  

 .(2) قال: يلزم الولد، وال يقبل قولهف ، الرجل: قد طّلقتك، وأشهدت عىل طالقك

إن طلقها واحدة عىل طهر بشهود، ثّم انتظر  قال اإلمام الصادق:    [ 3325]احلديث:  

ثانية طال  يكن طالقه  مل  يراجعها  أن  قبل  ثّم طلقها  طلق    ألنه  ؛ قا هبا حتى حتيض وتطهر، 

إذا كانت املرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا    ألنهطالقا؛  

 .(3) ملكه ما مل يطلقها  يف راجعها صارت 

ل اإلمام الصادق عن رجل طّلق امرأته، وأشهد عىل الرجعة،  ئس  [ 3326]احلديث:  

قال: نعم، إذا    ؟الثانية بغري مجاع  طهر آخر عىل السنّة، أتثبت التطليقة   يف ومل جيامع ثّم طلق  

 .(4)هو أشهد عىل الرجعة، ومل جيامع كانت التطليقة ثابتة

طالق احلامل واحدة، وإن شاء راجعها قبل  قال اإلمام الصادق:    [ 3327]احلديث:  

 .(5)ن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من اخلطابإأن تضع، ف

الصاد  [ 3328]احلديث:   اإلمام  طقال  أقرب  ق:  وعدهتا  واحدة،  احلامل  الق 

 .(6)جلنياأل

 .(7) احلبىل تطلق تطليقة واحدةقال اإلمام الصادق:   [ 3329]احلديث:  

تلك    يفل اإلمام الصادق عن املريض، أله أن يطلق امرأته  ئ س  [ 3330]احلديث:  
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فنكاحه  ن دخل هبا ورثته، وإن مل يدخل هبا  إقال: ال، ولكن له أن يتزوج إن شاء، ف  ؟احلال

 .(1) باطل

 .(2)جيوز طالق املريض، وحيوز نكاحه ال قال اإلمام الصادق:   [ 3331]احلديث:  

 .(3)ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوجقال اإلمام الصادق:    [ 3332]احلديث:  

مرضه، ورثته مادام    يفإذا طلق الرجل املرأة  قال اإلمام الصادق:    [ 3333]احلديث:  

ن طال به املرض، فقال: ما  إل: فيا، إالّ أن يصّح منه، قمرضه ذلك، وإن انقضت عّدهت  يف

 .(4)بينه وبني سنة

صّحة، ثّم    يف رجل طلق امرأته تطليقتني    يف  قال اإلمام الصادق [ 3334]احلديث:  

 .(5)مرضه، وإن كان إىل سنة يف طلق التطليقة الثالثة، وهو مريض، أهنا ترثه مادام 

رجل طلق امرأته، وهو مريض: إن مات   يف  قال اإلمام الصادق  [ 3335]احلديث:  

 .(6)مرضه ومل تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ال مرياث هلا  يف

مريضئس   [ 3336]احلديث:   وهو  امرأته،  طلق  رجل  عن  الصادق  اإلمام  ،  ؟ ل 

مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة    يف مرضه ما بينها وبني سنة إن مات    يف ترثه    قال:ف

مرضه ذلك، فإن   يفقة، ثّم تتزوج إذا انقضت عّدهتا، وترثه ما بينها وبني سنة إن مات املطلّ 

 .(7) مات بعدما متيض سنة مل يكن هلا مرياث

الصادق:    [ 3337]احلديث:   اإلمام  ثّم  قال  امرأته،  يطلق  أن  للرجل  ينبغي  ال 

عّز وجّل عنه، إال أن    اَّلليراجعها، وليس له فيها حاجة، ثّم يطلقها، فهذا الرضار الذي هنى  
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 .(1)يراجع، وهو ينوي االمساك يطّلق، ثمّ 

الج مُتِْسُكوُهنَّ    ﴿ عّز وجّل:    اَّلل قول  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3338]احلديث:   وج

اًرا لِتجْعتجُدوا : الرجل يطّلق، حّتى إذا كادت أن خيلو أجلها راجعها،  قالف،  [ 231]البقرة:    ﴾ َِضج

 .(2) عّز وجّل عن ذلك اَّللثّم طلقها يفعل ذلك ثالث مّرات، فنهى 

إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل هبا    قال اإلمام الصادق:  [ 3339]احلديث:  

 .(3)ة، فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءتتطليقة واحد

إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل هبا،  قال اإلمام الصادق:    [ 3340]احلديث:  

فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت، وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض هلا  

 .(4)مهرا فنصف ما فرض

مل يدخل هبا، بانت منه    التي رأة  إذا طلقت املقال اإلمام الصادق:    [ 3341]احلديث:  

