
 

 



 

 
 

 هذا الكتاب 

األسس واملؤسسات التي تقوم  جيمع هذا الكتاب أكثر من ثالثة آالف حديث حول  

عليها احلكومة اإلسالمية، باإلضافة إىل األحكام الرشعية املرتبطة بالسعي لتحقيقها عىل  

 أرض الواقع، واملناهج املعتمدة يف ذلك. 

احلديثية وغريها، سواء يف أبواب احلسبة  وهو جيمع كل ما ورد مفرقا يف املصادر  

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، باعتبارها متثل دور األمة بجميع مكوناهتا يف حتقيق  

 احلاكمية اإلهلية، أو مراقبة مدى تنفيذها. 

ومثلها ما ورد يف أبواب اخلالفة واإلمارة والسياسة الرشعية، والتي يوصف فيها  

 واحلكام وصفاهتم.  عادة أدوار املسؤولني

ومثلها ما ورد يف أبواب القضاء والبينات والدعاوى باعتبارها تشكل ركنا أساسيا 

 يف احلكومة اإلسالمية هيدف إىل حتقيق العدالة واألمن االجتامعي والقيمي. 

ومثلها ما ورد يف أبواب اجلهاد، والذي هيدف إىل محاية األمن القومي للحكومة  

 جهة املعتدين خارجيا، أو البغاة واملعارضة املسلحة داخليا. اإلسالمية، سواء بموا

ومثلها ما ورد يف أبواب احلدود والتعزيرات، والتي هتدف إىل حفظ القيم األخالقية  

 واحلضارية يف احلكومة اإلسالمية. 

حفظ   إىل  هتدف  والتي  ونحوها،  والديات  القصاص  أبواب  يف  ورد  ما  ومثلها 

 املسلم، ووضع كل القوانني التي حتقق ذلك.  األرواح واألمن يف املجتمع

ألن   القيم،  تلك  بتحقيق  املرتبطة  التوجيهات  من  ورد  ما  ذلك  إىل  أضفنا  وقد 

الزواجر   قبل  واألخروية  الدينية  الروادع  من  تنطلق  ربانية  حكومة  اإلسالمية  احلكومة 

ذج الواقعية لتحقيق  القانونية، ومثلها ما ورد يف سري األئمة وورثة النبوة ما يشري إىل النام

 .احلاكمية اإلهلية بأمجل صورها 
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 فهرس املحتويات 

 

 14 املقدمة 

 18 أسس احلكومة اإلسالمية وخصائصها 

 18 أوال ـ ما ورد حول حاكمية الرشيعة ومصادرها 

 20 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 21 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 22 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 26 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 26 ما روي عن اإلمام عيل: 

 34 ما روي عن اإلمام احلسني: 

 34 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 34 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 38 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 63 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 64 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 68 ثانيا ـ ما ورد حول العدالة وشموهلا 

 72 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 72 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 
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 76 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 77 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 77 ما روي عن اإلمام عيل: 

 83 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 84 ما روي عن سائر األئمة: 

 85 ثالثا ـ ما ورد حول الشورى وأهلها 

 87 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 87 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 89 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 89 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 90 ما روي عن اإلمام عيل: 

 97 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 97 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 100 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 101 مسؤوليات الرعية يف احلكومة اإلسالمية 

 102 احلسبة والرقابة الرشعية أوال ـ ما ورد حول 

 104 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 104 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 107 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 111 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2
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 112 ما روي عن اإلمام عيل: 

 115 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 115 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 117 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 128 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 129 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 130 اإلصالح بالتقية والتدرج ثانيا ـ ما ورد حول 

 131 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 131 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 135 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 138 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 138 ما روي عن اإلمام عيل: 

 142 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 143 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 147 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 170 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 172 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 178 ما روي عن سائر األئمة: 

 178 اإلصالح باملواجهة والشدةثالثا ـ ما ورد حول 

 179 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1
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 179 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 182 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 186 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 187 ما روي عن اإلمام عيل: 

 190 ما روي عن اإلمام احلسني: 

 195 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 195 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 198 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 203 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 204 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 206 مسؤوليات احلكام يف احلكومة اإلسالمية 

 208 أوال ـ ما ورد حول صفات احلكام ومسؤولياهتم 

 209 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 209 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 213 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 214 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 214 ما روي عن اإلمام عيل: 

 231 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 232 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 232 ما روي عن اإلمام الصادق: 
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 239 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 239 ثانيا ـ ما ورد من الوصايا والنامذج العملية 

 240 ـ ما ورد يف وصايا اإلمام عيل وكتبه إىل عامله: 1

 261 ـ ما ورد يف النموذج العميل لفرتة حكم اإلمام عيل:  2

 279 مسؤوليات القضاة يف احلكومة اإلسالمية 

 279 أوال ـ ما ورد حول أحكام القضاء وآدابه 

 279 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 280 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 283 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 284 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 284 ما روي عن اإلمام عيل: 

 286 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 286 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 287 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 289 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 289 ثانيا ـ ما ورد حول الدعاوى والبينات 

 290 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 291 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 297 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

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

 315 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 315 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 321 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 343 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 345 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 348 حفظ األمن يف احلكومة اإلسالمية 

 348 أوال ـ ما ورد حول أحكام اجلهاد وآدابه 

 355 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 355 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 375 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 381 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 381 ما روي عن اإلمام عيل: 

 390 ما روي عن اإلمام احلسني: 

 391 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 394 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 395 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 400 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 401 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 402 ما روي عن اإلمام اجلواد: 
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 403 ثانيا ـ ما ورد حول مرشوعية الدفاع عن النفس 

 403 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 403 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 404 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 406 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 406 ما روي عن اإلمام عيل: 

 406 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 407 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 409 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 410 ما روي عن سائر األئمة: 

 410 ثالثا ـ ما ورد حول مواجهة البغاة واملعارضة املسلحة 

 410 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 411 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 411 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 413 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 413 ما روي عن اإلمام عيل: 

 418 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 419 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 420 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 422 ما روي عن اإلمام الرضا: 
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 422 رابعا ـ ما ورد حول احلرابة واإلفساد

 423 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 423 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 424 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 425 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 425 ما روي عن اإلمام عيل: 

 425 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 427 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 429 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 429 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 430 ما روي عن اإلمام اجلواد: 

 431 حفظ القيم يف احلكومة اإلسالمية 

 435 أوال ـ ما ورد حول الزواجر التوجيهية حلفظ القيم 

 438 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 438 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 444 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 459 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 459 ما روي عن اإلمام عيل: 

 468 ما روي عن اإلمام احلسن: 

 468 ما روي عن اإلمام السجاد: 



10 

 

 471 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 476 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 490 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 491 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 493 ثانيا ـ ما ورد حول األحكام العامة إلقامة احلدود 

 496 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 496 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 498 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 500 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 500 ما روي عن اإلمام عيل: 

 504 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 507 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 512 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 513 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 513 ما روي عن اإلمام اهلادي: 

 514 ثالثا ـ ما ورد حول الزواجر واحلدود املتعلقة بحفظ األعراض

 516 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 516 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 519 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

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

 523 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 525 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 536 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 537 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 539 رابعا ـ ما ورد حول الزواجر واحلدود املتعلقة بحفظ العقل 

 540 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 540 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 542 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 543 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 543 ما روي عن اإلمام عيل: 

 545 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 547 ما روي عن سائر األئمة: 

 547 خامسا ـ ما ورد حول الزواجر واحلدود املتعلقة بحفظ األموال

 548 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 548 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 551 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 552 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 552 ما روي عن اإلمام عيل: 

 558 ما روي عن اإلمام الباقر: 
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 561 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 569 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 570 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 570 ما روي عن اإلمام اجلواد: 

 572 حفظ األرواح يف احلكومة اإلسالمية 

 573 أوال ـ ما ورد حول الزواجر التوجيهية 

 574 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 574 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 580 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 586 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 586 ما روي عن اإلمام عيل: 

 586 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 587 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 588 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 592 ثانيا ـ ما ورد حول العقوبات احلسية 

 601 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 605 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 612 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 613 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 614 ما روي عن اإلمام عيل: 
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 623 ما روي عن اإلمام السجاد: 

 623 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 626 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 644 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 645 ما روي عن اإلمام الرضا: 

 645 ثالثا ـ ما ورد حول أحكام اجلراح

 647 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:1

 647 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 650 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

 650 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:  2

 650 ما روي عن اإلمام عيل: 

 664 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 665 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 668 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

 670 هذا الكتاب 
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 املقدمة 

األسس واملؤسسات التي تقوم  جيمع هذا الكتاب أكثر من ثالثة آالف حديث حول  

لتحقيقها عىل   بالسعي  املرتبطة  الرشعية  إىل األحكام  باإلضافة  عليها احلكومة اإلسالمية 

 واملناهج املعتمدة يف ذلك. أرض الواقع، 

أبواب احلسبة   وهو جيمع كل ما ورد مفرقا يف املصادر احلديثية وغريها، سواء يف 

باعتبارها متثل دور األمة بجميع مكوناهتا يف حتقيق   املنكر،  باملعروف والنهي عن  واألمر 

 احلاكمية اإلهلية، أو مراقبة مدى تنفيذها. 

اإلمارة والسياسة الرشعية، والتي يوصف فيها  ومثلها ما ورد يف أبواب اخلالفة و

 عادة أدوار املسؤولني واحلكام وصفاهتم. 

ومثلها ما ورد يف أبواب القضاء والبينات والدعاوى باعتبارها تشكل ركنا أساسيا 

 يف احلكومة اإلسالمية هيدف إىل حتقيق العدالة واألمن االجتامعي والقيمي. 

أبواب   ما ورد يف  للحكومة  ومثلها  القومي  األمن  إىل محاية  والذي هيدف  اجلهاد، 

 اإلسالمية، سواء بمواجهة املعتدين خارجيا، أو البغاة واملعارضة املسلحة داخليا. 

ومثلها ما ورد يف أبواب احلدود والتعزيرات، والتي هتدف إىل حفظ القيم األخالقية  

 واحلضارية يف احلكومة اإلسالمية. 

أبو يف  ورد  ما  حفظ  ومثلها  إىل  هتدف  والتي  ونحوها،  والديات  القصاص  اب 

 األرواح واألمن يف املجتمع املسلم، ووضع كل القوانني التي حتقق ذلك. 

وقد أضفنا إىل ذلك ما ورد من التوجيهات املرتبطة بتحقيق تلك القيم، ألن احلكومة  

 ر القانونية. اإلسالمية حكومة ربانية تنطلق من الروادع الدينية واألخروية قبل الزواج
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لتحقيق   الواقعية  النامذج  إىل  يشري  ما  النبوة  وورثة  األئمة  سري  يف  ورد  ما  وأضفنا 

 احلاكمية اإلهلية بأمجل صورها. 

وقد حاولنا أن نستبعد كل ما نراه متعارضا مع القرآن الكريم وقيم العدالة الفطرية،  

والتي هلا عالقة ببعض  أو أئمة اهلدى،    وهي تلك األحاديث املدسوسة عىل رسول اهلل  

القيم اجلاهلية، وقد بينا يف مقدمات املباحث والفصول ما استبعدناه من تلك األحاديث،  

 وأثبتنا مدى بعدها عن القرآن الكريم، وما تقتضيه الفطرة السليمة. 

 بناء عىل هذا قسمنا األحاديث الواردة حول احلكومة اإلسالمية إىل سبعة فصول: 

الواردة حول  : ذكرنا فيه األحاديث  ة اإلسالمية وخصائصها األول ـ أسس احلكوم 

ثالثة أسس كربى للحكومة اإلسالمية، وهي: احلاكمية والعدالة والشوري.. فاألوىل تدل  

عىل ربانية املصادر التي تستنبط منها األحكام واملوازين، والثانية تدل عىل التنفيذ الصحيح  

 ىل مشاركة كل أطياف األمة يف حتقيق ذلك التنفيذ. لتلك املوازين اإلهلية، والثالثة تدل ع

الواردة حول  : ذكرنا فيه األحاديث  الثاين ـ مسؤوليات الرعية يف احلكومة اإلسالمية 

إىل ذلك واستعامل كل   بالسعي  تأسيسها  قبل  إما  الرعية يف احلكومة اإلسالمية  مسؤولية 

بمامرسة تأسيسها  بعد  أو  املتاحة،  الظروف  الرقابة عىل كل مؤسسات    الوسائل، بحسب 

 الدولة، حتى تتحقق احلاكمية بصورهتا املثىل. 

اإلسالمية  احلكومة  يف  احلكام  مسؤوليات  ـ  األحاديث  الثالث  فيه  ذكرنا  الواردة  : 

حول صفات احلكام واملسؤولني يف احلكومة اإلسالمية، باإلضافة إىل نموذج عميل عن  

، باعتبارها دستورا للقيم التي متثل احلاكمية  لعاملهالفرتة التي ويل فيها اإلمام عيل ووصاياه 

 .  اإلسالمية خري متثيل

اإلسالمية  احلكومة  يف  القضاة  مسؤوليات  ـ  األحاديث  الرابع  فيه  ذكرنا  الواردة  : 
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، باعتبارها الوسائل التي  ورد حول الدعاوى والبينات.. وما  أحكام القضاء وآدابهحول  

القايض   هلا  يستعملها  خصصنا  فقد  القضاة،  يطبقها  التي  العقوبات  قوانني  أما  للتحقيق، 

 فصوال خاصة. 

ـ حفظ األمن يف احلكومة اإلسالمية  الواردة حول  : ذكرنا فيه األحاديث  اخلامس 

داخليا   أو  األعداء،  ومقاومة  باجلهاد  خارجيا  إما  اإلسالمية،  احلكومة  يف  األمن  حفظ 

عن   والنفسبالدفاع  البغا ،  املسلحة مواجهة  واملعارضة  واملحاربني    ة  الطرق  وقطاع 

 واملفسدين. 

القيم يف احلكومة اإلسالمية  ـ حفظ  فيه األحاديث  السادس  الواردة حول  : ذكرنا 

بالوعظ   إما  وذلك  صورة،  بأمجل  اإلسالمية  القيم  حتقيق  يف  وحكامها  الرعية  مسؤولية 

ردت يف الرشيعة، لتحفظ الرعية  واإلرشاد والتوجيه.. أو بتطبيق احلدود والتعزيرات التي و

فيه   ذكرنا  وقد  إليها،  واملنحرفني  االنحراف  تسلل  بحفظ  من  املتعلقة  واحلدود  الزواجر 

، وهي تشمل مجيع ما ورد يف الرشيعة من أنواع  حفظ األموال، و حفظ العقل ، واألعراض

 احلدود وأحكامها. 

الواردة حول  حاديث  : ذكرنا فيه األ السابع ـ حفظ األرواح يف احلكومة اإلسالمية 

للقتل أو    العقوبات احلسيةالتي حتذر من القتل واألذى والظلم، ومثلها    الزواجر التوجيهية

 اجلرح وأنواع األذى، بالقصاص والدية ونحومها. 

وقد قسمنا األحاديث يف كل فصل أو مبحث بحسب من رويت عنهم األحاديث  

ليتيرس عىل الباحث واملطالع أن يتعرف  أو أئمة اهلدى من بعده، وذلك  سواء رسول اهلل 

 عىل كل التفاصيل املرتبطة باملوضوع الذي يريد مطالعته أو بحثه. 

للحكومة   الشمولية  النظرة  عىل  االطالع  هو  الكتاب  من  الغرض  أن  إىل  وننبه 
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اإلسالمية، والتي تشمل مجيع مناحي احلياة، ولذلك ال غرابة يف ذكر األحاديث املتعلقة  

األخالقية األساسية، والتي ال تويل هلا السياسة احلديثة كبري اهتامم، بينام تشكل    ببعض القيم

 يف الرؤية اإلسالمية أركانا مهمة ال تتم احلكومة من دوهنا. 

تناسبه مع   الكتاب بحجة عدم  يف  ورد  ما  بعض  اعرتاض عىل  أي  نقبل  ال  لذلك 

الر عن  جذريا  ختتلف  اإلسالمية  السياسية  فالرؤية  الفلسفات  موضوعه؛  عىل  املبنية  ؤى 

 املادية والعلامنية. 

باإلضافة إىل ذلك ننبه إىل أن املعيار األكرب الذي طبقناه يف هذا اجلزء خصوصا هو  

ليس   باعتباره  معها  يتعارض  حديث  كل  رفضنا  ولذلك  الواسع،  بمفهومها  ]العدالة[ 

التي حت  الكثرية  معارض لألحاديث  وإنام  فقط،  الكريم  للقرآن  العدالة،  معارضا  ض عىل 

وتعتربها ركنا من أركان الدين، بل صفة من صفات اهلل تعاىل؛ فكام أن اهلل ال جيور وال يظلم  

 أحدا؛ فرشيعته كذلك أكرم وأجل من أن حتتوي عىل ظلم أو جور. 