 . (5) بتطليقة واحدة

اخللع واملباراة تطليقة بائن، وهو خاطب  قال اإلمام الصادق:    [ 3342]احلديث:  

 .(6) من اخلطاب

  يف املختلعة: عدهتا عدة املطلقة، وتعتده    يف  قال اإلمام الصادق  [ 3343]احلديث:  

 .(7) بيتها، واملختلعة بمنزلة املباراة

الرأي    [ 3344]احلديث:   ربيعة  سمعت  الصادق:  لإلمام  قلت  قال:  زرارة،  عن 

االقراء   أن  رأيي  من  وجّل    اَّلل  سمى   التييقول:  بني    يفعّز  فيام  الطهر  هو  إّنام  القرآن، 
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: أكان اإلمام عيل  احليضتني، فقال: كذب مل يقل برأيه، ولكنّه إّنام بلغه عن اإلمام عيل، فقلت

 . (1)جاء املحيض دفعه  فإذا القرء الطهر يقرؤ فيه الدم، فيجمعه،    فقال: نعم، إّنام  ؟يقول ذلك

الصادق:    [ 3345]احلديث:   اإلمام  ثالثة    التيعدة  قال  ويستقيم حيضها  حتيض 

 .(2)قروء، والقرء مجع الدم بني احليضتني

حتيض، لصاحبها عليها  املطلقة حني  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3346]احلديث:  

 .(3)قال: نعم حتى تطهرف ؟رجعة

زوجها    بإذنينبغي للمطلقة أن خترج إال    ال قال اإلمام الصادق:    [ 3347]احلديث:  

 .(4)حتى تنقيض عدهتا ثالثة قروء، أو ثالثة أشهر إن مل حتض

ال يضار الرجل امرأته إذا طّلقها، فيضّيق  قال اإلمام الصادق:    [ 3348]احلديث:  

وُهنَّ  ﴿قد هنى عن ذلك، فقال:    اَّللعليها قبل أن تنتقل، قبل أن تنقيض عدهتا، فان   اره الج ُتضج وج

لجْيِهنَّ  يُِّقوا عج  ( 5)([ 6]الطالق:  ﴾ لُِتضج

الصادق:    [ 3349]احلديث:   اإلمام  املطلقة  قال  للزوج    يف تعتد  ينبغي  وال  بيتها، 

 .(6)وال خترج هي إخراجها، 

الصادق:    [ 3350]احلديث:   اإلمام  حتج  قال  نفس    يفاملطلقة  طابت  إن  عدهتا 

 .(7) زوجها 

الج خُتِْرُجوُهنَّ ِمْن    ﴿ عّز وجّل:    اَّلل سئل اإلمام الصادق عن قول    [ 3351]احلديث:  

ُمبجيِّنجٍة   ٍة  اِحشج بِفج ْأتنِيج  يج أجْن  إِالَّ  ُْرْجنج  الج خيج : إال أن تزين، فتخرج،  قالف،  [ 1]الطالق:    ﴾ُبُيوهِتِنَّ وج
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 .(1)احلد ويقام عليها 

الصادق:    [ 3352]احلديث:   اإلمام  غائب،    التيقال  وهو  زوجها،  عنها  يموت 

 .(2)البّينة، أو مل تقمفعدهتا من يوم يبلغها إن قامت 

املرأة نعي زوجها: تعتد من يوم يبلغها،    يف   قال اإلمام الصادق  [ 3353]احلديث:  

 .(3) إّنام تريد أن حتد له

املتوىف عنها زوجها وهو غائب متى  ئس  [ 3354]احلديث:   الصادق عن  ل اإلمام 

قال: إن إحداكن كانت متكث احلول إذا      اَّلل فقال: يوم يبلغها، وذكر أن رسول    ؟تعتد

 . (4)تويف زوجها، ثّم ترمى ببعرة وراءها 

املرأة يموت عنها زوجها، هل حيّل هلا  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3355]احلديث: 

قال: نعم، وختتضب، وتكتحل، ومتتشط، وتصبغ، وتلبس    ؟عدهتا   يفأن خترج من منزهلا  

 .(5) املصّبغ، وتصنع ما شاءت بغري زينة لزوج

ي علة صارت عدة املطلقة ثالثة أشهر،  ل لإلمام الصادق: ألي ق [ 3356]احلديث:  

زوجها   عنها  املتوىف  ألفأشهر وعرشا،    أربعةوعدة  تسكن  قال:  املطلقة  ثالثة    يفن حرقة 

 . (6) أشهر وعرش أربعة أشهر، وحرقة املتوىف عنها زوجها ال تسكن إال بعد 

  يف   ؟تعتده   أينرأة تويف عنها زوجها،  ل اإلمام الصادق عن امئ س  [ 3357]احلديث:  

 .(7) قال: حيث شاءتف ؟أو حيث شاءت ؟بيت زوجها تعتد

ل اإلمام الصادق عن املتوىف عنها زوجها، خترج إىل بيت أبيها  ئس   [ 3358]احلديث:  
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بيت زوجها اعتدت، وإن    يففقال: إن شاءت أن تعتد    ؟مها من بيتها إن شاءت فتعتدأو

 .(1)بيت أهلها، وال تكتحل، وال تلبس حلّيا  يف شاءت اعتدت 

املرأة املتوىف عنها زوجها، هل حيّل هلا أن    يف  قال اإلمام الصادق [ 3359]احلديث:  

 .(2)قال: نعم ؟عدهتا  يف خترج من منزهلا 

الصادق:    [ 3360]احلديث:   اإلمام  عنها  قال  املتوىف  حتج  أن  بأس  هتا،  عدَّ   يف ال 

 .(3) وتنتقل من منزل إىل منزل

املرأة يموت عنها زوجها، أيصلح هلا  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3361]احلديث:  

 . (4) ، وال تكتحل وال تطيباَّلل سبيل  يفقال: نعم، خترج    ؟أن حتج، أو تعود مريضا 

بيت متكث    يفاملتوىف عنها زوجها، تعتده  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3362]احلديث:  

املنزل الذي حتولت    يف فيه شهرًا، أو أقل من شهر، أو أكثر، ثّم تتحول منه إىل غريه، فتمكث  

املنزل الذي حتولت منه، كذا صنيعها حتى تنقيض عدهتا، قال: جيوز    يفإليه مثل ما مكثت  

 .(5) ذلك هلا، وال بأس

غري بيتها،    يف املبيت    يفإلمام الصادق تستفتيه  جاءت امرأة إىل ا  [ 3363]احلديث:  

أهل اجلاهلية كان إذا مات زوج املرأة احدت عليه امرأته اثني    وقد مات زوجها، فقال: إن 

بعث   فلام  أشهر وعرشا،    أربعةرحم ضعفهن، فجعل عدهتن    حمّمدا    اَّللعرش شهرا، 

 .(6)وأنتن ال تصربن عىل هذا

رجل كانت حتته امرأة فطّلقها، ثّم مات    يف   الصادققال اإلمام    [ 3364]احلديث:  
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 .(1) عدة املتوىف عنها زوجها  األجلني قبل أن تنقيض عدهتا: تعتد أبعد 

  يفرجل طّلق امرأته، ثّم تويّف عنها وهي    يف  قال اإلمام الصادق [ 3365]احلديث:  

توفيت هي    :عدهتا  املتوىف عنها زوجها، وإن  يرثها، وكل    فإنهعدهتا    يف ترثه، وتعتد عدة 

 .(2)واحد منهام يرث من دية صاحبه لو قتل، ما مل يقتل أحدمها اآلخر

تزوجيها،    يفالرجل يفجر باملرأة، ثّم يبدو له  قيل لإلمام الصادق:    [ 3366]احلديث:  

ذلك له  ح  ؟هل حيل  اجتنبها  هو  إذا  نعم،  ماء  قال:  من  رمحها  باسترباء  عدهتا  تنقيض  تى 

 .(3)الفجور، فله أن يتزوجها، وإنام جيوز له تزوجيها بعد أن يقف عىل توبتها 

ال   اَّلل ال حيل خلعها حتى تقول لزوجها: وقال اإلمام الصادق:   [ 3367]احلديث:  

أغتسل لك من جنابة، وألوطئّن فراشك، وآل أأبر لك قساًم، وال   أمرا وال  لك   ذننطيع 

عليك بغري اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيام دون هذا، فإذا قالت املرأة ذلك لزوجها  

 .(4)حل له ما أخذ منها 

تقول لزوجها: اخلعني، وأنا    التياملختلعة  قيل لإلمام الصادق:    [ 3368]احلديث:  

ال أبّر لك    اَّلل عطيك ما أخذت منك، فقال: ال حيل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: وأ

وطئن فراشك غريك، فإذا فعلت  بيتك بغري اذنك، وأل  يفذنن  طيع لك أمرا، وآلأاًم، وال  قس

 .(5)ذلك من غري أن يعّلمها، حّل له ما أخذ منها 

إذا خلع الرجل امرأته، فهي واحدة بائنة،  قال اإلمام الصادق:    [ 3369]احلديث:  