وبناء عىل هذا رددنا األحاديث التي تفرق يف العقوبات بني الذكر واألنثى واملسلم  

تناقض مع ما ورد يف القرآن الكريم من كون النساء شقائق الرجال،  وغري املسلم، ألهنا ت 

 وما ورد فيه من النهي عن اإلكراه يف الدين، أو ظلم غري املسلمني. 
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 أسس احلكومة اإلسالمية وخصائصها 

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

يها احلكومة اإلسالمية، وقد رأينها أنه يمكن حرصها يف ثالثة  األسس الكربى التي تقوم عل

 أسس: 

اإلسالمية، باعتبار اإلسالم نظاما شامال لكل جماالت احلياة    حاكمية الرشيعة أوهلا ـ  

بام فيها املجاالت السياسية والقضائية واألمنية وغريها، وقد ذكرنا فيه األحاديث التي تبني  

وجوب طاعة اهلل مطلقا ويف كل الشؤون، باإلضافة إىل املصادر التي نتعرف من خالهلا عىل  

و األهواء  عن  بعيدا  اهلل  للنصوص  رشيعة  واملعارضة  املخالفة  واالجتهادات  الرغبات 

 املقدسة. 

ة وشموهلا لكل املحال، ذلك أن الرشيعة قد جتد من يطبقها عىل أرض  عدالالـ    ا ه ثاني 

الواقع، لكن ال بحسب ما أمر اهلل، وإنام بحسب ما يشتهي، مثل ذلك الذي يدفع الزكاة،  

ون يف ظاهره قد أدى الزكاة، ولكنه يف  ولكن ال يبحث عن أوىل الناس استحقاقا هلا؛ فيك

 حقيقته خالف تطبيقه هلا املناط واملقاصد التي قصد إليها من خالل ترشيعها. 

املؤهلون هلا، وهي ترتبط بالقائمني عىل احلكومة اإلسالمية،   ـ الشورى وأهلها   ثالثا 

يكفي وحده،    حتى ال يقعوا يف االستبداد، أو احتكار السلطة، ذلك أن تطبيقهم للرشيعة ال 

التي يتخذوهنا، وذلك كله ضمن ضوابط الرشيعة   القرارات  ما مل يرشكوا األمة مجيعا يف 

التي حتكم اجلميع، وبذلك يمكن اعتبار احلكومة اإلسالمية نظاما مجهوريا، ال نظاما ملكيا  

 أو امرباطوريا يتعامل وفق معايري عائلية وأرسية، ال وفق معايري الرشيعة والعدالة.  

 أوال ـ ما ورد حول حاكمية الرشيعة ومصادرها 
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تقرر   التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  كل  نتناول  يف  الرشيعة  حاكمية 

وغريها،  النواحي   واحلكومة  واملجتمع  باإلنسان  الوجدانية  املرتبطة  النواحي  حتى 

 . والعاطفية ونحوها 

من الدعوة إىل حتكيم اهلل  يف القرآن الكريم  تتوافق مع ما ورد  وهي نصوص كثرية  

 ورسوله بعيدا عن األهواء والرغبات، واعتبار االنحراف عن ذلك احلكم جاهلية مقيتة. 

ُهُم   َفُأوَلئَِك  اهللهُ  َأْنَزَل  باَِم  ََيُْكْم  مَلْ  َوَمْن   ﴿ تعاىل:  قوله  الكريمة  اآليات  تلك  ومن 

]املائدة: ﴿ َوَمْن مَلْ ََيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللهُ َفُأوَلئَِك ُهُم الظهاملُِوَن ﴾  ، وقوله:  [ 44]املائدة:  اْلَكافُِروَن ﴾  

ََيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللهُ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ﴾  [ 45 ، وهي آيات  [ 47]املائدة:  ، وقوله: ﴿ َوَمْن مَلْ 

 . وا حياهتم عن رشيعة اهللتبني مدى الكفر والظلم والفسوق الذي يقع فيه الذين فصل

فإن   وقد ُذكرت األحكام فيها بذلك الرتتيب بحسب نوع اإلعراض عن حكم اهلل،

كان إعراضا كليا، ممتلئا باجلحود والتحقري، فهو الكفر بعينه، وإن كان اإلعراض ناجتا عن 

 التقصري والكسل، فصاحبه ـ كام تنص اآليات الكريمة ـ ظامل وفاسق.

القرآ نرى  اهلل  وهكذا  رشيعة  مع  تتعارض  التي  والقوانني  الرشائع  يعترب  الكريم  ن 

ُحْكاما   اهللهِ  ِمَن  َأْحَسُن  َوَمْن  َيْبُغوَن  يهِة 
اجْلَاِهلِ َأَفُحْكَم  رشائع وقوانني جاهلية، قال تعاىل: ﴿ 

﴿ َأْم هَلُْم    ، واعترب تارك رشيعة اهلل، وامللتجئ لغريه مرشكا؛ فقال: [ 50]املائدة:  لَِقْوٍم ُيوِقنُوَن ﴾  

يِن َما مَلْ َيْأَذْن بِِه اهللهُ ﴾  ُعوا هَلُْم ِمَن الدِّ َكاُء رَشَ  [21]الشورى: رُشَ

ينفي اإليامن عن املعرض عن أحكام اهلل، كام قال   بل نجد من اآليات الكريمة ما 

ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَ ا  تعاىل: ﴿ َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن َحتهى َُيَكِّ ُهْم ُثمه اَل جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرجا

 [ 65]النساء: مِمها َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِياما ﴾ 

الذين   القلوب  مرىض  من  النبوة  عهد  يف  َيصل  كان  بام  ذلك  عىل  مثاال  ورضب 
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قال   أحكام،  من  عنهام  يرد  ملا  يذعنون  ال  الوقت  نفس  باهلل ورسوله، ويف  اإليامن  يدعون 

ُسوِل َوَأَطْعنَا ُثمه َيَتَوىله َفِريٌق ِمنُْهْم ِمْن َبْعِد َذلَِك ﴿: تعاىل َوَما ُأوَلئَِك   َوَيُقوُلوَن آَمنها بِاهللهِ َوبِالره

ِمنُْهْم    بِاملُْْؤِمننِيَ  َفِريٌق  إَِذا  َبْينَُهْم  إِىَل اهللهِ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم  ُدُعوا  يَ   ُمْعِرُضونَ َوإَِذا  هَلُُم  َوإِْن  ُكْن 

  َأيِف ُقُلوِِبِْم َمَرٌض َأِم اْرَتاُبوا َأْم ََيَاُفوَن َأْن ََيِيَف اهللهُ َعَلْيِهْم َوَرُسوُلهُ   ُمْذِعننِيَ احْلَقُّ َيْأُتوا إَِلْيِه  

 [ 50-47]النور:  ﴾ الظهاملُِونَ َبْل ُأوَلئَِك ُهُم 

يف   الصادقني  املؤمنني  موقف  مقابلهم  يف  هلل  وذكر  تاما  إذعانا  واملذعنني  إيامهنم 

إِنهاَم َكاَن َقْوَل املُْْؤِمننَِي إَِذا ُدُعوا إىَِل اهللهِ َوَرُسولِِه  ﴿  ورسوله، وذكر جزاءهم ومصريهم؛ فقال:

 َوَرُسوَلُه َوََيَْش  َوَمْن ُيطِِع اهللهَ   املُْْفلُِحونَ َوُأوَلئَِك ُهُم  لَِيْحُكَم َبْينَُهْم َأْن َيُقوُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا 

 [ 52-51]النور:  ﴾اْلَفائُِزونَ اهللهَ َوَيتهْقِه َفُأوَلئَِك ُهُم 

إىل   دعوة  اهلل  أنزل  ما  بغري  احلكم  إىل  الدعوة  يعترب  الكريم  القرآن  نرى  وهكذا 

ُأنْ  باَِم  آَمنُوا  ُْم  َأهنه َيْزُعُموَن  ِذيَن  اله إِىَل  َتَر  َأمَلْ  قال تعاىل: ﴿  ِمْن  الطاغوت،  ُأْنِزَل  َوَما  إَِلْيَك  ِزَل 

ْيَطاُن َأْن ُيِض  لهُهْم  َقْبلَِك ُيِريُدوَن َأْن َيتََحاَكُموا إىَِل الطهاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه َوُيِريُد الشه

ا َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا إىَِل َما َأْنَزَل اهللهُ َوإِىَل الره  وَن َعنَْك  َضاَلالا َبِعيدا ُسوِل َرَأْيَت املُْنَافِِقنَي َيُصدُّ

ا ﴾   [ 61، 60]النساء: ُصُدودا

وغريها من اآليات الكريمة التي تقرر هذه احلقيقة، وقد مجعنا يف هذا املبحث الكثري  

الرأي واالستحسان   التي حتذر من  التي تؤكدها، باإلضافة إىل األحاديث  من األحاديث 

جتهاد الذي َياول أن يستغل ظواهر بعض األحكام ليبني عليها  والقياس الفاسد، أو اال

 أحكاما جديدة ال تتناسب مع رشيعة اهلل وعدالتها.  

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 
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 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبٌد حبيٌش  :  قال رسول اهلل    [ 1]احلديث:  

 .(1) كأن رأسه زبيبٌة ما أقام فيكم كتاب اهلل

عىل املرء املسلم السمع والطاعة فيام أحب أو كره  :  قال رسول اهلل    [ 2]احلديث:  

  .(2)إال أن يؤمر بمعصية فال سمع وال طاعة

سييل أموركم بعدي رجاٌل  :  ل رسول اهلل  قا   ، قال:ابن مسعود  عن  [ 3]احلديث:  

بالبدعة ويؤخرون الصالة عن مواقيتها  السنة ويعملون  يا رسول اهلل إن    ،يطفئون  قلت: 

 .(3)تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل ال طاعة ملن عىص اهلل:  أدركتهم كيف أفعل؟ قال

رسية فسلحت رجال منهم    : بعث النبي  قال  عقبة بن مالكعن    [ 4]احلديث:  

النبي   المنا  ما  أرأيت  قال:  فلام رجع  يمض  :  قال  سيفا  فلم  رجال  بعثت  إذا  أعجزتم 

   .(4)ألمري أن جتعلون مكانه من يميض ألمري

اهلل    [ 5]احلديث:   رسول  ثالثا،  قال  لكم  ويكره  ثالثا،  لكم  يرىض  اهلل  )إّن   :

به شيئا، وأن  تعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال تفّرقوا،    فريىض لكم: أن تعبدوه وال ترشكوا 

 ( 5)ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة الّسؤال، وإضاعة املال(

فرأيته  حّجة الوداع،    عن أّم احلصني قالت: حججت مع رسول اهلل    [ 6]احلديث:  

به   يقود  أحدمها  وأسامة  بالل  ومعه  راحلته،  عىل  وهو  وانرصف،  العقبة  مجرة  رمى  حني 

قوال    من الّشمس، فقال رسول اهلل  راحلته، واآلخر رافع ثوبه عىل رأس رسول اهلل 

 

 ( 693البخاري )( 1)

 ( 1839(، مسلم )2955( البخاري )2)

 ( 2865( ابن ماجة )3)

 . 115/ 2(، واحلاكم  2627( أبو داود )4)

 ( 1715( مسلم)5)
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جمّدع  عبد  عليكم  أّمر  )إن  يقول:  سمعته  ثّم  تعاىل،    (1) كثريا،  اهلل  بكتاب  يقودكم  أسود 

 (2)أطيعوا(فاسمعوا له و

يوما فينا خطيبا، بامء يدعى    عن زيد بن أرقم قال: قام رسول اهلل    [ 7]احلديث:  

مّخا بني مّكة واملدينة، فحمد اهلل وأثنى عليه، ووعظ وذّكر، ثّم قال: )أّما بعد، أال أهّيا النّاس  

كتاب اهلل فيه    فإّنام أنا برش يوشك أن يأيت رسول رّّب فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلني: أّوهلام

اهلدى والنّور، فخذوا بكتاب اهلل، واستمسكوا به، فحّث عىل كتاب اهلل، ورّغب فيه ثّم قال:  

أهل   يف  اهلل  أذّكركم  بيتي،  أهل  يف  اهلل  أذّكركم  بيتي،  أهل  يف  اهلل  أذّكركم  بيتي،  أهل  )و 

 ( 3)(بيتي

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

: من حكم يف درمهني بحكم جور، ثم جرب عليه  قال رسول اهلل    [ 8]احلديث:  

ُهُم    ﴿ :  اآليةكان من أهل هذه   َفُأوَلئَِك  َأْنَزَل اهللهُ  باَِم  ََيُْكْم  مَلْ  ،  [ 44]املائدة:    ﴾اْلَكافُِرونَ َوَمْن 

ريض بحكمه، وإال  فإن    قال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه،  ؟ل: كيف جيرب عليهيق

 .(4)وحبسه يف سجنه رضبه بسوط، 

من حكم بام مل َيكم به اهلل كان كمن شهد بشهادة    :قال رسول اهلل    [ 9]احلديث:  

 .(5) زور، ويقذف به يف النار، يعذب بعذاب شاهد الزور

أتدرون متى يتوفر عىل املستمع والقارىء هذه    : قال رسول اهلل    [ 10]احلديث: 

..  إذا مل يقل يف والقرآن برأيه، ومل جيف عنه، ومل يستأكل به، ومل يراء به  ؟املثوبات العظيمة

 

 ( جمدع: أي مقطع األعضاء. 1)

 ( 1298( مسلم)2)

 ( 2408( مسلم)3)

 . 524/ 221/  6، التهذيب  3/  408/ 7الكايف  ( 4)

 .  339عقاب االعامل:  ( 5)
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ملن  ونجاة  به،  متسك  ملن  عصمة  املبارك،  والدواء  النافع،  الشفاء  فإنه  بالقرآن،  عليكم 

 .(1)اّتبعه

: من طلب مرضاة الناس بام يسخط اهلل عّز وجّل  قال رسول اهلل    [ 11]احلديث:  

غضب الناس كفاه اهلل عّز وجّل  يما، ومن آثر طاعة اهلل عّز وجّل بام  كان حامده من الناس ذا

 .(2)عداوة كل عدو، وحسد كل حاسد، وبغي كل باغ، وكان اهلل له نارصا وظهريا

: من أرىض سلطانا جائرا بسخط اهلل خرج من  قال رسول اهلل    [ 12]احلديث:  

 .(3)دين اهلل

: من طلب مرضاة الناس بام يسخط اهلل عّز وجّل  قال رسول اهلل    [ 13]احلديث:  

 .(4)كان حامده من الناس ذاما 

 .(5)ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق :قال رسول اهلل    [ 14]احلديث:  

: من أرىض سلطانا بام أسخط اهلل خرج من دين  قال رسول اهلل   [ 15]احلديث:  

 .(6) اهلل

: يعذب اهلل اللسان بعذاب ال يعذب به شيئا من    قال رسول اهلل  [ 16]احلديث: 

رب عذبتني بعذاب مل تعّذب به شيئا، فيقال له: خرجت منك كلمة،   أياجلوارح، فيقول: 

ومغارِبا فسفك ِبا الدم احلرام، وانتهب ِبا املال احلرام، وانتهك    األرضمشارق    فبلغت

 .(7) عذب به شيئا من جوارحكأعذبنك بعذاب ال ِبا الفرج احلرام، وعزيت أل

: من عمل عىل غري علم كان ما يفسد أكثر مما  قال رسول اهلل    [ 17]احلديث:  

 

 .  4التفسري املنسوب لإلمام العسكري:  ( 1)

 .  1/ 62/ 5و  2/  276/ 2الكايف  ( 2)

 . 5/  277/ 2الكايف  ( 3)

 .  3/ 63/ 5و  2/  276/ 2الكايف  ( 4)

 . 273/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 5)

 .  318/  69/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 6)

  16/   94:  2الكايف  ( 7)
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 .(1)يصلح

له: ما آمن ّب من فرس برأيه  : قال اهلل جل جال قال رسول اهلل    [ 18]احلديث:  

 .(2)كالمي، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما عىل ديني من استعمل القياس يف ديني

 .(3)الظن أكذب الكذبفإن  : إياكم والظن،قال رسول اهلل    [ 19]احلديث:  

]النرص:   ﴾َواْلَفْتُح إَِذا َجاَء َنرْصُ اهللهِ  ﴿عن زيد أنه ملا نزل قوله تعاىل:    [ 20]احلديث:  

قال رسول اهلل  [ 1  ،الفتنة بعدي املؤمنني يف  جياهدون عىل  ..  : إن اهلل قىض اجلهاد عىل 

حداث يف الدين، إذا عملوا بالرأي يف الدين، وال رأي يف الدين، إنام الدين من الرب  اإل

 .(4)أمره وهنيه

: إن عىل كل حق حقيقة، وعىل كل صواب نورا،  قال رسول اهلل    [ 21]احلديث:  

 .(5)فام وافق كتاب اهلل فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فدعوه

بمنى، فقال: أهيا    رسول اهلل  عن اإلمام الصادق، قال: خطب    [ 22]احلديث:  

 . (6)ما جاءكم عني يوافق كتاب اهلل فأنا قلته، وما جاءكم َيالف كتاب اهلل فلم أقله  !الناس

: من دان بغري سامع ألزمه اهلل البتة إىل الفناء، ومن  قال رسول اهلل    [ 23]احلديث:  

دان بسامع من غري الباب الذي فتحه اهلل خللقه فهو مرشك، والباب املأمون عىل وحي اهلل  