تطلب ذلك منه من    التي وهو خاطب من اخلّطاب، وال حيل له أن خيلعها حتى تكون هي  
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دخلن بيتك  غري أن يرضهبا، وحّتى تقول: ال أبر لك قساًم، وال أغتسل لك من جنابة، وأل

فقد طاب له ما أخذ  فإذا كان هذا منها    اَّللقيم حدود  أمن تكره، وألوطئّن فراشك، وال  

 .(1)منها 

ال يكون خلع، وال ختيري، وال مباراة إال عىل    قال اإلمام الصادق:  [ 3370]احلديث:  

املرأ التخيري،    ةطهر من  املرأة، وحيرضان  الرجل، ويريان  يعرفان  من غري مجاع وشاهدين 

املرأة أهنا عىل طهر من غري ق مج  وإقرار  يوم خريها،  إق   اَّلل: أصلحك  له   لياع  املرأة  ما  رار 

أنه خريها    ؟هاهنا  فتدعي  بعد  تأيت  أن  للرجل، حذار  بذلك  الشاهدان عليها  يشهد  قال: 

وهي طامث فيشهدان عليها بام سمعا منها، وإنام يقع عليها الطالق إذا اختارت نفسها قبل  

تقوم، إذا    أن  يلزمها  فإنه  واملباراة  اخللع  وبني  أوأما  بينها  فيام  بالرضا  نفسها  عىل  شهدت 

افرتقا عىل يشء ورضيا به كان ذلك جائزا   فإذاذلك املجلس،    يف وجها بام يفرتقان عليه  ز

  يف طالقًا، أو مل يسم وال مرياث بينهام    سمى عليها، وكانت تطليقة بائنة ال رجعة له عليها،  

 .(2)العدة، والطالق والتخيري من قبل الرجل، واخللع واملباراة يكون من قبل املرأة

الصادق:    [ 3371]احلديث:   اإلمام  ما  قال  لك  لزوجها:  املرأة  تقول  أن  املباراة 

 .(3)يشء منه، فأنا أملك ببضعك  يف عليك، واتركني، فرتكها إال أنه يقول هلا: إن ارَتعت 

امرأة زوجها فهي واحدة، وهو    قال اإلمام الصادق: إن بارأت   [ 3372]احلديث:  

 .(4)خاطب من اخلطاب

به الطالق، وال ظهار   أريدال طالق إال ما  قال اإلمام الصادق:   [ 3373]احلديث:  

 .(5)به الظهار أريدإال ما 
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الظهار الواجب، فقال: الذي يريد به  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3374]احلديث:  

 .(1)الرجل الظهار بعينه

لإل  [ 3375]احلديث:   الصادق:  قيل  كظهر  مام  عيلَّ  أنت  المرأته:  يقول  الرجل 

 .(2) عّمته، أو خالته، قال: هو الظهار

ختي،  أالرجل يقول المرأته: أنت عيل ظهر  قيل لإلمام الصادق:    [ 3376]احلديث:  

 .(3)، وإّن هذا حلراماألمهات اَّللأو عّمتي، أو خالتي، فقال: إنام ذكر 

قال أل رسئل اإلمام الصادق عن    [ 3377]احلديث:   أتزّوجها  جل،  امرأة  مه: كل 

 . (4) قال: ليس هذا بيشء ؟ فهي عيل مثلك حرام

مي،  أ الرجل يقول المرأته: أنت عيل كشعر  قيل لإلمام الصادق:    [ 3378]احلديث:  

 . (5) إن أراد به الظهار فهو الظهار  ؟أو ككفها، أو كبطنها، أو كرجلها، قال: ما عنى به

رجل يظاهر من امرأته، ثّم يريد أن يتم  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3379]احلديث:  

 . (6)قال: ال يمسها حتى يكفر  ؟ ل: إن أراد أن يمسها يعىل طالقها، قال: ليس عليه كفارة، ق

الرجل يظاهر من امرأته، ثّم يريد أن  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3380]احلديث:  

قال: ال يمسها حتى يكفر،    ؟راد أن يمسها ل: إن أيقال: ليس عليه كفارة، ق  ؟يتم عىل طالقها 

قال:    ؟ل: عليه كفارة غري األّوىليإنه آلثّم ظامل، ق   اَّللقال: إي و ؟ن فعل فعليه يشءإل: فيق

 .(7)رقبة أيضاً نعم يعتق 

عن اإلمام الصادق، قال: الظهار َضبان: أحدمها فيه الكفارة    [ 3381]احلديث:  
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مي، وال  أقبل املواقعة الذي يقول: أنت عيل كظهر    قبل املواقعة، واآلخر بعده، فالذي يكفر

مي  أيقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد املواقعة الذي يقول: أنت عيل كظهر  

 .(1)إن قربتك

فتباعد منهام، فإّن ذلك    اثنان: )إذا تالعن  الصادق قال اإلمام    [ 3382]احلديث:  

ّم ال َتعل هلام إيّل مساغا، واجعلهام برأس من يكايد  الّلهجملس تنفر عنه املالئكة، ثّم قال:  

 (2)فسادا( األرض  يفدينك ويضاّد وليك، ويسعى  

قال اإلمام الصادق: )إّياكم وجمالس الّلعان، فاّن املالئكة لتنفر    [ 3383]احلديث:  

عند الّرهان، وإّياكم والرهان، إاّل رهان اخلّف واحلافر والريش،  عند الّلعان، وكذلك تنفر  

ّم بديع الساموات واألرض صّل  الّلهيتالعنان فقل:    اثننيسمعت    فإذاحترض املالئكة،    فإنه

عىل حمّمد وعىل آل حمّمد، وال َتعل ذلك إلينا واصال، وال َتعل للعنك وسخطك ونقمتك  

ّم قّدس اإلسالم وأهله تقديسا ال يسيغ إليه سخطك،  ّلهالإىل ويّل اإلسالم وأهله مساغا،  

وأعّز   وولّيك،  رسولك  وحاربوا  دينك  أهل  ظلموا  اّلذين  الظاملني  عىل  لعنك  واجعل 

 (3)اإلسالم وأهله، وزّينهم بالتقوى، وجنّبهم الردى(

الرجل يطلق امرأته وهي حبىل: أجلها أن    يف   قال اإلمام الصادق  [ 3384]احلديث:  

 .(4)تضع محلها وعليه نفقتها حتى تضع محلها 

املطلقة ثالثا عىل السنة، هل هلا سكنى  سئل اإلمام الصادق عن   [ 3385]احلديث: 

 .(5) قال: ال، فأو نفقة 

املطلقة ثالثا عىل العدة، هلا سكنى أو  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3386]احلديث:  
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 .(1)عم: نقال، فنفقة

الصادق عن    [ 3387]احلديث:   اإلمام  ونفقةسئل  هلا سكنى  فاملختلعة  ال  قال،   :

 .(2)سكنى هلا وال نفقة

املرأة احلبىل املتوىف عنها زوجها ينفق عليها   قال اإلمام الصادق:  [ 3388]احلديث:  

 .(3)بطنها  يفمن مال ولدها الذي 

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

من سوء خلق امرأته:    ألقى قال اإلمام الكاظم ملن شكا إليه ما    [ 3389]احلديث:  

 (4)ذلك إليك؟(  اَّلل)ما يمنعك من فراقها، قد جعل 

غري عدة، فقال:   يفعن الرجل يطلق امرأته  سئل اإلمام الكاظم   [ 3390]احلديث:  

رسول   امرأته عىل عهد  طلق  عمر  ابن  رسول      اَّلل إن  فأمره  حائض  أن      اَّلل وهي 

 .(5)يراجعها ومل حيسب تلك التطليقة

طهر من غري مجاع،    يفعن رجل يطلق امرأته  سئل اإلمام الكاظم    [ 3391]احلديث:  

فقال: خالف    ؟ طهر واحد  يف يطّلقها، تبني منه بثالث تطليقات  يراجعها من يومه، ثمّ   ثمّ 

ل: حتى  ي قال: نعم، ق  ؟طهر آخر  يفل: فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إال  يالسنة، ق 

 .(6)قال: نعم ؟جيامع

رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3392]احلديث:  

 . (7)قال: ليس هذا طالقا ف ، عدلني
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يب يوسف: إن الدين ليس بقياس كقياسك  أل   قال اإلمام الكاظم  [ 3393]احلديث:  

إن   أصحابك،  إال    يف أمر    اَّلل وقياس  هبام  يرض  ومل  بشاهدين،  فيه  وأّكد  بالطالق،  كتابه 

، وأبطلتم  اَّللكتابه بالتزويج، وأمهله بال شهود، فأتيتم بشاهدين فيام أبطل    يف عدلني، وأمر  

 .(1) عّز وجّل وأجزتم طالق املجنون والسكران اَّللشاهدين فيام أكد 

عن رجل تزوج امرأة رسا من أهلها، وهي  سئل اإلمام الكاظم   [ 3394]احلديث: 

علم طمثها إذا طمثت، وال يعلم  منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها، وليس يصل إليها في  يف

ل: أرأيت  ي هلة الشهور، قبطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله، يطّلق باأل

قال: إذا    ؟يصل إليها، فيعلم حاهلا كيف يطلقها   حيان الواأل  األحيانإن كان يصل إليها  