 .(7)حممد 

: اللهم ارحم خلفائي ـ ثالثا ـ قيل: يا رسول اهلل  قال رسول اهلل   [ 24]احلديث: 

 

 .23/  198واملحاسن  3/  35/ 1الكايف  ( 1)

الصدوق:    (  2) والتوحيد:  3/  15أمايل  أخبار  23/  68،  وعيون   ،

 . 4/  116/  1اإلمام الرضا  

 .  15قرب اإلسناد:  ( 3)

 .  232تفسري الفرات:  ( 4)

 .  1/  55/ 1الكايف  ( 5)

 .  5/  56/ 1الكايف  ( 6)

 . 22/  9/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 7)



25 

 

 .(1)قال: الذين يأتون بعدي، يروون حديثي وسنتي  ؟ومن خلفاؤك

ثالثة: أمر تبني لك رشده فاّتبعه، وأمر    األمور:  قال رسول اهلل    [ 25]احلديث: 

 .(2)تبني لك غيه فاجتنبه، وامر اختلف فيه فرده إىل اهلل عّز وجّل 

به  الرب ما اطمأنت إليه النفس، والرب ما اطمأن    :قال رسول اهلل    [ 26]احلديث: 

 .(3)ثم ما تردد يف الصدر، وجال يف القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوكالصدر، واإل 

 .(4) دع ما يريبك إىل ما ال يريبك :قال رسول اهلل    [ 27]احلديث:  

إن لكل ملك محى، ومحى اهلل حمارمه، فمن رتع   :قال رسول اهلل    [ 28]احلديث:  

 .(5) حول احلمى أوشك أن يقع فيه 

إن لكل ملك محى وإن محى اهلل حالله وحرامه،    :قال رسول اهلل    [ 29]احلديث:  

إىل جانب احلمى مل تثبت غنمه أن تقع يف وسطه،    رعيواملشتبهات بني ذلك، كام لو أن راعيا  

 .(6)فدعوا املشتبهات

اهلل    [ 30]احلديث:   رسول  القيامة،    : قال  يوم  إىل  حالل  حاليل  الناس  أهيا 

إىل يوم القيامة، أال وقد بينهام اهلل عّز وجّل يف الكتاب، وبينتهام لكم يف سنتي  وحرامي حرام  

وسرييت، وبينهام شبهات من الشيطان وبدع بعدي، من تركها صلح له أمر دينه، وصلحت  

غنمه قرب احلمى،    رعيله مروته وعرضه، ومن تلبس ِبا وقع فيها واتبعها، كان كمن  

ازعته نفسه إىل أن يرعاها يف احلمى، أال وإن لكل ملك  ماشيته قرب احلمى، ن  رعيومن  

 .(7)محى، أال وإن محى اهلل عّز وجّل حمارمه، فتوقوا محى اهلل وحمارمه

 

 . 915/ 302/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 1)

 . 854/ 285/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 2)

 . 135قرب اإلسناد:  ( 3)

 .  259/  2، والبحار  5تفسري جوامع اجلامع:  ( 4)

 .  35تفسري جوامع اجلامع:  ( 5)

 .  390/  1أمايل الطويس  ( 6)

 .  164/ 1كنز الفوائد:  ( 7)
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 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

وعملت ِبن    لعمر بن اخلطاب: ثالث إن حفظتهن،   قال اإلمام عيل   [ 31]احلديث:  

قال:    ؟كفتك ما سواهن، وإن تركتهن مل ينفعك يشء سواهن، قال: وما هن يا أبا احلسن

إقامة احلدود عىل القريب والبعيد، واحلكم بكتاب اهلل يف الرضا والسخط، والقسم بالعدل  

 .(1)أوجزت وأبلغتسود، قال عمر: لعمري لقد محر واألبني األ

 . (2) ال دين مل دان بطاعة خملوق يف معصية اخلالققال اإلمام عيل:   [ 32]احلديث:  

قد جلست جملسا ال جيلسه إال    ، لرشيح: يا رشيحقال اإلمام عيل    [ 33]احلديث:  

 .(3) نبي، أو ويص نبي أو شقي

إىل ثالثة: آلوا إىل   بعد رسول اهلل   إن الناس آلوااإلمام عيل: قال   [ 34]احلديث:  

له،   علم  ال  للعلم،  مدع  وجاهل  علم عن غريه،  بام  اهلل  أغناه  قد  اهلل،  هدى من  عامل عىل 

معجب بام عنده، قد فتنته الدنيا، وفتن غريه، ومتعلم من عامل عىل سبيل هدى من اهلل ونجاة،  

 .(4)ثم هلك من اّدعى، وخاب من افرتى

عيل:  قال    [ 35]احلديث:   العلم،  اإلمام  طلب  الدين  كامل  أن  اعلموا  الناس  أهيا 

عليكم من طلب املال، إن املال مقسوم مضمون    والعمل به، أال وإن طلب العلم أوجب

بينكم وضمنه، وسيفي لكم، والعلم خمزون عند أهله، وقد     أمرتملكم، قد قسمه عادل 

 

 .  547/  227/ 6التهذيب  ( 1)

 .  149/  43/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 2)

 . 2/  406/ 7الكايف  ( 3)

 .  1/  26/ 1الكايف  ( 4)
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 .(1)بطلبه من أهله فاطلبوه

يّل: احذروا عىل دينكم ثالثة: رجال قرأ القرآن حّتى إذا  قال اإلمام ع  [ 36]احلديث:  

رأيت عليه ِبجته اخرتط سيفه عىل جاره ورماه بالرشك، فقيل له: يا أمري املؤمنني أهّيام أوىل  

كذب مّدها بأطول    أحدوثةبالرشك؟ قال: الرامي، ورجال استخّفته األحاديث كّلام احدثت  

سلط وجّل  عّز  اهلل  آتاه  ورجال  اهلل،  منها،  معصية  ومعصيته  اهلل  طاعة  طاعته  أّن  فزعم  انا 

يف معصية اخلالق، ال ينبغي للمخلوق أن يكون حّبه ملعصية    وكذب ألّنه ال طاعة ملخلوق 

 . (2)اهلل فال طاعة يف معصيته، وال طاعة ملن عىص اهلل، إّنام الطاعة هلل ولرسوله ولوالة األمر  

ض اخللق إىل اهلل عّز وجّل لرجلني: رجل  من أبغقال اإلمام عيل:    [ 37]احلديث:  

بالصوم   هلج  قد  بدعة،  بكالم  مشعوف  السبيل،  قصد  جائر عن  فهو  نفسه،  إىل  اهلل  وكله 

والصالة، فهو فتنة ملن افتتن به، ضال عن هدى من كان قبله، مضل ملن اقتدى به يف حياته  

ال الناس، عان  وبعد موته، محال خطايا غريه، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهال يف جه

بأغباش الفتنة، قد سامه أشباه الناس عاملاا، ومل يغن فيه يوما ساملا، بّكر فاستكثر، ما قل منه  

خري مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن، واكتنز من غري طائل، جلس بني الناس قاضيا ماضيا 

كمه من  ضامنا لتخليص ما التبس عىل غريه، وإن خالف قاضيا سبقه، مل يأمن أن ينقض ح

يأيت من بعده، كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى املبهامت املعضالت هيأ هلا حشوا  

أم   أصاب  يدري  ال  العنكبوت،  مثل غزل  يف  الشبهات  لبس  فهو من  ثم قطع،  رأيه،  من 

أخطأ، ال َيسب العلم يف يشء مما أنكر، وال يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا لغريه، إن قاس  

يقال   لكيال مل يكذب نظره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به ملا يعلم من جهل نفسه، شيئا بيشء 

 

 .  139ص  1اخلصال ج   (2)   4/   23:  1الكايف  ( 1)
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خباط جهاالت، ال يعتذر    له: ال يعلم، ثم جرس فقىض، فهو مفتاح عشوات، ركاب شبهات

الريح   الروايات ذرو  مما ال يعلم فيسلم، وال يعض يف العلم برضس قاطع فيغنم، يذري 

وت املواريث،  منه  تبكى  بقضائه  اهلشيم،  احلرام، وَيرم  بقضائه  يستحل  الدماء،  منه  رصخ 

 .(1)صدار ما عليه ورد، وال هو أهل ملا منه فرط من ادعائه علم احلقإاحلالل، ال ملئ ب

  ،من عمي نيس الذكر، واتبع الظن، وبارز خالقه قال اإلمام عيل:    [ 38]احلديث:  

 .(2) ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقني

التباس،  قال اإلمام عيل:    [ 39]احلديث:   من نصب نفسه للقياس مل يزل دهره يف 

 . (3) ومن دان اهلل بالرأي مل يزل دهره يف ارمتاس

: إن املؤمن مل يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه عن ربه  اإلمام عيل قال   [ 40]احلديث:  

 ( 4) (فأخذ به

التسليم   اإلسالمقال اإلمام عيل:    [ 41]احلديث:   املؤمن أخذ دينه عن  .. وهو  إن 

 .(5)ربه، ومل يأخذه عن رأيه

 .(6): ال رأي يف الديناإلمام عيل قال   [ 42]احلديث:  

اللهم إنه البد لك من حجج يف أرضك، حّجة بعد  قال اإلمام عيل:    [ 43]احلديث:  

كيال يتفرق أتباع أوليائك، ظاهر  حجة عىل خلقك، هيدوهنم إىل دينك، ويعلموهنم علمك،  

غري مطاع، أو مكتتم يرتقب، إن غاب عن الناس شخصه يف حال هدنتهم، فلم يغب عنهم  

 .(7)قديم مبثوث علمهم، وآداِبم يف قلوب املؤمنني مثبتة، فهم ِبا عاملون

 

 .  6/  44/ 1الكايف  ( 1)

 . 1/  288/ 2الكايف  ( 2)

 .  7، قرب اإلسناد 17/  47/ 1الكايف  ( 3)

 .  1/  38/ 2الكايف  ( 4)

 .  1/ 185، ومعاين األخبار/  4/  287أمايل الصدوق:  ( 5)

 .  78/  211املحاسن  ( 6)

 .  13/  274/ 1الكايف  ( 7)
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احذروا عىل دينكم ثالثة: رجال قرأ القرآن، حتى  قال اإلمام عيل:    [ 44]احلديث:  

ل: يا أمري املؤمنني أهيام أوىل  يرأيت عليه ِبجته اخرتط سيفه عىل جاره، ورماه بالرشك، قإذا  

كذب مدها بأطول    أحدوثةقال: الرامي، ورجال استخّفته، األكاذيب كلام أحدث    ؟بالرشك

منها، ورجال آتاه اهلل سلطاناا، فزعم أن طاعته طاعة اهلل، ومعصيته معصية اهلل، وكذب، ألنه  

ملخلوق يف معصية اخلالق، ال ينبغي أن يكون املخلوق حبه ملعصية اهلل، فال طاعة    ال طاعة 

 .(1)ولوالة األمر يف معصيته، وال طاعة ملن عىص اهلل، إنام الطاعة هلل ولرسوله 

اإلمام عيل   [ 45]احلديث:   له:    قال  أمده،  )يف خطبة  به يبرص  اللبيب  وناظر قلب 

وراع دعا،  داع  ونجده،  غوره  قد  رعي  ويعرف  الراعي،  واتبعوا  للداعي،  فاستجيبوا   ،

الضالون   ونطق  املؤمنون،  وأرز  السنن،  دون  بالبدع  وأخذوا  الفتن،  بحار  خاضوا 

واأل.واملكّذبون الشعار  نحن  واخلزنة  .  من واألبوابصحاب،  إال  البيوت  تؤتى  وال   ،

أبواِبا   أتاها من غري  ك..  سارقا   سمي أبواِبا، فمن  العامل بغري علم  عىل غري    السائر وإن 

طريق، فال يزيده بعده عن الطريق الواضح إال بعدا عن حاجته، وإن العامل بالعلم كالسائر  

 ( 2)(! ؟عىل الطريق الواضح، فلينظر ناظر، أسائر هو، أم راجع

اإلمام عيل:    [ 46]احلديث:   بدعة،  قال  ومبتدع  متتبع رشعة،  رجالن:  الناس  إنام 

 .(3)ضياء حجة ليس معه من اهلل برهان سنة، وال

اإلمام عيل عن  [ 47]احلديث:   يعرف  األمة اختالف    سئل  ال  اهلل  دين  إن  فقال:   ،

بالرجال، بل بآية احلق، فاعرف احلق تعرف أهله، إن احلق أحسن احلديث، والصادع به  

 .(4) جماهد

 

 . 158/ 139اخلصال:  ( 1)

 .  57/  2هنج البالغة  ( 2)

 .  115/  2هنج البالغة  ( 3)

 . 4بشارة املصطفى:  ( 4)



30 

 

كتابه إىل عثامن بن حنيف، عامله عىل البرصة: أما    قال اإلمام عيل يف  [ 48]احلديث:  

فقد بلغني: أّن رجالا من فتية أهل البرصة دعاك إىل مأدبة، فأرسعت    !بعد، يا ابن حنيف 

، وتنقل عليك اجلفان، وما ظننت أنك جتيب إىل طعام قوم،  األلوانإليها، تستطاب عليك  

هذا املقضم، فام اشتبه عليك علمه  عائلهم جمفو، وغنيهم مدعو، فانظر إىل ما تقضمه من  

 .(1)فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه

كتابه إىل مالك األشرت: اخرت للحكم بني الناس    قال اإلمام عيل يف  [ 49]احلديث:  

به   تضيق  ال  ممن  نفسك،  يف  رعيتك  واألمورأفضل  وآخذهم  ..  الشبهات،  يف  أوقفهم 

، وأرصمهم عند  األمور أصربهم عىل تكشف  تربما بمراجعة اخلصم، و   باحلجج، وأقلهم 

 .(2) اتضاح احلكم

أكثر احلق  فإن    اإلمام عيل يف خطبة له: فال تقولوا ما ال تعرفون،قال    [ 50]احلديث:  

 .(3)فال تستعمل الرأي فيام ال يدرك قعره البرص، وال تتغلغل إليه الفكر.. فيام تنكرون 

وما يل ال أعجب من خطأ    ! عجبا   يف خطبة له: فيا   قال اإلمام عيل   [ 51]احلديث:  

ال يقتفون أثر نبي، وال يقتدون بعمل ويص،    ، هذه الفرق عىل اختالف حججها يف دينها 

يعملون يف الشبهات، ويسريون يف الشهوات، املعروف فيهم ما عرفوا، واملنكر عندهم ما  

آرائهم،  املبهامت عىل  يف  وتعويلهم  أنفسهم،  إىل  املعضالت  يف  مفزعهم  كل    أنكروا،  كأن 

 .(4) نفسه، قد أخذ منها فيام يرى بعرى وثيقات، وأسباب حمكامت إمام امرئ منهم 

دع القول فيام ال تعرف،    ،: يا بنييويص بعض أهله  قال اإلمام عيل   [ 52]احلديث:  

و  تكّلف،  ال  فيام  ضاللته، أواخلطاب  خفت  إذا  طريق  عن  حرية  فإن    مسك  عند  الكف 

 

 .  78/  3هنج البالغة  ( 1)

 .  104/  3هنج البالغة  ( 2)

 .  153/  1هنج البالغة  ( 3)
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ركوب   من  خري  يف  ..  األهوالالضالل  إليه  والرغبة  بإهلك،  باالستعانة  ذلك  قبل  وابدأ 

 .(1)توفيقك، وترك كل شائبة أوجلتك يف شبهة، أو أسلمتك إىل ضاللة

 .(2)مقاتله أصيبتمن ترك قول ال أدري  قال اإلمام عيل:   [ 53]احلديث:  

 .(3) ال ورع كالوقوف عند الشبهة قال اإلمام عيل:   [ 54]احلديث:  

إنام سميت الشبهة شبهة ألهنا تشبه احلق، فأما أولياء  قال اإلمام عيل:    [ 55]احلديث:  

اهلل فضياؤهم فيها اليقني، ودليلهم سمت اهلدى، وأما أعداء اهلل فدعاؤهم فيها الضالل،  

 .(4) ودليلهم العمى

إن من رصحت له العرب عام بني يديه من املثالت،  قال اإلمام عيل:    [ 56]احلديث:  

 .(5)تقحم الشبهات  حجزه التقوى عن

حالل بنّي، وحرام بنّي، وشبهات بني ذلك، فمن  قال اإلمام عيل:    [ 57]احلديث:  

ترك ما اشتبه عليه من االثم فهو ملا استبان له أترك، واملعايص محى اهلل، فمن يرتع حوهلا  

 .(6)يوشك أن يدخلها 

 . (7)ليسا منا، وال إلينا إن الشك واملعصية يف النار،  قال اإلمام عيل:   [ 58]احلديث:  

أخوك دينك، فاحتط لدينك  قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابه:    [ 59]احلديث:  

 .(8)بام شئت

أهله:    [ 60]احلديث:   بعض  يويص  اإلمام عيل  عند    يا   أوصيكقال  بالصالة  بني 

بالقول   الترسع  عن  وأهناك  الشبهة،  عند  والصمت  حملها،  عند  أهلها  يف  والزكاة  وقتها، 
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 .(1)، والزم الصمت تسلموالفعل