هود، ويكتب الشهر  مىض له شهر ال يصل إليها فيه، يطلقها إذا نظر إىل غرة الشهر اآلخر بش

منه وهو    فإذاالذي يطلقها فيه، ويشهد عىل طالقها رجلني،   بانت  مىض ثالثة أشهر فقد 

 . (2)تعتد فيها  التيشهر تلك الثالثة األ  يفخاطب من اخلّطاب، وعليه نفقتها 

الكاظم    [ 3395]احلديث:   اإلمام  أن  سئل  أيل  السنّة،  غري  عىل  طلقت  امرأة  عن 

نعم، فقيل له: ألست تعلم أن عيل بن حنظلة روى: إياكم واملطلقات ثالثا  أتزّوجها؟ فقال:  

عىل غري السنّة، فإهّنّن ذوات أزواج؟ فقال: يا بنّي رواية عيل ابن أيب محزه أوسع عىل الناس،  

روى عن أيب احلسن أنه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزّوجوهّن، فال بأس  

 .(3) بذلك

عن رجل قال المرأته: إين أحببت أن تبيني،  سئل اإلمام الكاظم    [ 3396]احلديث:  

 .(4) قال: ليس عليه يشء، وهي امرأته ؟فلم يقل شيئًا حّتى افرتقا، ما عليه
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الكاظم    [ 3397]احلديث:   اإلمام  غري  سئل  من  امرأته عىل طهر  طلق  رجل  عن 

ثّم أشهد آخر أّيام،  ثّم مكث مخسة  اليوم رجال،  أن يشهدا    أمر إّنام  فقال:    ؟مجاع، وأشهد 

 .(1)مجيعا 

الكاظم    [ 3398]احلديث:   اإلمام  من  سئل  طهرت  امرأة  له  كانت  رجل  عن 

الطالق ومل يقل: اشهدوا  إىل حميضها، فجاء   يقع عليها  قال:    ؟ مجاعة، فقال: فالنة طالق، 

 . (2)نعم

قال:    ؟الكاظم: الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته  لإلمام ل  يق   [ 3399]احلديث:  

 .( 3) مخسة أشهر، سّتة أشهر، قال: حد دون ذا، قال: ثالثة أشهر

الكاظم    [ 3400]احلديث:   اإلمام  أيتزوجها  سئل  السنة  غري  عىل  املطلقة  عن 

 . (4)فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزّوجوهّن، فال بأس بذلك ؟ الرجل

يطلقها   لإلمامل  يق   [ 3401]احلديث:   احلامل    ثمّ يراجعها،    ثمّ زوجها،    الكاظم: 

الثالثة،    ثمّ يراجعها،    ثمّ يطّلقها،   زوجا  ) قال:  فيطلقها  تنكح  حتى  له  وال حتل  منه،  تبني 

 (5)(غريه

قال:  فعن رجل يطلق امرأته آخر طالقها،  سئل اإلمام الكاظم    [ 3402]احلديث: 

 .(6)العدة يف نعم يتوارثان 

الكاظم:    [ 3403]احلديث:   اإلمام  دامت  قال  ما  وتورث،  ترث  ثالثا    يفاملطلقة 

 .(7) عدهتا 
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عن ُّيودي أو نرصاين طلق تطليقة، ثّم أسلم  سئل اإلمام الكاظم    [ 3404]احلديث:  

ن طلقها بعد إسالمه تطليقة أو  إل: في قال: ينكحها نكاحا جديدا، ق ؟ هو وامرأته، ما حاهلام

 .(1) قال: ال تعتد بذلك  ؟سالمها إتطليقتني، هل تعتّد بام كان طّلقها قبل 

الكاظم    [ 3405]احلديث:   اإلمام  تعتدسئل  أين  املطّلقة،  بيت    يففقال:    ؟عن 

 زوجها.

إذا طلق الرجل امرأته طالقا ال يملك فيه  قال اإلمام الكاظم:    [ 3406]احلديث:  

ت منه ساعة طّلقها، وملكت نفسها، وال سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت  الرجعة فقد بان

ق هلا،  نفقة  أليس  ي وال  يقول:    اَّللل:  ُْرْجنج   ﴿عّز وجّل  خيج الج  وج ُبُيوهِتِنَّ  ِمْن  خُتِْرُجوُهنَّ    ﴾ الج 

ال    التيتطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك    التي فقال: إنام عنى بذلك:  ،  (خيرجن  وال[ 1]الطالق:  

طلقت الثالثة فقد بانت منه، وال نفقة هلا، واملرأة    فإذاخترج، وال خترج حتى تطّلق الثالثة،  

منزل زوجها،    يفتقعد    أيضاً يطلقها الرجل تطليقة، ثّم يدعها حتى خيلو أجلها، فهذه    التي

 .(2)وهلا النفقة والسكنى حتى تنقيض عدهتا 

عن املطّلقة، هلا أن تكتحل، وختتضب،أو  سئل اإلمام الكاظم    [ 3407ث:  ]احلدي 

 .(3)قال: ال بأس، إذا فعلته من غري سوء  ؟تلبس ثوبا مصبوغا 

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

كتابه وسنة   يف  اَّللالطالق للسنة عىل ما ذكره قال اإلمام الرضا:   [ 3408]احلديث:  

لغري  رسوله   الطالق  يكون  وال  فليس  ،  والسنة  الكتاب  خيالف  طالق  وكل  السنة، 

 .(4) بطالق، كام أن كل نكاح خيالف الكتاب فليس بنكاح
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غشيها بشاهدين    ما اإلمام الرضا عن رجل طلق امرأته بعد  سئل  [ 3409]احلديث:  

فقال: يطلقها إذا طهرت من   ؟ل له: فكيف طالق السنّةيطالقا، فق  عدلني، قال: ليس هذا

ل:  ي عّز وجّل، ق اَّلل ا بشاهدين عدلني، فإن خالف ذلك رد إىل كتاب حيضها قبل أن يغشيه

النساء   قال: ال َتوز شهادة  بشهادة رجل وامرأتني،    يف فإنه طلق عىل طهر من غري مجاع 

 .(1)الطالق

واملعتوه  ئس  [ 3410]احلديث:   والصبي  السكران  طالق  عن  الرضا  اإلمام  ل 

 . (2) ال جيوز واملغلوب عىل عقله ومن مل يتزّوج بعد، فقال: 

اإلمام الرضا عن الرجل تكون عنده املرأة، يصمت وال    لئ س  [ 3411]احلديث:  

ل: نعم، ويعلم منه بغض المرأته وكراهة هلا، أجيوز أن يطلق  يق ؟ قال: أخرس هوفيتكّلم،  

ال يكتب، وال    فإنه،  اَّللل: أصلحك  يقال: ال، ولكن يكتب ويشهد عىل ذلك، ق  ؟عنه وليه

قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه    ؟يسمع، كيف يطلقها 

 .(3) هلا 

فقال: نعم،    ؟الطالق  يف تفريق الشاهدين  سئل اإلمام الرضا عن    [ 3412]احلديث:  

 .(4)ال جيوز حتى يشهدا مجيعا و وتعتده من أول الشاهدين، 

رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال:  سئل اإلمام الرضا عن    [ 3413]احلديث:  

قال: نعم،    ؟فالنة طالق، وقوم يسمعون كالمه، ومل يقل هلم: اشهدوا، أيقع الطالق عليها 

 .(5) أفترتك معلقة، هذه شهادة

ل اإلمام الرضا عن تزويج املطلقات ثالثًا، فقال: إن طالقكم  ئس   [ 3414]احلديث:  
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 .(1)ألّنكم ال ترون الثالث شيئًا، وهم يوجبوهنا  ؛ ال حيل لغريكم، وطالقهم حيّل لكم

 . (2) من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهمقال اإلمام الرضا:   [ 3415]احلديث:  

إلمام الرضا: إن يل ابن أخ،  ل، قال: قلت  طاوسبن    اَّللعبد  عن    [ 3416]احلديث:  

إن كان من إخوانك فال   الطالق، فقال:  ابنتي، وهو يرشب الرشاب، ويكثر ذكر  زّوجته 

يشء عليه، وإن كان من هؤالء فأبنها منه، فإّنه عنى الفراق، قلت: أليس قد روي عن اإلمام  

أنه قال: إياكم واملطّلقات ثالثًا   ، فقال: ذلك من  هّننًّ ذوات األزواجإجملس ف  يف الصادق 

 .(3)إخوانكم ال من هؤالء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم

البكر إذا طلقت ثالث مرات وتزوجت من  قال اإلمام الرضا:    [ 3417]احلديث:  

 .(4)غري نكاح فقد بانت منه، وال حتله لزوجها حتى تنكح زوجا غريه

ال حتل املطلقة للعدة  من أجلها    التيل اإلمام الرضا عن العلة  ئس   [ 3418]احلديث:  

الطالق مرتني، فقال:    يفعّز وجّل إنام أذن    اَّلللزوجها، حتى تنكح زوجا غريه، فقال: إن  

تجانِ ﴿ رَّ مج ُق  انٍ   الطَّالج بِإِْحسج يٌح  تجرْسِ أجْو  ْعُروٍف  بِمج اٌك  إِْمسج التطليقة    يفيعني:    [ 229]البقرة:    ﴾ فج