اعلم يا بني إن أحب ما أنت آخذ    قال اإلمام عيل يويص بعض أهله:  [ 61]احلديث:  

به من وصيتي إليك تقوى اهلل، واالقتصار عىل ما افرتض عليك، واألخذ بام مىض عليه  

سلفك من آبائك والصاحلون من أهل بيتك، فإهنم لن يدعوا أن نظروا ألنفسهم كام أنت  

ثم ردهم آخر ذلك إىل األخذ بام عرفوا،  ناظر،   أنت مفكر،  عام مل    واإلمساكوفّكروا كام 

يكلفوا، فليكن طلبك لذلك بتفهم وتعلم، ال بتورد الشبهات، وعلو اخلصومات، وابدأ  

قبل نظرك يف ذلك باالستعانة بإهلك، والرغبة إليه يف التوفيق، ونبذ كل شائبة أدخلت عليك  

 .( 2) اللةشبهة، أو أسلمتك إىل ض

إن اهلل حده حدوداا فال تعتدوها، وفرض فرائض فال  قال اإلمام عيل:    [ 62]احلديث:  

لكم   اهلل  من  رمحة  تكلفوها،  فال  نسيانا  عنها  يسكت  مل  أشياء  عن  وسكت  تنقصوها، 

حالل بنّي، وحرام بنّي، وشبهات بني ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من االثم  ..  فاقبلوها 

 .(3)استبان له أترك واملعايص محى اهلل، فمن يرتع حوهلا يوشك أن يدخلها فهو ملا 

عن سليم بن قيس اهلاليل، قال: قلت ألمري املؤمنني: إين سمعت    [ 63]احلديث:  

غري ما يف أيدي    من سلامن واملقداد وأّب ذر شيئا من تفسري القرآن، وأحاديث عن نبي اهلل  

منهم، ورأيت يف أيدي الناس أشياء كثرية من    الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت

أنتم ختالفوهنم فيها، وتزعمون أن ذلك كله باطل،    تفسري القرآن، وأحاديث عن نبي اهلل  

قال: فأقبل   ؟ متعمدين، ويفرسون القرآن بآرائهم أفرتى الناس يكذبون عىل رسول اهلل 

فافهم اجلواب:    عيلّ  قد سألت  قال:  الناس حقا وباطال، وصدقا وكذبا، إثم  أيدي  ن يف 
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وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، وحمكام ومتشاِبا، وحفظا وومها، وقد كذب عىل رسول  

عىل عهده، حتى قام خطيباا، وقال: أهيا الناس قد كثرت عيّل الكذابة، فمن كذب    اهلل  

،  أربعة وإنام أتاكم احلديث من  ،  النار. ثم كذب عليه من بعده  مقعده من   أ عيّل متعمدا فليتبو

يظهر   منافق  أن  باإلسالم، متصنع  اإليامنليس هلم خامس: رجل  يتحرج  يتأّثم، وال  ، ال 

اهلل   ما   يكذب عىل رسول  منافق كاذب  أنه  املسلمون  منه ومل    متعمدا، ولو علم  قبلوا 

وقدرآه وسمع منه، وأخذوا عنه وهم      يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول اهلل 

فقال    ال وصفهم  بام  ووصفهم  خربك  بام  املنافقني  عن  اهلل  أخربك  وقد  حاله،  يعرفون 

ُْم ُخُشٌب ُمَسنهَدٌة  ﴿عزوجل:   ْم َكَأهنه َوإَِذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجبَُك َأْجَساُمُهْم َوإِْن َيُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْوهِلِ

ثم  ،  [ 4]املنافقون:    ﴾ ُيْؤَفُكونَ َحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم اهللهُ َأنهى  ََيَْسُبوَن ُكله َصيْ 

وتقربوا إىل أئمة الضالل والدعاة إىل النار بالزور والكذب والبهتان   بعد رسول اهلل  بقوا

األ ولوهم  وإنامحتى  الدنيا،  ِبم  وأكلوا  الناس  رقاب  عىل  وحكموهم  مع  عامل،  الناس   

شيئاا،    ورجل سمع من رسول اهلل  امللوك والدنيا إال من عصم اهلل، فهذا أحد األربعة..  

مل َيمله عىل وجهه، ووهم فيه، ومل يتعمد كذبا، فهو يف يده، يقول به، ويعمل به، ويرويه،  

ه  أن  ، فلو علم املسلمون أنه وهم لرفضوه، ولو علم هوفيقول: أنا سمعته من رسول اهلل  

شيئا أمر به ثم هنى عنه، وهو ال يعلم:   ورجل ثالث سمع من رسول اهلل  .. وهم لرفضه 

أنه   علم  فلو  الناسخ،  َيفظ  ومل  منسوخه،  فحفظ  يعلم،  ال  وهو  به،  أمر  ثم  عنه،  هنى  أو 

وآخر رابع مل يكذب    .. منسوخ لرفضه، ولو علم الناس إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه

ينسه، بل  ، مبغض للكذب خوفا من اهلل، وتعظيام لرسول اهلل  عىل رسول اهلل   مل   ،

حفظ ما سمع عىل وجهه، فجاء به كام سمعه، مل يزد فيه، ومل ينقص منه، وعلم الناسخ من  

مثل القرآن، منه ناسخ   رسول اهلل  أمر  فإن    املنسوخ، فعمل بالناسخ، ورفض املنسوخ،
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له    وقد كان يكون من رسول اهلل  ،  سوخ، وخاص وعام، وحمكم ومتشابهومن الكالم 

 .(1)  وجهان، وكالم عام، وكالم خاص مثل القرآن

ملا وىل أمري املؤمنني رشَيا القضاء اشرتط عليه  قال اإلمام الصادق:    [ 64]احلديث:  

 .(2)أن ال ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه

 ما روي عن اإلمام احلسني: 

احلسني: عظني بحرفني،  اإلمام  كتب رجل إىل  قال اإلمام الصادق:    [ 65حلديث:  ]ا 

 .(3) فكتب إليه: من حاول أمرا بمعصية اهلل كان أفوت ملا يرجو، وأرسع ملجيء ما َيذر

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

إذا كنتم يف أئمة جور فاقضوا يف أحكامهم، وال  قال اإلمام السجاد:    [ 66]احلديث:  

 .(4)تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خريا لكم

إن وضح لك أمر فاقبله،  قال اإلمام السجاد يويص بعض أصحابه:    [ 67]احلديث:  

 .(5) رضنك أوسع مما بني السامء واألإوإال فاسكت تسلم، ورد علمه إىل اهلل، ف

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

 .(6) قر: من حكم يف درمهني فأخطأ كفرقال اإلمام البا   [ 68]احلديث:  

احلكم حكامن: حكم اهلل، وحكم أهل اجلاهلية،  قال اإلمام الباقر:    [ 69]احلديث: 

فمن أخطأ حكم اهلل حكم بحكم أهل اجلاهلية، ومن حكم بدرمهني بغري ما أنزل اهلل عّز  

 .(7) وجّل فقد كفر باهلل تعاىل
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قال اإلمام الباقر: ال دين ملن دان بطاعة من عىص اهلل، وال دين ملن    [ 70]احلديث: 

 .(1) دان بفرية باطل عىل اهلل، وال دين ملن دان بجحود يشء من آيات اهلل

قال اإلمام الباقر: من أفتى الناس بغري علم، وال هدى من اهلل لعنته    [ 71]احلديث:  

 .(2) عمل بفتياه مالئكة الرمحة، ومالئكة العذاب، وحلقه وزر من 

ما علمتم فقولوا، وما مل تعلموا فقولوا: اهلل أعلم،  قال اإلمام الباقر:    [ 72]احلديث:  

 . (3) ، َير فيها أبعد ما بني السامءاآليةإن الرجل لينتزع 

احلكم حكامن: حكم اهلل عّز وجّل، وحكم أهل  قال اإلمام الباقر:    [ 73]احلديث:  

يهِة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللهِ ُحْكاما لَِقْوٍم  ﴿:  اجلاهلية، وقد قال اهلل عّز وجّل 
َأَفُحْكَم اجْلَاِهلِ

 .(4)وأشهد عىل زيد بن ثابت لقد حكم يف الفرائض بحكم اجلاهلية [ 50]املائدة:  ﴾ ُيوِقُنونَ 

قال: أن يقولوا ما يعلمون،    ؟ما حق اهلل عىل العبادقيل لإلمام الباقر:    [ 74]احلديث:  

 .(5)ويقفوا عند ما ال يعلمون

برأيه فقد دان اهلل بام ال يعلم، ومن    اإلمام الباقر: من أفتى الناسقال    [ 75]احلديث:  

 .(6)دان اهلل بام ال يعلم فقد ضاد اهلل حيث أحّل، وحرم فيام ال يعلم

اره، وقام ليله، وتصدق  اإلمام الباقر: أما لو أن رجال صام هنقال    [ 76]احلديث:  

عامله بداللته  أبجميع ماله، وحج مجيع دهره، ومل يعرف والية ويل اهلل فيواليه، وتكون مجيع  

 (7)اإليامنإليه، ما كان له عىل اهلل ثواب، وال كان من أهل 

والسنة،  يق   [ 77]احلديث:   الكتاب  أشياء ال نجدها يف  ترد علينا  الباقر:  لإلمام  ل 
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 .(1) نك إن أصبت مل توجر، وإن أخطأت كذبت عىل اهللإفنقول فيها برأينا، فقال: أما 

الباقر:    [ 78]احلديث:   الدين،  قال اإلمام  القياس يف  تركوا    فإهنمإياك وأصحاب 

األخبار، ويكذبون عىل اهلل عّز وجّل، وكأين  علم ما وكلوا به، وتكلفوا ما قد كفوه، يتأولون  

ينادى من بني يديه، فيجيب من خلفه، وينادى من خلفه، فيجيب من بني   بالرجل منهم 

 . (2) والدين األرضيديه، قد تاهوا وحتريوا يف 

،  اإليامنود املؤمن للمؤمن يف اهلل من أعظم شعب  قال اإلمام الباقر:    [ 79]احلديث:  

 .(3) وأبغض يف اهلل، وأعطى يف اهلل، ومنع يف اهلل، فهو من أصفياء اهللأال ومن أحب يف اهلل

ل:  يال لوم عىل من أحب قومه وإن كانوا كفارا، ققال اإلمام الباقر:    [ 80]احلديث:  

ا ُيْؤِمنُوَن بِاهللهِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحاده اهللهَ َورَ ﴿فقول اهلل:  ُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا  اَل جَتُِد َقْوما

فقال: ليس حيث تذهب إنه يبغضه    [ 22]املجادلة:    ﴾ آَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواهَنُْم َأْو َعِشرَيهَتُمْ 

 .(4)يف اهلل

  إذا أردت أن تعلم أن فيك خريا فانظر إىل قلبك قال اإلمام الباقر:    [ 81]احلديث:  

ويبغض أهل معصيته ففيك خري واهلل َيبك، وإذا كان يبغض  كان َيب أهل طاعة اهلل  فإن  

 .(5)واملرء مع من أحب ،أهل طاعة اهلل وَيب أهل معصيته فليس فيك خري واهلل يبغضك

الباقر:    [ 82]احلديث:   ثابه اهلل عىل حبه  لو أن رجال أحب رجال هلل ألقال اإلمام 

ثابه اهلل  أن رجال أبغض رجال هلل أل  إياه، وإن كان املحبوب يف علم اهلل من أهل النار، ولو 

 .(6)اجلنة أهلعىل بغضه وإن كان املبغض يف علم اهلل من 
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ما تقول لو أفتينا رجال ممن يتوالنا  قال اإلمام الباقر لبعض أصحابه:    [ 83]احلديث:  

: أنت أعلم، جعلت فداك، قال: إن أخذ به فهو خري له وأعظم  الرجل  قال   ؟بيشء من التقية

 .(1)جر، وإن تركه ـ واهلل ـ أثمأويف رواية: إن أخذ به ، أجرا

إذا جاءكم عنا حديث، فوجدتم عليه شاهداا، أو  قال اإلمام الباقر:   [ 84]احلديث:  

 .(2)شاهدين من كتاب اهلل، فخذوا به، وإال فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا، حتى يستبني لكم

، إال ما وافق كتاب اهلل وسنة نبيه  : ال تصدق علينا قال اإلمام الباقر:  [ 85]احلديث:  

 (3). 

تكونوا    [ 86]احلديث:   فال  وليجة،  اهلل  دون  من  تتخذوا  ال  الباقر:  اإلمام  قال 

 .(4) كل سبب ونسب وقرابة ووليجه وبدعة وشبهة منقطع، إال ما أثبت القرآنفإن    مؤمنني، 

الناطق    ان كفإن    من أصغى إىل ناطق فقد عبده،قال اإلمام الباقر:    [ 87]احلديث:  

 .(5)، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطانعبد اهلل يؤدي عن اهلل فقد 

الوقوف عند الشبهة خري من االقتحام يف اهللكة،  قال اإلمام الباقر:   [ 88]احلديث:  

 .(6)وتركك حديثا مل تروه خري من روايتك حديثا مل حتصه

تكونوا    [ 89]احلديث:   فال  وليجة،  اهلل  دون  من  تتخذوا  ال  الباقر:  اإلمام  قال 

كل سبب، ونسب، وقرابة، ووليجة، وبدعة، وشبهة باطل مضمحل إال ما  فإن    مؤمنني، 

 .(7) أثبته القرآن

لزيد بن عيل: إن اهلل أحل حالال، وحرم حراما،    قال اإلمام الباقر  [ 90]احلديث:  
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كنت عىل بينة من ربك، ويقني من أمرك،  فإن    .. نا وفرض فرائض، ورضب أمثاال، وسن سن 

 .(1)وتبيان من شأنك فشأنك، وإال فال ترومّن أمرا، أنت منه يف شك وشبهة

الباقر:    [ 91]احلديث:   اإلمام  يف  قال  االقتحام  من  خري  الشبهة  عند  الوقوف 

 .(2)اهللكة

أصحابه:    [ 92]احلديث:   يويص  الباقر  اإلمام  عليقال  األمر  اشتبه  فقفوا  إذا  كم 

كنتم كام أوصيناكم، مل تعدوه    فإذاعنده، وردوه إلينا، حتى نرشح لكم من ذلك ما رشح لنا،  

إىل غريه، فامت منكم ميت من قبل أن َيرج قائمنا كان شهيداا، ومن أدرك قائمنا فقتل معه  

 .(3)كان له أجر شهيدين، ومن قتل بني يديه عدواا لنا كان له أجر عرشين شهيدا

يَِّئاِت َجَزاُء َسيَِّئٍة  ﴿اإلمام الباقر يف قوله تعاىل:  قال    [ 93ث:  ]احلدي  ِذيَن َكَسُبوا السه َواله

ْي  ا ِمَن الله ٌة َما هَلُْم ِمَن اهللهِ ِمْن َعاِصٍم َكَأنهاَم ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم قَِطعا ِل ُمْظلاِما  بِِمْثلَِها َوَتْرَهُقُهْم ِذله

النه َأْصَحاُب  فِيَها  ُأوَلئَِك  ُهْم  والشبهات  [ 27]يونس:    ﴾َخالُِدونَ اِر  البدع  أهل  هؤالء   :

 . (4) والشهوات، يسّود اهلل وجوههم يوم يلقونه

الباقر:    [ 94]احلديث:   اإلمام  أتاه  قال  إذا  احلاكم  االنجيل    أهل إن  وأهل  التوراة 

 .(5)يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم

 روي عن اإلمام الصادق: ما  

من حكم يف درمهني بغري ما أنزل اهلل عّز وجّل   قال اإلمام الصادق:  [ 95]احلديث:  

 . (6)ممن له سوط أو عصا فهو كافر بام أنزل اهلل عّز وجّل عىل حممد  
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من حكم يف درمهني بغري ما أنزل اهلل عّز وجّل  قال اإلمام الصادق:   [ 96]احلديث:  

 .(1)باهلل العظيمفهو كافر 

قاض قىض بني اثنني فأخطأ سقط أبعد من    أي  قال اإلمام الصادق:  [ 97]احلديث:  

 .(2)السامء

من حكم يف درمهني بغري ما أنزل اهلل فقد كفر،  قال اإلمام الصادق:    [ 98]احلديث:  

 حممد  عىل   أنزلقال: ويلك إذا كفر بام    ؟عىل حممد    أنزلأو كفر بام    ؟ل: كفر بام أنزل اهلليق

 (3) فقد كفر بام أنزل اهلل. 

أيام مؤمن قدم مؤمنا يف خصومة إىل قاض أو  قال اإلمام الصادق:    [ 99]احلديث:  

 .( 4) ثمسلطان جائر، فقىض عليه بغري حكم اهلل، فقد رشكه يف اإل 

يف حق، فدعاه  كان بينه وبني أخ له مماراة قال اإلمام الصادق: من  [ 100]احلديث:  

خوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إال أن يرافعه إىل هؤالء كان بمنزلة الذين قال  إإىل رجل من 

ُْم آَمنُوا باَِم ُأْنِزَل إَِليَْك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك ُيِريُدوَن  ﴿اهلل عّز وجّل:   ِذيَن َيْزُعُموَن َأهنه َأمَلْ َتَر إِىَل اله

َيتََحاَكُموا  َضاَلالا    َأْن  ُيِضلهُهْم  َأْن  ْيَطاُن  الشه َوُيِريُد  بِِه  َيْكُفُروا  َأْن  ُأِمُروا  َوَقْد  الطهاُغوِت  إِىَل 

ا  ( 5) [ 60]النساء:  ﴾َبِعيدا

َتْأُكُلوا  ﴿قول اهلل عّز وجّل يف كتابه:    قال اإلمام الصادق يف  [ 101]احلديث:   َواَل 

َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل َوُتْدلُ  َوَأْنُتْم  َأْمَواَلُكْم  ْثِم  َأْمَواِل النهاِس بِاإْلِ ا ِمْن  لَِتْأُكُلوا َفِريقا اِم  إِىَل احْلُكه ِِبَا  وا 

حكاما جيورون، أما أنه مل يعن:   األمة : إن اهلل عّز وجّل قد علم أن يف  [ 188]البقرة:    ﴾ َتْعَلُمونَ 
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حق، فدعوته  نه لو كان لك عىل رجل  إ  حكام أهل العدل، ولكنه عنى: حكام أهل اجلور،

إىل حكام أهل العدل، فأبى عليك إال أن يرافعك إىل حكام أهل اجلور ليقضوا له، لكان  

ُْم آَمنُوا باَِم  ﴿ممن حاكم إىل الطاغوت، وهو قول اهلل عّز وجّل:   ِذيَن َيْزُعُموَن َأهنه َأمَلْ َتَر إِىَل اله

 َأْن َيَتَحاَكُموا إِىَل الطهاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه  ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك ُيِريُدونَ 

ُيِضلهُهْم َضاَلالا   َأْن  ْيَطاُن  اَوُيِريُد الشه ُسوِل    َبِعيدا َأْنَزَل اهللهُ َوإِىَل الره َما  إِىَل  ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا  َوإَِذا 

وَن َعنَْك   اُص َرَأْيَت املُْنَافِِقنَي َيُصدُّ  ( 1)[ 61-60]النساء:  ﴾ُدودا

عن عمر بن حنظلة، قال: سألت اإلمام الصادق عن رجلني من    [ 102]احلديث:  

  ؟ أصحابنا بينهام منازعة يف دين أو مرياث، فتحاكام إىل السلطان أو إىل القضاة، أَيل ذلك

يأخذ    فإنامفقال: من حتاكم إليهم يف حق أو باطل، فإنام حتاكم إىل طاغوت، وما َيكم له  

كم الطاغوت وقد أمر اهلل أن يكفر به، قال اهلل تعاىل:  سحتا وإن كان حقه ثابتا، ألنه أخذه بح

ُْم آَمُنوا باَِم ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك ُيِريُدوَن َأنْ ﴿ ِذيَن َيْزُعُموَن َأهنه  َيَتَحاَكُموا  َأمَلْ َتَر إِىَل اله

ْيَطاُن َأْن ُيِضلهُهْم َضاَلالا  إِىَل الطهاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه َوُيِري اُد الشه َوإَِذا ِقيَل هَلُْم    َبِعيدا

وَن َعنَْك   ُسوِل َرَأْيَت املُْنَافِِقنَي َيُصدُّ اَتَعاَلْوا إىَِل َما َأْنَزَل اهللهُ َوإىَِل الره  ( 2)[ 61-60]النساء:    ﴾ُصُدودا

ضا إىل أهل اجلور،  اإلمام الصادق: إياكم أن َياكم بعضكم بعقال    [ 103]احلديث:  

ف قضايانا،  من  شيئا  يعلم  منكم،  رجل  إىل  انظروا  ف  جعلوها ولكن  جعلته  إبينكم،  قد  ين 

 .(3)إليهقاضيا، فتحاكموا 

يف   [ 104]احلديث:   الصادق  اإلمام  وجّل:    قال  عّز  اهلل  َأْن  ﴿قول  َيْأُمُرُكْم  اهللهَ  إِنه 

َح  َوإَِذا  َأْهلَِها  إىَِل  اأْلََماَناِت  بِاْلَعْدلِ ُتَؤدُّوا  ُكُموا  حَتْ َأْن  النهاِس  َبنْيَ  فقال:    [ 58]النساء:    ﴾   َكْمُتْم 
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مرت األئمة أن َيكموا بالعدل،  أعدل اإلمام: أن يدفع ما عنده إىل اإلمام الذي بعده، و

 .(1)مر الناس أن يتبعوهمأو

ربام كان بني الرجلني من أصحابنا املنازعة  قيل لإلمام الصادق:    [ 105]احلديث:  

، فيرتاضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك، إنام هو الذي جيرب الناس عىل حكمه  اليشء يف  

 .(2) بالسيف والسوط

ال تسخطوا اهلل برىض أحد من خلقه، وال  قال اإلمام الصادق:    [ 106]احلديث:  

 . (3)تتقربوا إىل الناس بتباعد من اهلل

َُذوا ِمْن ُدوِن اهللهِ آهِلَةا  ﴿يف قوله عّز وجّل:   قال اإلمام الصادق [ 107]احلديث:   َواخته

ا  ا َكاله َسَيْكُفُروَن بِِعَباَدهِتِْم َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ : ليس العبادة  [ 82-81]مريم:    ﴾لَِيُكوُنوا هَلُْم ِعزًّ

أطال   من  الرجال،  طاعة  هي  إنام  والركوع  السجود  فقد  هي  اخلالق  معصية  يف  املخلوق 

 .(4) عبده

احلكومة إنام هي لإلمام  فإن    اتقوا احلكومة، قال اإلمام الصادق:    [ 108]احلديث:  

 .(5) العامل بالقضاء، العادل يف املسلمني لنبي، أو ويص نبي

قال:    ؟: بأي يشء تقيضالقايض  البن أّب ليىل  قال اإلمام الصادق [ 109]احلديث:  

وعن اإلمام عيل، وعن أّب بكر وعمر، قال: فبلغك عن رسول    اهلل    بام بلغني عن رسول

قال: نعم، قال: فكيف تقيض بغري قضاء اإلمام عيل، وقد   ؟أنه قال: إن عليا أقضاكم  اهلل  

فام تقول: إذا جيء بأرض من فضة وساموات من فضة، ثم أخذ رسول اهلل    ؟!بلغك هذا
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  (1)؟!ب إن هذا قد قىض بغري ما قضيتر  بيدك، فأوقفك بني يدي ربك، وقال: يا 

قال اإلمام الصادق: أهناك عن خصلتني فيهام هلك الرجال: أهناك    [ 110]احلديث:  

 .(2)أن تدين اهلل بالباطل، وتفتي الناس بام ال تعلم

ثالثة يف النار، وواحد يف اجلنة:    أربعةالقضاة  قال اإلمام الصادق:    [ 111]احلديث:  

النار،   النار، ورجل قىض بجور وهو ال يعلم فهو يف  رجل قىض بجور وهو يعلم فهو يف 

 .(3) ورجل قىض باحلق وهو يعلم فهو يف اجلنة  ، ورجل قىض باحلق وهو ال يعلم فهو يف النار

حكم  احلكم حكامن: حكم اهلل عّز وجّل، وقال اإلمام الصادق:    [ 112]احلديث:  

 .(4)أهل اجلاهلية، فمن أخطأ حكم اهلل حكم بحكم اجلاهلية

ما حق اهلل عىل خلقه يق  [ 113]احلديث:   الصادق:  ما    ؟ل لإلمام  يقولوا  قال: أن 

 . (5) فعلوا ذلك فقد أدوا إىل اهلل حقه فإذايعلمون، ويكفوا عام ال يعلمون، 

الصادق:  [ 114]احلديث:   اإلمام  غري    قال  عىل  كالسائر  بصرية  غري  عىل  العامل 

 ( 6)الطريق، ال يزيده رسعة السري إال بعدا

عن محزة بن الطيار، أنه عرض عىل اإلمام الصادق بعض خطب    [ 115]احلديث:  

إنه ال يسعكم فيام ينزل بكم  )أبيه، حتى إذا بلغ موضعا منها قال: كف، واسكت، ثم قال: 

تثبت، والرد إىل أئمة اهلدى حتى َيملوكم فيه عىل القصد،  مما ال تعلمون، إال الكف عنه وال

ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل    ﴿وجيلو عنكم فيه العمى، قال اهلل تعاىل:   ]النحل:    ﴾َتْعَلُمونَ َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

43 ](7 ) 

 

 .  521/  220/ 6التهذيب  ( 1)
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أيتها العصابة  قال    [ 116]احلديث:   اإلمام الصادق يف رسالة طويلة إىل أصحابه: 

املرحومة املفلحة إن اهلل أتم لكم ما آتاكم من اخلري، واعلموا أنه ليس من علم اهلل وال من  

أمره أن يأخذ أحد من خلق اهلل يف دينه ِبوى، وال رأي، وال مقاييس، قد أنزل اهلل القرآن،  

لقرآن وتعلم القرآن أهال، ال يسع أهل علم القرآن الذين  وجعل فيه تبيان كل يشء، وجعل ل

وهم أهل الذكر الذين  آتاهم اهلل علمه أن يأخذوا يف دينهم ِبوى وال رأي، وال مقاييس،  

أمر اهلل هذه األمة بسؤاهلم، وهم الذين من سأهلم ـ وقد سبق يف علم اهلل أن يصدقهم ويتبع  

القرآن م ـ أرشدوه وأعطوه من علم  ا هيتدي به إىل اهلل بإذنه وإىل مجيع سبل احلق،  أثرهم 

وهم الذين ال يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم اهلل به وجعله عندهم  

إال من سبق عليه يف علم اهلل الشقاء يف أصل اخللق حتت األظلة، فأولئك الذين يرغبون عن  

القرآن ووضعه   آتاهم اهلل علم  الذكر والذين  عندهم وأمر بسؤاهلم، وأولئك  سؤال أهل 

أهل   ألهنم جعلوا  الشيطان؛  حتى دخلهم  ومقاييسهم  وآرائهم  بأهوائهم  يأخذون  الذين 

اهلل   عند  القرآن  علم  يف  الضاللة  أهل  وجعلوا  كافرين،  اهلل  عند  القرآن  علم  يف  اإليامن 

يف كثري من    مؤمنني، وحتى جعلوا ما أحل اهلل يف كثري من األمر حراما، وجعلوا ما حرم اهلل 

قبل موته، فقالوا:    وقد عهد إليهم رسول اهلل    ، األمر حالال، فذلك أصل ثمرة أهوائهم 

يسعنا أن نأخذ بام اجتمع عليه رأي الناس بعد    نحن بعد ما قبض اهلل عّز وجّل رسوله  

فام   ، وبعد عهده الذي عهده إلينا، وأمرنا به، خمالفا هلل ولرسوله  قبض اهلل رسوله  

أجرأ عىل اهلل، وال أبني ضاللة ممن أخذ بذلك، وزعم أن ذلك يسعه، واهلل إن هلل عىل    أحد

أعداء اهلل    أولئكوبعد موته، هل يستطيع   خلقه أن يطيعوه، ويتبعوا أمره يف حياة حممد  

قال: نعم فقد  فإن    ؟أخذ بقوله، ورأيه ومقاييسه  أن يزعموا أن أحدا ممن أسلم مع حممد  

اهلل، عىل  أل  كذب  يكن  مل  ال  قال:  وإن  بعيدا،  ضالال  وهواه  وضّل  برأيه،  يأخذ  أن  حد 
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نفسه،   باحلجة عىل  أقر  فقد  قبض  ومقاييسه،  بعد  أمره  يطاع ويتبع  اهلل  أن  يزعم  وهو ممن 

ٌد إِاله َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه  ﴿وقد قال اهلل وقوله احلق:    رسول اهلل   ُسُل َأَفإِْن َوَما حُمَمه الرُّ

ِزي اهللهُ  َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُضه اهللهَ َشْيئاا َوَسَيجْ 

اكِِرينَ  ،  [، وذلك ليعلموا أن اهلل يطاع، ويتبع أمره يف حياة حممد 144]آل عمران:   ﴾ الشه

أن يأخذ ِبواه وال رأيه    ، وكام مل يكن ألحد من الناس مع حممد  حممدا    وبعد قبض اهلل 

أن يأخذ    ، فكذلك مل يكن ألحد من الناس بعد حممد  وال مقاييسه خالفا ألمر حممد  

وسنته، فخذوا ِبا، وال تتبعوا    واتبعوا آثار رسول اهلل  ..  ِبواه، وال رأيه، وال مقاييسه

..  أضل الناس عند اهلل من اتبع هواه ورأيه بغري هدى من اهلل ن  فإ  أهواءكم ورأيكم فتضلوا، 

اهلداة من أهل بيت رسول    األئمةوسنته، وآثار    عليكم بآثار رسول اهلل    !أيتها العصابة

من أخذ بذلك فقد اهتدى، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل،    فإنهمن بعده وسنتهم،    اهلل  

 .(1) م هنم هم الذين أمر اهلل بطاعتهم وواليتهأل

القريش، قال: دخل أبو حنيفة عىل اإلمام    عبد اهللعيسى بن    عن   [ 117]احلديث:  

أول من  فإن    قال: نعم، قال: ال تقس،  ؟بلغني: أنك تقيس  !با حنيفة أالصادق، فقال له: يا  

 .(2)قاس إبليس

ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب اهلل وال  قيل لإلمام الصادق:    [ 118]احلديث:  

 .(3)فقال: ال أما أنك إن أصبت مل توجر، وإن أخطأت كذبت عىل اهلل ؟سنته فننظر فيها 

من شك أو ظن فأقام عىل أحدمها فقد حبط   قال اإلمام الصادق: [ 119]احلديث: 

 .(4)عمله، إن حجة اهلل هي احلجة الواضحة

 

 .  5/ 8الكايف  ( 1)

 . 20/  47/ 1الكايف  ( 2)

 . 11/  46/ 1الكايف  ( 3)

 . 8/  294/ 2الكايف  ( 4)
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إن السنة ال تقاس، أال ترى أن املرأة تقيض    لصادق:قال اإلمام ا   [ 120]احلديث:  

 .( 1)قيست حمق الدين إذا ن السنة إ صومها، وال تقيض صالهتا،  

إن  .. : إن القياس ال جمال له يف علم اهلل وأمرهقال اإلمام الصادق [ 121]احلديث: 

وأهلك، إن  أمر اهلل تعاىل ذكره ال َيمل عىل املقاييس، ومن محل أمر اهلل عىل املقاييس هلك 

  ى وأبأول معصية ظهرت من إبليس اللعني حني أمر اهلل مالئكته بالسجود آلدم فسجدوا،  

خري منه، ثم قياسه بقوله:    إبليس أن يسجد، فقال: أنا خري منه، فكان أّول كفره قوله: أنا 

خلقتني من نار، وخلقته من طني، فطرده اهلل عن جواره ولعنه، وسامه رجيام، وأقسم بعزته  

 .(2)يقيس أحد يف دينه، إال قرنه مع عدوه إبليس يف أسفل درك من النار ال

،  اإلمام الصادقعن ابن شربمة، قال: دخلت انا وأبو حنيفة عىل    [ 122]احلديث: 

وَيك أهيام    ..أول من قاس إبليسفإن    فقال ألّب حنيفة: اتق اهلل، وال تقس يف الدين برأيك،

اهلل عّز وجّل قد قبل يف قتل النفس  فإن    تل النفس، قال: قال: ق   ؟قتل النفس، أو الزنا   ؟أعظم

قال: الصالة،    ؟الصالة، أم الصوم  ؟، ثم أهيام أعظمأربعةشاهدين، ومل يقبل يف الزنا إال  

فاتق اهلل،    ؟فكيف يقوم لك القياس  ؟ قال: فام بال احلائض تقيض الصيام، وال تقيض الصالة

 .(3)وال تقس

أّب حدثني عن آبائه: أن  فإن    إياك والقياسقال اإلمام الصادق:    [ 123]احلديث:  

أول من  فإن    قال: من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه اهلل مع إبليس يف النار، رسول اهلل  

قاس إبليس، حني قال: خلقتني من نار، وخلقته من طني، فدع الرأي والقياس، وما قال  

 .(4)راء واملقاييسن اهلل مل يوضع باآلديفإن   قوم ليس له يف دين اهلل برهان،

 

 . 15/  46/ 1الكايف  ( 1)

 . 1/  59علل الرشائع  ( 2)

 . 2/  86علل الرشائع  ( 3)

 . 4/  88علل الرشائع:  ( 4)
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وجل:  قال    [ 124]احلديث:   عز  اهلل  قول  يف  الصادق  اَط  ﴿اإلمام  َ الرصِّ اْهِدَنا 

 : يقول: أرشدنا للزوم الطريق املؤدي إىل حمبتك، واملبلغ إىل رضوانك[ 6]الفاحتة:    ﴾املُْْسَتِقيمَ 

 .(1) بآرائنا فنهلكجنتك، واملانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب، أو نأخذ و