عليه، فال حتّل له حتى    اَّللعّز وجّل من الطالق الثالث حرمها    اَّللالثالثة، فلدخوله فيام كره  

 .(5) تنكح زوجا غريه، لئال يوقع الناس االستخفاف بالطالق، وال يضاّروا النساء

ملا فيه من املهلة فيام بني    ؛ علة الطالق ثالثا قال اإلمام الرضا:    [ 3419]احلديث:  

لرغبة حتدث أو سكون غضبه ان كان، ويكون ذلك ختويفا وتأديبا  الواح الثالث،  دة إىل 

للنساء، وزجرا هلن عن معصية أزواجهن، فاستحقت املرأة الفرقة واملباينة لدخوهلا فيام ال  

لئال    ؛ينبغي من معصيه زوجها، وعلة حتريم املرأة بعد تسع تطليقات فال حتّل له أبدًا عقوبة
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ناظرًا  يتالعب بالطال املرأة، ويكون  متيقظا معتربًا، وليكون  أ  يفق، فال يستضعف  موره، 

 .(1) ذلك مؤيسا هلام عن االجتامع بعد تسع تطليقات

الرضا:    [ 3420]احلديث:   له  قيل لإلمام  الذي ال حتل  الطالق  امرأته  رجل طلق 

  ؟البلوغ: ما حد  فقلقال: ال حتى يبلغ،  فحتى تنكح زوجا غريه، فتزوجها غالم مل حيتلم،  

 .(2) عىل املؤمنني احلدود اَّللفقال: ما أوجب 

ل اإلمام الرضا عن رجل قال المرأته: اعتّدي، فقد خليت  ئس   [ 3421]احلديث:  

سبيلك، ثّم أشهد عىل رجعتها بعد ذلك بأّيام، ثّم غاب عنها قبل أن جيامعها حتى مضت  

 .(3)رجعته فهي زوجته فقال: إذا أشهد عىل  ؟لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر، فكيف تأمره

ال خترجوهن من بيوهتن وال  )قوله تعاىل:    يفعن اإلمام الرضا    [ 3422]احلديث:  

 .(4): أذاها ألهل زوجها، وسوء خلقها ، قال(خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة

ل اإلمام الرضا عن رجل تزوج امرأة، فطّلقها قبل أن يدخل  ئس   [ 3423]احلديث:  

قال: ال عدة  فل عن املتوىف عنها زوجها من قبل أن يدخل هبا،  ئقال: ال عدة عليها، وسفهبا،  

 .(5)عليها، مها سواء

 .(6)يقع عىل الغضب  اإلمام الرضا: الظهار ال قال  [ 3424]احلديث:  
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 هذا الكتاب 

ثة آالف حديث متوافق مع القرآن الكريم، مما يتعلق جيمع هذا الكتاب أكثر من ثال

 بالعالقات االجتامعية، باعتبارها من اجلوانب األساسية التي تقوم احلياة عليها.

هذا   عن  احلديث  من  له  املوافقة  والسنة  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  أن  رأينا  وقد 

 اجلانب يمكن تقسيمه إىل ثالثة أقسام: 

آداب وأحكام العالقات العامة بني املسلمني فيام بينهم، أو بينهم : حديثه عن  أوهلا

وبني غريهم من البرش، وهي أحكام ترتبط يف أكثرها بالنواحي األخالقية، والتي ال  

يمكن أن ختصص بجهة دون جهة، ومنها حتريم األذى بأنواعه املختلفة، والدعوة إىل 

آلف واملالطفة، والدعوة إىل اإلطعام االستغناء والعفاف والسامحة، والدعوة إىل الت

والضيافة وإقامة الوالئم واالجتامع يف املجالس والدعوة إىل عيادة املرىض، والدعوة  

 إىل اإلصالح واإلغاثة، والدعوة إىل أداء احلقوق. 

وآداهبا  :اهثاني اخلاصة  العالقات  أحكام  عن  األحاديث    ،حديثه  فيه  وتناولت 

الوالدين، حقوق  حول  واألصدقاء،   الواردة  واإلخوان  واألقارب،  واألوالد، 

 ه باحلديث عن حقوق املوتى.تواجلريان، واملستضعفني، وعامة املسلمني.. وختم

وآداهبا ه ثالث  الزوجية  عالقة  أحكام  ـ  اللبنة  ا  هي  األرسة  باعتبار  وذلك   :

األساسية التي يتكون منها املجتمع، وقد ذكرنا ما ورد حول تنظيم هذه العالقة من  

 أحاديث تتناول أحكام الزواج، وأحكام حل عصمة الزوجية.
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