أما    قال  [ 125]احلديث:   الرأي والقياس:  اإلمام الصادق يف رسالة إىل أصحاب 

من دعا غريه إىل دينه باالرتياء واملقاييس مل ينصف ومل يصب حظه، ألن املدعو إىل  فإن    بعد،

و مل  ال َيلو من االرتياء واملقاييس، ومتى مل يكن بالداعي قوة يف دعائه عىل املدع أيضاا ذلك 

يؤمن عىل الداعي أن َيتاج إىل املدعو بعد قليل، ألنا قد رأينا املتعلم الطالب ربام كان فائقا  

ملعلمه ولو بعد حني، ورأينا املعلم الداعي ربام احتاج يف رأيه إىل رأي من يدعو، ويف ذلك  

ث اهلل  حتري اجلاهلون، وشك املرتابون، وظن الظانون، ولو كان ذلك عند اهلل جائزا مل يبع

ملا سفهوا احلق،   الناس  ينه عن اهلزل، ومل يعب اجلهل، ولكن  الفصل، ومل  فيه  الرسل بام 

رسله   عن  بذلك  واكتفوا  اهلل،  علم  عن  وتدابريهم  بجهلهم  واستغنوا  النعمة،  وغمطوا 

والقوام بأمره، وقالوا: ال يشء إال ما أدركته عقولنا، وعرفته ألبابنا، فوالهم اهلل ما تولوا،  

لهم وخذهلم حتى صاروا عبدة أنفسهم من حيث ال يعلمون، ولو كان اهلل ريض منهم  وأمه

بينهم، وال زاجرا عن  ملا  إليهم فاصال  يبعث  مل  ذلك  ادعوا من  فيام    اجتهادهم وارتياءهم 

الرسل   ببعثه  ذلك،  غري  اهلل  رضا  أن  استدللنا  وإنام  الصحيحة،    باألموروصفهم،  القيمة 

من   بامل  األموروالتحذير  عليه  واألدالء  ورصاطه  أبوابه  جعلهم  ثم  املفسدة،  مور  أشكلة 

حمجوبة عن الرأي والقياس، فمن طلب ما عند اهلل بقياس ورأي مل يزدد من اهلل إال بعدا،  

ومل يبعث رسوال قطـ  وإن طال عمرهـ  قابال من الناس خالف ما جاء به، حتى يكون متبوعا  

 

 . 368االحتجاج  ( 1)
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وتابعا   ير  أخرىمرة  ومل  ذلك  فيام    أيضاا ،  يكون  حتى  مقياسا،  وال  رأيا  استعمل  به  جاء 

واضحا عنده كالوحي من اهلل، ويف ذلك دليل لكل ذي لب وحجى، إن أصحاب الرأي  

 .(1)والقياس خمطئون مدحضون

مسجد    [ 126]احلديث:   يف  الصادق  اإلمام  شهدت  قال:  ميرسة  بن  معاوية  عن 

بن شربمة، فقال له: يا أبا    د اهللعباخليف، وهو يف حلقة، فيها نحو من مائتي رجل، وفيهم  

اهلل فيها    عبد  فنجتهد  املسألة  علينا  ترد  ثم  والسنة،  بالكتاب  فنقيض  بالعراق  نقيض  إنا 

فأطراه ابن شربمة، وقال    ؟فقال اإلمام الصادق: فأي رجل كان عيل بن أّب طالب..  بالرأي

يدخل يف دين اهلل الرأي،  اإلمام عيل أبى أن  فإن    : فقال له اإلمام الصادق  ، فيه قوال عظيام

لو علم ابن شربمة من أين هلك الناس  .. و وأن يقول يف يشء من دين اهلل بالرأي واملقاييس

 .(2)ما دان باملقاييس، وال عمل ِبا 

الصادق:  [ 127]احلديث:   اإلمام  تقيسوا    قال  ال  املؤمنني:  أمري  آداب  كتاب  يف 

 .(3) ، وهم أعداء الدينأمر اهلل ال يقاس، وسيأيت قوم يقيسونفإن  الدين،

عن حممد بن مسلم، قال: كنت عند اإلمام الصادق بمنى إذ أقبل    [ 128]احلديث: 

قايسك، فقال اإلمام الصادق: ليس يف  أ أن  أريد أبو حنيفة عىل محار له، فلام جلس قال: إين 

 .(4)دين اهلل قياس

لعن اهلل أصحاب القياس، فإهنم غريوا كتاب  قال اإلمام الصادق:    [ 129]احلديث:  

 . (5) ، واهتموا الصادقني يف دين اهللاهلل وسنة رسول اهلل 

 

 .  76/ 209املحاسن:  ( 1)
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احلكومة، فقال: من حكم برأيه بني اثنني  سئل اإلمام الصادق عن    [ 130]احلديث:  

 .(1)فقد كفر، ومن فرس برأيه آية من كتاب اهلل فقد كفر

هؤالء الذين يدعون أهنم فقهاء علامء  يظن  قال اإلمام الصادق:    [ 131]احلديث:  

علموه،    ، وليس كل علم رسول اهلل  األمةأهنم قد أثبتوا مجيع الفقه والدين مما حتتاج إليه  

اهلل   رسول  من  إليهم  صار  أن    وال  وذلك  عرفوه،  واحلرام    اليشءوال  احلالل  من 

رسول عن  أثر  فيه  عندهم  يكون  وال  عنه،  فيسألون  عليهم،  يرد  ،  اهلل    واألحكام 

الناس   الناس إىل اجلهل، ويكرهون أن يسألوا فال جييبوا، فيطلب  ينسبهم  ويستحيون أن 

ودانوا   اآلثار،  وتركوا  اهلل،  دين  يف  والقياس  الرأي  استعملوا  فلذلك  معدنه،  من  العلم 

: كل بدعة ضاللة، فلو أهنم إذا سألوا عن يشء من دين اهلل،  بالبدع، وقد قال رسول اهلل  

األمر منهم،    أويلن عندهم فيه أثر عن رسول اهلل، ردوه إىل اهلل وإىل الرسول وإىل  فلم يك

 . (2)لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل حممد 

، وعليكم  األصول  إنام علينا أن نلقي إليكمقال اإلمام الصادق:    [ 132]احلديث:  

 .(3) أن تفرعوا

رجل راوية حلديثكم، يبث ذلك يف الناس  قيل لإلمام الصادق:    [ 133]احلديث:  

ويسدده يف قلوِبم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أهيام  

 .(4)قال: الراوية حلديثنا، يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد ؟أفضل

، وذاك أن األنبياء مل  اءاألنبيإن العلامء ورثة  قال اإلمام الصادق:    [ 134]احلديث:  

ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بيشء منها فقد أخذ  أ يورثوا درمها وال دينارا، وإنام  

 

 .  6/ 18/ 1تفسري العيايش  ( 1)

 .  46/  331/ 2تفسري العيايش  ( 2)

 .  477الرسائر/   ( 3)

 .  6/ 27وبصائر الدرجات  9/  25/ 1الكايف  ( 4)
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فينا أهل البيت يف كل خلف عدوالا،  فإن    حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه،

 .(1)ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني

له يف  قال اإلمام الصادق:    [ 135يث:  ]احلد  الدنيا مل يكن  ملنفعة  أراد احلديث  من 

 .(2)واآلخرةأعطاه اهلل خري الدنيا  اآلخرةنصيب، ومن أراد به خري  اآلخرة

من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل فهو ممن  قال اإلمام الصادق:    [ 136]احلديث:  

 .(3)كمل ايامنه

الصادق:    [ 137]احلديث:   اإلمام  عرى  قال  أوثق  اهلل،    اإليامنمن  يف  حتب  أن 

 .(4) وتبغض يف اهلل، وتعطي يف اهلل، ومتنع يف اهلل

ثالث من عالمات املؤمن: علمه باهلل، ومن  قال اإلمام الصادق:    [ 138]احلديث: 

 .(5)َيب، ومن يبغض

الصادق:    [ 139]احلديث:   اإلمام  يف قال  وحب  اهلل ورسوله،  يف  يكون حب    قد 

 .(6)الدنيا، فام كان يف اهلل ورسوله فثوابه عىل اهلل، وما كان يف الدنيا فليس بيشء

من أحب هلل، وأبغض هلل، وأعطى هلل، فهو  قال اإلمام الصادق:    [ 140]احلديث:  

 .(7)ممن كمل إيامنه

الصادق:  [ 141]احلديث:   اإلمام  يبغض عىل    قال  الدين ومل  كل من مل َيب عىل 

 .(8) الدين فال دين له

اإلمام الصادق: إن الرجل ليحب ويل اهلل وما يعلم ما يقول  قال    [ 142]احلديث:  

 

 .  2/  24/ 1الكايف  ( 1)

 .  2/  37/ 1الكايف  ( 2)

 .  330/ 263، واملحاسن:  1/  101/ 2الكايف  ( 3)

 .  328/ 263، واملحاسن:  2/  102/ 2الكايف  ( 4)

 . 9/  103/ 2الكايف  ( 5)

 .  13/  103/ 2الكايف  ( 6)

 .  34/  17الزهد:  ( 7)

 .  16/  104/ 2الكايف  ( 8)



50 

 

 .(1)فيدخله اهلل اجلنة، وإن الرجل يبغض ويل اهلل وما يدري ما يقول فيموت فيدخل النار

إليها    [ 143]احلديث:   القلوب عىل حب من أحسن  قال اإلمام الصادق: طبعت 

 .(2)وبغض من أساء إليها 

جبلت القلوب عىل حب من نفعها، وبغض    قال اإلمام الصادق: [ 144]احلديث: 

 .(3)من رضها 

أخربين عن الدعاء إىل اهلل واجلهاد يف سبيله  قيل لإلمام الصادق:    [ 145]احلديث:  

أم هو مباح لكل من وحد اهلل عّز    ،وال يقوم به إال من كان منهم أهو لقوم ال َيل إال هلم  

ن يدعو إىل اهلل عّز وجّل وإىل طاعته وأن جياهد  أومن كان كذا فله    ؟وجّل وآمن برسوله  

من كان منهم فق  ؟ يف سبيل اهلل به إالّ  يقوم  لقوم ال َيل إال هلم، وال  ل: من  يفقال: ذلك 

 عّز وجّل يف القتال واجلهاد عىل املجاهدين فهو املأذون  فقال: من قام برشائط اهلل   ؟أولئك

عىل   اجلهاد  يف  وجّل  عّز  اهلل  برشائط  قائام  يكن  مل  ومن  وجّل،  عّز  اهلل  إىل  الدعاء  يف  له 

املجاهدين فليس بمأذون له يف اجلهاد والدعاء إىل اهلل حتى َيكم يف نفسه بام أخذ اهلل عليه  

،  إليهرمحك اهلل، فقال: ان اهلل عّز وجّل أخرب يف كتابه الدعاء  ل: بني يل ييمن رشائط اجلهاد، ق

الدعاة   فجعل ذلك هلم درجات يعرف بعضها بعضا ويستدل ببعضها عىل    إليهووصف 

نه تبارك وتعاىل أول من دعا إىل نفسه ودعا إىل طاعته واتباع أمره، فبدأ بنفسه  أبعض، فأخرب  

اٍط  َواهللهُ َيْدُعو إِىَل َداِر ا ﴿فقال:   اَلِم َوهَيِْدي َمْن َيَشاُء إىَِل رِصَ ثم ثنى    [ 25]يونس:    ﴾ُمْسَتِقيمٍ لسه

تِي ِهَي َأْحَسنُ ﴿برسوله فقال:  ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُْم بِاله   ﴾ اْدُع إِىَل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

بغري    إليه  ومل يكن داعيا إىل اهلل عّز وجّل من خالف أمر اهلل ويدعو   ،يعني: القرآن   [ 125]النحل:  

 

 . 343/ 265املحاسن:  ( 1)

 . 913/ 301/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 2)

 .  140/  152/ 8الكايف  ( 3)
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اٍط    ﴿:  ال به، وقال يف نبيه  إما أمر يف كتابه الذي أمر أن ال يدعى   َوإِنهَك َلَتْهِدي إِىَل رِصَ

فقال تبارك وتعاىل:    أيضاا بكتابه    إليه يقول: تدعو، ثّم ثّلث بالدعاء    [ 52]الشورى:    ﴾ ُمْسَتِقيمٍ 

ُ املُْْؤِمننِيَ )يدعو    أي  [ 9]اإلرساء:    ﴾ نه َهَذا اْلُقْرآَن هَيِْدي لِلهتِي ِهَي َأْقَومُ إِ ﴿ ثم ذكر من    (،َوُيَبرشِّ

ٌة َيْدُعوَن إِىَل اخْلرَْيِ  ﴿بعده وبعد رسوله يف كتابه فقال:    إليهأذن له يف الدعاء   َوْلتَُكْن ِمنُْكْم ُأمه

ثم أخرب عن    [ 104]آل عمران:    ﴾املُْْفلُِحونَ نَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُأوَلئَِك ُهُم  َوَيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َويَ 

وممن هي وأهنا من ذرية إبراهيم وذرية إسامعيل من سكان احلرم ممن مل يعبدوا    األمة هذه  

غري اهلل قط الذين وجبت هلم الدعوة دعوة إبراهيم وإسامعيل من أهل املسجد الذين أخرب  

كتابه أنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا، الذين وصفناهم قبل هذه يف صفة    عنهم يف

ُقْل َهِذِه َسبِييِل َأْدُعو إىَِل اهللهِ َعىَل َبِصرَيٍة  ﴿أمة إبراهيم الذين عناهم اهلل تبارك وتعاىل يف قوله:  

َأَنا ِمَن   َوَما  َبَعنِي َوُسْبَحاَن اهللهِ  كنِيَ َأَنا َوَمِن اته يعني: أول من اتبعه عىل    [ 108]يوسف:    ﴾ املرُْْشِ

بعث فيها ومنها واليها    التي  األمةبه والتصديق له بام جاء به من عند اهلل عّز وجّل من    اإليامن

  قبل اخللق ممن مل يرشك باهلل قط، ومل يلبس ايامنه بظلم، وهو الرشك، ثم ذكر اتباع نبيه  

باملعروف والنهي عن املنكر وجعلها داعية    باألمر وصفها يف كتابه    التي   األمة واتباع هذه  

َبَعَك ِمَن  ﴿، فقال:  إليه، وأذن له يف الدعاء  إليه اته َوَمِن  النهبِيُّ َحْسُبَك اهللهُ  َا  َأهيُّ   ﴾ املُْْؤِمننِيَ َيا 

ٌد َرُسو﴿  من املؤمنني فقال عّز وجّل:  تباع نبيه  أ ثم وصف    [ 64]األنفال:   ِذيَن  حُمَمه ُل اهللهِ َواله

َوِرْضوَ  اهللهِ  ِمَن  َفْضالا  َيْبَتُغوَن  ا  دا ُسجه ا  عا ُركه َتَراُهْم  َبْينَُهْم  ُرمَحَاُء  اِر  اْلُكفه َعىَل  اُء  َأِشده اناا  َمَعُه 

ُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم يِف التهْوَراِة َوَمثَُلُهْم يِف   ْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج  ِسياَمُهْم يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ اإْلِ

اَر َوَعَد اهللهُ اله  اَع لَِيِغيَظ ِِبُِم اْلُكفه ره ِذيَن  َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعىَل ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ

ا   احِلَاِت ِمنُْهْم َمْغِفَرةا َوَأْجرا َيْوَم اَل َُيِْزي اهللهُ    ﴿ ، وقال:  [ 29]الفتح:    ﴾َعظِياما آَمُنوا َوَعِمُلوا الصه

َوبَِأْياَمهِنِمْ  َأْيِدهيِْم  َبنْيَ  َيْسَعى  ُنوُرُهْم  َمَعُه  آَمُنوا  ِذيَن  َواله أولئك    [ 8]التحريم:    ﴾النهبِيه  يعني: 
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َأْفَلَح  ﴿   : وقال  ، املؤمنني يف    [ 1]املؤمنون:    ﴾املُْْؤِمنُونَ َقْد  يطمع  كيال  ووصفهم  حالهم  ثم 

من   اال  ِبم  ووصفهم:  اللحاق  به  حالهم  فيام  فقال  منهم،  َصاَلهِتِْم  ﴿كان  يِف  ُهْم  ِذيَن  اله

ِذيَن ُهْم َعِن اللهْغِو    َخاِشُعونَ  َكاِة    ُمْعِرُضونَ َواله ِذيَن ُهْم لِلزه ِذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم    َفاِعُلونَ َواله َواله

َغرْيُ    َحافُِظونَ  ُْم  َفإِهنه َأْياَمهُنُْم  َمَلَكْت  َما  َأْو  َأْزَواِجِهْم  َعىَل  َذلَِك    َمُلوِمنيَ إِاله  َوَراَء  اْبَتَغى  َفَمِن 

ُهُم   َوَعْهِدِهْم    اْلَعاُدونَ َفُأوَلئَِك  أِلََماَناهِتِْم  ُهْم  ِذيَن  َصَلَواهِتِْم    َراُعونَ َواله َعىَل  ُهْم  ِذيَن  َواله

ُهُم    َُيَافُِظونَ  فِيَها    اْلَواِرُثونَ ُأوَلئَِك  ُهْم  اْلِفْرَدْوَس  َيِرُثوَن  ِذيَن   [ 11-2]املؤمنون:    ﴾َخالُِدونَ اله

النهْفَس  ﴿  أيضاا:وقال يف صفتهم وحليتهم   َيْقُتُلوَن  َواَل  آَخَر  إِهَلاا  َيْدُعوَن َمَع اهللهِ  اَل  ِذيَن  َواله

بِاحْلَقِّ  إِاله  اهللهُ  َم  َحره تِي  َيْلَق    اله َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمْن  َيْزُنوَن  ا َواَل  أنه    [ 68]الفرقان:    ﴾َأَثاما أخرب  ثم 

صفتهم   مثل  كان عىل  املؤمنني ومن  هؤالء  من  اجْلَنهَة  ﴿ اشرتى  هَلُُم  بَِأنه  َوَأْمَواهَلُْم  َأْنُفَسُهْم 

ا عَ  ْنِجيِل َواْلُقْرآنِ ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللهِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدا ا يِف التهْوَراِة َواإْلِ ]التوبة:   ﴾ َلْيِه َحقًّ

وا بَِبْيِعُكُم  ﴿ثم ذكر وفاءهم له بعهده ومبايعته فقال:    [،111 َوَمْن َأْوََف بَِعْهِدِه ِمَن اهللهِ َفاْسَتْبرِشُ

إِنه اهللهَ اْشرَتَى  ﴿: اآليةفلام نزلت هذه  [ 111]التوبة:  ﴾ اْلَعظِيمُ الهِذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز 

فقال:    قام رجل إىل رسول اهلل    [ 111]التوبة:    ﴾   ِمَن املُْْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم بَِأنه هَلُُم اجْلَنهةَ 

أرأيتك يا نبي اهلل الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إال أنه يقرتف من هذه املحارم أشهيد  

اكُِعوَن  ﴿فأنزل اهلل عّز وجّل عىل رسوله    ؟هو الره ائُِحوَن  احْلَاِمُدوَن السه اْلَعابُِدوَن  التهائُِبوَن 

ِ املُْْؤمِ  اِجُدوَن اآْلِمُروَن بِاملَْْعُروِف َوالنهاُهوَن َعِن املُْنَْكِر َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهللهِ َوَبرشِّ   ﴾ ننِيَ السه

  ،  املجاهدين من املؤمنني الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة واجلنةفبرش اهلل   [ 112]التوبة:  

الذنوب  من  التائبون  اهلل  ،وقال:  إال  يعبدون  ال  الذين  شيئاا   ،العابدون  به  يرشكون    ، وال 

  ، السائحون وهم الصائمون  ، والرخاء  احلامدون الذين َيمدون اهلل عىل كل حال يف الشدة

اخلمس الصلوات  عىل  يواظبون  الذين  وهم  الساجدون  هلا    ، الراكعون  واحلافظون 
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واملحافظون عليها يف ركوعها وسجودها ويف اخلشوع فيها ويف أوقاهتا اآلمرون باملعروف  

بعد ذلك، والعاملون به والناهون عن املنكر واملنتهون عنه، فبرش من قتل وهو قائم ِبذه  

واجلنة  بالشهادة  هذه    ،الرشوط  أصحاب  إال  بالقتال  يأمر  مل  أنه  وتعاىل  تبارك  أخرب  ثم 

عّز وجّل:   فقال  ِهْم  ﴿الرشوط  َنرْصِ َعىَل  اهللهَ  َوإِنه  ُظلُِموا  ُْم  بَِأهنه ُيَقاَتُلوَن  لِلهِذيَن    َلَقِديرٌ ُأِذَن 

نَا  َربُّ َيُقوُلوا  َأْن  إِاله  َحقٍّ  بَِغرْيِ  ِدَياِرِهْم  ِمْن  ُأْخِرُجوا  ِذيَن  أذن    .. [ 40- 39]احلج:    ﴾اهللهُ    اله وإنام 

وصفناها، وذلك أنه ال يكون مأذونا له يف القتال    التي  اإليامنللمؤمنني الذين قاموا برشائط  

حتى يكون مظلوما، وال يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا، وال يكون مؤمنا حتى يكون قائام  

تكاملت فيه رشائط    فإذاواملجاهدين  اشرتط اهلل عّز وجّل عىل املؤمنني    التي  اإليامنبرشائط  

اهلل عّز وجّل كان مؤمنا، وإذا كان مؤمنا كان مظلوما، وإذا كان مظلوما كان مأذونا له يف  

ِهْم ﴿اجلهاد لقول اهلل عز وجل:  ُْم ُظلُِموا َوإِنه اهللهَ َعىَل َنرْصِ   ﴾ َلَقِديرٌ ُأِذَن لِلهِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنه

فهو ظامل ممن يبغي وجيب جهاده حتى يتوب    اإليامن يكن مستكمال لرشائط  وإن مل  [ 39]احلج:  

ليس من املؤمنني املظلومني    ألنه وليس مثله مأذونا له يف اجلهاد والدعاء إىل اهلل عّز وجّل  

ُْم ُظلِ ﴿  اآليةالذين أذن هلم يف القرآن يف القتال، فلام نزلت هذه   ُموا  ُأِذَن لِلهِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنه

ِهْم   يف املهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم    [ 39]احلج:    ﴾ َلَقِديرٌ َوإِنه اهللهَ َعىَل َنرْصِ

 . ، وأذن هلم يف القتالإياهموأمواهلم أحل هلم جهادهم بظلمهم 

ل: فهذه نزلت يف املهاجرين بظلم مرشكي أهل مكة هلم، فام باهلم يف قتاهلم كرسى  يق

ذن يف قتال من ظلمهم  أفقال: لو كان إنام    ؟دوهنم من مرشكي قبائل العربوقيرص ومن  

مكة من قبائل العرب    أهلمكة فقط مل يكن هلم إىل قتال مجوع كرسى وقيرص وغري    أهلمن  

أل غريهم،  سبيل،  ظلموهم  الذين  من  أ  وإنامن  ظلمهم  من  قتال  يف  هلم  مكة    أهلذن 

عنت املهاجرين الذين    إناّم   اآليةحق، ولو كانت    بغري  وأمواهلممن ديارهم    إياهمخراجهم  إل
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مل يبق من الظاملني واملظلومني    إذامرتفعة الفرض عمن بعدهم    اآليةمكة كانت    أهلظلمهم  

وليس    أحدمن الظاملني واملظلومني  مل يبق  إذا وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم    أحد

تني: ظلمهم أهل مكة بإخراجهم  كام ظننت وال كام ذكرت، لكن املهاجرين ظلموا من جه

بإذن اهلل هلم يف ذلك، وظلمهم كرسى وقيرص ومن كان   من ديارهم وأمواهلم فقاتلوهم 

فقد   منهم،  به  أحق  املؤمنون  كان  مما  أيدهيم  يف  كان  بام  والعجم  العرب  قبائل  من  دوهنم 

ان، وإنام أذن  قاتلوهم بإذن اهلل عّز وجّل هلم يف ذلك، وبحجة هذه اآلية يقاتل مؤمنو كل زم

رشطها اهلل عّز    التياهلل عّز وجّل للمؤمنني الذين قاموا بام وصف اهلل عّز وجّل من الرشائط  

واجلهاد ومن كان قائام بتلك الرشائط فهو مؤمن وهو مظلوم    اإليامنوجّل عىل املؤمنني يف  

من   وليس  ظامل  فهو  ذلك  خالف  عىل  كان  ومن  املعنى،  بذلك  اجلهاد  يف  له  ومأذون 

ليس    ألنهمر باملعروف،  املظلومني، وليس بمأذون له يف القتال، وال بالنهي عن املنكر واأل

مر بدعائه  أ ليس جياهد مثله، و ألنه من أهل ذلك، وال مأذون له يف الدعاء إىل اهلل عز وجل  

املؤمنون بجهاده وحظر اجلهاد عليه ومنعه منه، وال    أمروال يكون جماهدا من قد    ، إىل اهلل

مر باملعروف والنهي  بدعائه مثله إىل التوبة واحلق واأل  أمرداعيا إىل اهلل عّز وجّل من    يكون

أن    أمر أن يؤمر به، وال ينهى عن املنكر من قد    أمرعن املنكر، وال يأمر باملعروف من قد  

وصف ِبا أهلها من أصحاب    التي ينهى عنه، فمن كانت قد متت فيه رشائط اهلل عّز وجّل  

ن حكم اهلل عّز  ذن هلم يف اجلهاد، ألأوهو مظلوم فهو مأذون له يف اجلهاد كام  رسول اهلل 

  واألولون وفرائضه عليهم سواء إال من علة أو حادث يكون،    واآلخرين  األولنيوجّل يف  

خرون من  يف منع احلوادث رشكاء، والفرائض عليهم واحدة، يسأل اآل  أيضاا   واآلخرون

، وَياسبون عام به َياسبون، ومن مل يكن عىل صفة من  األولونأداء الفرائض عام يسأل عنه  

اجلهاد وليس بمأذون له فيه حّتى يفيء بام   أذن اهلل له يف اجلهاد من املؤمنني فليس من أهل 
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لت فيه رشائط اهلل عّز وجّل عىل املؤمنني واملجاهدين فهو من تكام فإذا  رشط اهلل عّز وجّل 

هنى اهلل عّز وجّل عنها    التي  باألمايناملأذونني هلم يف اجلهاد، فليتق اهلل عّز وجّل عبد وال يغرت  

يكذِبا القرآن، ويتربأ منها ومن محلتها ورواهتا،    التيالكاذبة عىل اهلل    األحاديث من هذه  

عّز وجّل بشبهة ال يعذر ِبا، فإّنه ليس وراء املتعرض للقتل يف سبيل اهلل  وال يقدم عىل اهلل  

يف عظم قدرها، فليحكم امرؤ لنفسه ولريها    األعاملمنزلة يؤتى اهلل من قبلها، وهي غاية  

وجدها قائمة بام  فإن    كتاب اهلل عّز وجّل ويعرضها عليه فإّنه ال أحد أعلم باملرء من نفسه،

جلهاد فليقدم عىل اجلهاد، وإن علم تقصريا فليصلحها وليقمها عىل ما  رشط اهلل عليه يف ا

فرض اهلل تعاىل عليها من اجلهاد ثم ليقدم ِبا وهي طاهرة مطهرة من كل دنس َيول بينها  

 . وبني جهادها 

ولسنا نقول ملن أراد اجلهاد وهو عىل خالف ما وصفنا من رشائط اهلل عّز وجّل عىل  

 جتاهدوا، ولكن نقول: قد علمناكم ما رشط اهلل عّز وجّل عىل أهل  املؤمنني واملجاهدين: ال 

اجلهاد الذين بايعهم واشرتى منهم أنفسهم وأمواهلم باجلنان فليصلح امرؤ ما علم من نفسه  

رأى أنه قد ويف ِبا وتكاملت  فإن    من تقصري عن ذلك، وليعرضها عىل رشائط اهلل عّز وجّل،

أذن اهلل عز وجل فإّنه ممن  ما فيه من    فيه  أبى إال أن يكون جماهدا عىل  له يف اجلهاد، وإن 

قدام عىل اجلهاد بالتخبيط والعمى والقدوم عىل اهلل عّز  رصار عىل املعايص واملحارم واإلاإل

فيمن فعل هذا الفعل أن اهلل تعاىل   األثروجّل باجلهل والروايات الكاذبة فلقد لعمري جاء 

هلم، فليتق اهلل عّز وجّل امرؤ وليحذر أن يكون منهم، فقد  ينرص هذا الدين بأقوام ال خالق  

بني لكم وال عذر لكم بعد البيان يف اجلهل وال قوة إال باهلل وحسبنا اهلل عليه توكلنا وإليه  
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 .(1)املصري

كل واحد من أصحابنا اختار رجال،    إن كانقيل لإلمام الصادق:    [ 146]احلديث:  

الناظرين يف حقهام أن يكونا  اختلفا يف حديثكمفرضيا  فيهام حكام، وكالمها    ؟ ، واختلف 

فقال: احلكم ما حكم به أعدهلام، وأفقههام، وأصدقهام يف احلديث، وأورعهام، وال يلتفت  

عدالن مرضيان عند أصحابنا، ال يفضل واحد منهام عىل   فإهنامل: يإىل ما َيكم به اآلخر، ق

 ذلك الذي حكام به، املجمع عليه عند  صاحبه، قال: ينظر إىل ما كان من روايتهام عنا يف

أصحابك عند  بمشهور  ليس  الذي  الشاذ  ويرتك  حكمنا  من  به  فيؤخذ  فإن   ، أصحابك، 

  ؟ اخلربان عنكم مشهورين، قد روامها الثقات عنكم  كانفإن    ل: يق   ، املجمع عليه ال ريب فيه

قال: ينظر، فام وافق حكمه حكم الكتاب والسنة يؤخذ به، ويرتك ما خالف حكمه حكم  

 .(2) الكتاب والسنة

من عرف أّنا ال نقول إال حّقاا، فليكتف بام    قال اإلمام الصادق:  [ 147]احلديث:  

 .(3) سمع منا خالف ما يعلم، فليعلم أن ذلك دفاع منا عنهفإن  يعلم منا،

رجل، اختلف عليه رجالن من أهل دينه  ام الصادق عن  سئل اإلم  [ 148]احلديث:  

يأمر بأخذه،   يرويه، أحدمها  أمر، كالمها  قال: يرجئه    ؟ينهاه عنه، كيف يصنع  واآلخريف 

ويف رواية: بأهيام أخذت من باب التسليم  ..(4)حتى يلقى من َيربه، فهو يف سعة حتى يلقاه

 .(5) وسعك

عن    [ 149]احلديث:   الصادق  اإلمام  به،  اختسئل  نثق  من  يرويه  احلديث،  الف 
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ومنهم من ال نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اهلل أو من  

 .(1) ، وإال فالذي جاءكم به أوىل بهقول رسول اهلل 

الصادق:    [ 150]احلديث:   اإلمام  فهو  قال  القرآن  احلديث  من  يوافق  مل  ما 

 .(2)زخرف

الصادق:    [ 151]احلديث:   اإلمام  ويتفقهوا،  قال  يسألوا،  حتى  الناس  يسع  ال 

 .( 3) ويعرفوا إمامهم، ويسعهم أن يأخذوا بام يقول وإن كان تقية

الكتاب والسنة، وكل    قال اإلمام الصادق:  [ 152]احلديث:   إىل  كل يشء مردود 

 .(4)حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف

الصادق:  [ 153]احلديث:   اإلمام  خال   قال  اهلل وسنة حممد  من  كتاب  فقد    ف 

 .(5)كفر

رجلني اتفقا عىل عدلني، جعالمها بينهام  سئل اإلمام الصادق عن  [ 154]احلديث:  

يف حكم، وقع بينهام فيه خالف، فرضيا بالعدلني، فاختلف العدالن بينهام، عن قول أهيام  

احلكم فينف  ؟يميض  وأورعهام،  بأحاديثنا  وأعلمهام  أفقههام  إىل  ينظر  وال  قال:  حكمه،  ذ 

 .(6)اآلخريلتفت إىل 

أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاين كالمنا، إن    قال اإلمام الصادق:  [ 155]احلديث:  

 .(7)الكلمة لتنرصف عىل وجوه، فلو شاء إنسان لرصف كالمه كيف شاء، وال يكذب

الصادق  [ 156]احلديث:   اإلمام  وجّل:    قال  عّز  اهلل  قول  َأْحَباَرُهْم  ﴿يف  َُذوا  اخته
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ا ِمْن ُدوِن اهللهِ : واهلل ما صاموا هلم، وال صلوا هلم، ولكن أحلوا  [ 31]التوبة:    ﴾ َوُرْهَباهَنُْم َأْرَبابا

 .(1) هلم حراماا، وحرموا عليهم حالالا، فاتبعوهم

إياكم وهؤالء الرؤساء الذين يرتأسون، فواهلل    قال اإلمام الصادق:  [ 157]احلديث:  

 .(2)ما خفقت النعال خلف رجل، إال هلك وأهلك

اك والرياسة، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال،  قال اإلمام الصادق: إي  [ 158]احلديث:  

ل: جعلت فداك، أما الرياسة فقد عرفتها، وأما أن أطأ أعقاب الرجال فام ثلثا ما يف يدي  يق

إال مما وطئت أعقاب الرجال، فقال: ليس حيث تذهب، إياك أن تنصب رجال دون احلجة،  

 .(3)فتصدقه يف كل ما قال

َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللهِ  ﴿ول اهلل عّز وجّل:  ق   قال اإلمام الصادق  [ 159]احلديث:  

ُكونَ إِاله َوُهْم     .(4) : رشك طاعة، وليس رشك عبادة[ 106]يوسف:  ﴾ ُمرْشِ

َوِمَن النهاِس َمْن َيْعُبُد اهللهَ  ﴿قول اهلل عّز وجّل:  قال اإلمام الصادق  [ 160]احلديث:  

ْنَيا َواآْلِخَرَة  فإن    َعىَل َحْرٍف  َأَصاَبُه َخرْيٌ اْطَمَأنه بِِه َوإِْن َأَصاَبْتُه فِْتنٌَة اْنَقَلَب َعىَل َوْجِهِه َخرِسَ الدُّ

اُن   ل: كل  يتنزل يف الرجل، ثم تكون يف أتباعه ق  اآلية : إن  [ 11]احلج:    ﴾املُْبنِيُ َذلَِك ُهَو اخْلرُْسَ

 .(5)فقال: نعم، وقد يكون حمضا  ؟حرفاهلل عىل   من نصب دونكم شيئا فهو ممن يعبد

 .(6)من أطاع رجال يف معصية فقد عبدهقال اإلمام الصادق:   [ 161]احلديث:  

تصمتوا إذا  و   واهلل لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، قال اإلمام الصادق:    [ 162]احلديث:  

 .(7) صمتنا، ونحن فيام بينكم وبني اهلل عّز وجّل، ما جعل اهلل ألحد خريا يف خالف أمرنا 
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ما نقول، وتصمتوا عام  قال اإلمام الصادق:    [ 163]احلديث:   تقولوا  حسبكم أن 

 .(1)نصمت، إنكم قد رأيتم أن اهلل عز وجل مل جيعل ألحد يف خالفنا خريا

قال اإلمام الصادق: من دان اهلل بغري سامع عن صادق، ألزمه اهلل    [ 164]احلديث:  

التيه إىل الفناء، ومن ادعى سامعا من غري الباب الذي فتحه اهلل فهو مرشك، وذلك الباب  

 .(2)املأمون عىل رس اهلل املكنون

ل:  يقال اإلمام الصادق: إياك والرياسة، فام طلبها أحد إال هلك، ق   [ 165]احلديث:  

كنا إذاا، ليس أحد منا إال وهو َيب أن يذكر، ويقصد، ويؤخذ عنه، فقال: ليس حيث  قد هل

تذهب، إنام ذلك أن تنصب رجال دون احلجة، فتصدقه يف كل ما قال، وتدعو الناس إىل  

 .(3)قوله

إذا كان عوام اليهود ال يعرفون الكتاب إالّ  قيل لإلمام الصادق:    [ 166]احلديث:  

، فكيف ذّمهم بتقليدهم والقبول من علامئهم؟ وهل عوام اليهود  بام يسمعونه من علامئهم 

فقال: بني عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة، وتسوية من    ؟ إالّ كعوامنا، يقّلدون علامءهم

اهللّ ذّم عوامنا بتقليدهم علامءهم، كام ذّم عوامهم، وأّما  فإن    جهة، أّما من حيث االستواء 

عرفوا علامءهم بالكذب الرصاح، وأكل احلرام،    ود كانوا قدعوام اليه فإن    من حيث افرتقوا

جيوز أن    والرشاء وتغيري األحكام، واضطّروا بقلوِبم إىل أّن من فعل ذلك فهو فاسق، ال

يصّدق عىل اهلل، وال عىل الوسائط بني اخللق وبني اهلل، فلذلك ذّمهم، وكذلك عوامنا إذا  

ة الشديدة، والتكالب عىل الُدنيا وحرامها، فمن  عرفوا من علامئهم الفسق الظاهر، والعصبيّ 

قّلد مثل هؤالء فهو مثل اليهود الذين ذّمهم اهلل بالتقليد لفسقة علامئهم، فأّما من كان من  
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الفقهاء صائناا لنفسه، حافظاا لدينه، خمالفاا عىل هواه، مطيعاا ألمر مواله، فللعوام أن يقّلدوه،  

ال  وذلك ال  فقهاء  بعض  إالّ  كّلهم،يكون  القبائح والفواحش  فإن    شيعة ال  من ركب من 

كرامة، وإناّم كثر التخليط فيام يتحّمل    مراكب علامء العامة، فال تقبلوا منهم عنّا شيئاا، وال 

ويضعون   جلهلهم،  بأرسه  فيحّرفونه  عنّا  يتحّملون  الفسقة  ألنه  لذلك،  البيت  أهل  عنّا 

 .(1)نا ن يتعّمدون الكذب علياألشياء عىل غري وجهها لقّلة معرفتهم وآخرو

الصادق:  [ 167]احلديث:   اإلمام  رواياهتم    قال  قدر  عىل  الناس  منازل  اعرفوا 

 .(2) عنا 

أصحابه:    [ 168]احلديث:   يويص  الصادق  اإلمام  بينكم  قال  وقعت  إذا  إياكم 

خذ والعطاء، أن حتاكموا إىل أحد من هؤالء الفساق،  خصومة، أو تدارى يف يشء من األ

ين قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن  إاجعلوا بينكم رجال، قد عرف حاللنا وحرامنا، ف

 .(3)َياصم بعضكم بعضا إىل السلطان اجلائر

الصادق:    [ 169]احلديث:   لإلمام  اهلل  قيل  رسول  أن  يروون:  قوما  قال:    إن 

قال:   ؟فاجتامعهم عذابل: إن كان اختالفهم رمحة  ي رمحة، فقال: صدقوا، ق  أمتي اختالف  

ةا  ﴿ليس حيث تذهب وذهبوا، إنام أراد قول اهلل عّز وجّل:   َكافه لَِينِْفُروا  املُْْؤِمُنوَن  َكاَن  َوَما 

َرَجُعوا إَِذا  َقْوَمُهْم  َولُِينِْذُروا  يِن  الدِّ يِف  ُهوا  لَِيَتَفقه َطائَِفٌة  ِمنُْهْم  فِْرَقٍة  ُكلِّ  ِمْن  َنَفَر    إَِلْيِهمْ   َفَلْواَل 

، فيتعلموا، ثم يرجعوا إىل  فأمرهم أن ينفروا إىل رسول اهلل    [ 122]التوبة:    ﴾ ََيَْذُرونَ َلَعلهُهْم  

قومهم فيعلموهم، إنام أراد اختالفهم من البلدان، ال اختالفا يف دين اهلل، إنام الدين واحد،  

 .(4)إنام الدين واحد

 

 . 457االحتجاج:  ( 1)
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ل: إن يف شيعتك  يمن استأكل بعلمه افتقر، ق قال اإلمام الصادق:  [ 170]احلديث:  

  ، كرامقوما يتحملون علومكم، ويبثوهنا يف شيعتكم، فال يعدمون منهم الرب والصلة واإل

به    أولئكليس    قال:  ليبطل  يفتي بغري علم وال هدى من اهلل،  الذي  إنام ذاك  بمستأكلني، 

 .(1)احلقوق، طمعا يف حطام الدنيا 

ما حق اهلل عىل خلقه ل لإلمام  يق  [ 171]احلديث:   ما    ؟الصادق:  يقولوا  قال: أن 

 . (2) فعلوا ذلك فقد أدوا إىل اهلل حقه فإذايعلمون، ويكفوا عام ال يعلمون، 

..  ال يفلح من ال يعقل، وال يعقل من ال يعلم قال اإلمام الصادق:    [ 172]احلديث:  

جم عىل أمر بغري  ومن فرط تورط، ومن خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيام ال يعلم، ومن ه

علم جدع أنف نفسه، ومن مل يعلم مل يفهم، ومن مل يفهم مل يسلم، ومن مل يسلم مل يكرم،  

 .(3)ومن مل يكرم هتضم، ومن هتضم كان ألوم، ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم

قال اإلمام الصادق: من شك، أو ظن، فأقام عىل أحدمها، فقد    [ 173]احلديث:  

 .(4) هي احلجة الواضحةحبط عمله، إن حجة اهلل

ثالثة: أمر بني رشده فيتبع، وأمر    األمور إنام  قال اإلمام الصادق:    [ 174]احلديث:  

: حالل  قال رسول اهلل    ، بني غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إىل اهلل وإىل رسوله

أخذ   املحرمات، ومن  الشبهات نجا من  ترك  بنّي، وشبهات بني ذلك، فمن  بنّي، وحرام 

احلديث:  آخر  يف  قال  ثم  يعلم،  ال  حيث  من  وهلك  املحرمات،  ارتكب  فإن   بالشبهات 

 .(5)الوقوف عند الشبهات خري من االقتحام يف اهللكات

 

 .  1/ 181معاين األخبار/   ( 1)

 . 12/  40/ 1الكايف  ( 2)

 . 29/  20/ 1الكايف  ( 3)

 . 8/  294/ 2الكايف  ( 4)

 . 10/  54/ 1الكايف  ( 5)



62 

 

لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا، ومل جيحدوا، مل  قال اإلمام الصادق:    [ 175]احلديث:  

 . (1) يكفروا

 .(2)وقف عند الشبهةأورع الناس من قال اإلمام الصادق:   [ 176]احلديث:  

قال: الذي يتورع عن    ؟من الورع من الناسقيل لإلمام الصادق:    [ 177]احلديث:  

 .  (3)مل يتق الشبهات وقع يف احلرام، وهو ال يعرفه فإذاحمارم اهلل، وجيتنب هؤالء، 

ما حجب اهلل علمه عن العباد، فهو موضوع  قال اإلمام الصادق:   [ 178]احلديث:  

 .(4)عنهم

 .(5) من عمل بام علم كفى ما مل يعلمقال اإلمام الصادق:   [ 179]احلديث:  

الصادق:    [ 180]احلديث:   اإلمام  فهو  قال  عنه  يسأل  ما  كل  يف  أجاب  من  إن 

 .(6)املجنون

أورع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد  قال اإلمام الصادق:    [ 181]احلديث:  

احلر ترك  من  الناس  وأزهد  الفرائض،  أقام  من  الناسالناس  وأشد  ترك    ام،  من  اجتهادا 

 .(7)الذنوب

العامل عىل غري بصرية كالسائر عىل رساب    قال اإلمام الصادق:  [ 182]احلديث:  

 بقيعة، ال يزيده رسعة سريه إال بعدا.

ما من أحد أغري من اهلل تبارك وتعاىل، ومن    قال اإلمام الصادق:  [ 183]احلديث:  

 . (8)أغري ممن حرم الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن
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سل العلامء ما جهلت،  قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه:    [ 184]احلديث:  

  أمورك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ باالحتياط يف مجيع    وإياكوإياك أن تسأهلم تعنتا وجتربة،  

 .(1)للناس  سد، وال جتعل رقبتك عتبةال، واهرب من الفتيا هربك من األما جتد إليه سبي

 .(2) كل يشء مطلق حتى يرد فيه هنيقال اإلمام الصادق:   [ 185]احلديث:  

الصادق:    [ 186]احلديث:   لإلمام  أو  قيل  نرصانيان  الكتاب  أهل  من  رجالن 

بجور، فأبى الذي قىض عليه  هيوديان، كان بينهام خصومة، فقىض بينهام حاكم من حكامهام  

 .(3)أن يقبل، وسأل أن يرد إىل حكم املسلمني، قال: يرد إىل حكم املسلمني

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

ال نجاة إال بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم  قال اإلمام الكاظم:   [ 187]احلديث:  

 .(4)علم إال من عامل رباين بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، وال 

فقال: ال تكونن مبتدعا من نظر    ؟بام أوحد اهللقيل لإلمام الكاظم:    [ 188]احلديث:  

 .(5) برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه ضل، ومن ترك كتاب اهلل وقول نبيه كفر

القياس، فقال: وما لكم وللقياس، إن اهلل  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 189]احلديث:  

 .(6)ال يسأل كيف أحّل، وكيف حّرم

: أمر ال اختالف فيه،  أربعةاألديان    أمورمجيع  قال اإلمام الكاظم:    [ 190حلديث:  ]ا 

يضطرون إليها، واألخبار املجمع عليها، وهي الغاية    التي عىل الرضورة    األمةوهو إمجاع  

املعروض عليها كل شبهة، واملستنبط منها كل حادثة، وأمر َيتمل الشك واإلنكار، فسبيله  
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ال   عليها  جممع  وسنة  تأويلها،  عىل  جممع  اهلل  كتاب  من  بحجة  ملنتحليه  أهله  استيضاح 

خا  تسع  عدله، وال  العقول  تعرف  قياس  أو  فيها،  فيه    األمة صة  اختالف  الشك  وعامتها 

فهذا   واإلنكار فوقه،  فام  اخلدش  وأرش  دونه،  فام  التوحيد  أمر  من  األمران  وهذان  له، 

املعروض الذي يعرض عليه أمر الدين، فام ثبت لك برهانه اصطفيته، وما غمض عليك  

البالغة،   احلجة  وهي  الثالث،  هذه  من  واحدة  أورده  فمن  نفيته،  اهلل   التي صوابه    بينها 

لنبيه  َفَلْو َشاَء هَلََداُكْم  ﴿ :    ورسوله يف قوله  اْلَبالَِغُة  ُة  احْلُجه ِه  َفلِله  [ 149]األنعام:    ﴾ َأمْجَِعنيَ ُقْل 

ن اهلل عدل ال جيور،  تبلغ احلجة البالغة اجلاهل فيعلمها بجهلة، كام يعلمه العامل بعلمه، أل

 .(1)إىل ما جيهلون وينكرونخلقه بام يعلمون، يدعوهم إىل ما يعرفون، ال  َيتج عىل 

رجلني أصابا صيداا، ومها حمرمان، اجلزاء  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 191]احلديث:  

قال: ال، بل عليهام أن جيزي كل واحد منهام الصيد،    ؟أو عىل كل واحد منهام جزاء  ؟بينهام

فلم    ل: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذايق

 .(2) تدروا فعليكم باالحتياط، حتى تسألوا عنه فتعلموا

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

يف  [ 192]احلديث:   الرضا  اإلمام  تعاىل:    قال  َبْينَُكْم  ﴿قوله  َأْمَواَلُكْم  َتْأُكُلوا  َواَل 

ْثِم َوَأْنُتْم   ا ِمْن َأْمَواِل النهاِس بِاإْلِ اِم لَِتْأُكُلوا َفِريقا ]البقرة:   ﴾ َتْعَلُمونَ بِاْلَباطِِل َوُتْدُلوا ِِبَا إىَِل احْلُكه

الذي    : هو أن يعلم الرجل أنه ظامل، فيحكم له القايض، فهو غري معذور يف أخذه ذلك[ 188

 .(3)قد حكم له، إذا كان قد علم أنه ظامل

الرضا:    [ 193]احلديث:   اإلمام  وال  قال  مرشكني،  كانا  وإن  واجب  الوالدين  بر 
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 .(1) ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق فإنهطاعة هلام يف معصية اخلالق وال لغريمها 

ما اتقى اهلل يتقى، ومن أطاع اهلل يطاع، ومن  قال اإلمام الرضا:    [ 194]احلديث:  

أرىض اخلالق مل يبال بسخط املخلوقني ومن أسخط اخلالق فقمن أن يسلط اهلل عليه سخط  

 .(2)املخلوق

الرضا:    [ 195]احلديث:   لإلمام  يقولون:  قيل  أصحابنا  بعض  إن  فداك،  جعلت 

ال واهلل    !فقال: سبحان اهلل نسمع األمر َيكى عنك وعن آبائك، فنقيس عليه، ونعمل به،  

من طاعتنا، وصاروا يف    ما هذا من دين جعفر، هؤالء قوم ال حاجة ِبم إلينا، قد خرجوا 

قال جعفر: ال حتملوا عىل    ؟موضعنا، فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر 

 .(3)القياس، فليس من يشء يعدله القياس، إال والقياس يكرسه

 .(4)، وعليكم التفريعاألصول : علينا إلقاء ال اإلمام الرضا ق  [ 196]احلديث:  

الرضا:    [ 197]احلديث:   اإلمام  وكذلك  قال  واجب،  وجّل  عّز  اهلل  أولياء  حب 

 .(5) بغض أعدائهم والرباءة منهم ومن أئمتهم

من أحب عاصيا فهو عاص، ومن أحب مطيعا  قال اإلمام الرضا:    [ 198]احلديث:  

ظاملا فهو ظامل، ومن خذل ظاملا فهو عادل، انه ليس بني اهلل وبني أحد  فهو مطيع، ومن أعان  

 .(6) قرابة، وال تنال والية اهلل إال بالطاعة

وقد    [ 199]احلديث:   يوما  الرضا  اإلمام  سأل  أنه  امليثمي،  احلسن  بن  أمحد  عن 

    اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد كانوا يتنازعون يف احلديثني املختلفني عن رسول اهلل 
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فرائض، فام جاء يف    اليشء يف   إن اهلل حرم حراما، وأحل حالال، وفرض  فقال:  الواحد، 

حتليل ما حرم اهلل، أو يف حتريم ما أحل اهلل، أو دفع فريضة يف كتاب اهلل رسمها بني قائم بال  

مل يكن ليحرم ما أحل اهلل،    ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما ال يسع األخذ به، ألن رسول اهلل  

يحلل ما حّرم اهلل، وال ليغري فرائض اهلل وأحكامه، كان يف ذلك كله متبعا مسلام مؤديا  وال ل

اْئِت  ﴿عن اهلل، وذلك قول اهلل:   لَِقاَءَنا  َيْرُجوَن  اَل  ِذيَن  اله َقاَل  َبيِّنَاٍت  آَياُتنَا  َعَلْيِهْم  ُتْتىَل  َوإَِذا 

ْلُه ُقْل َما َيُكونُ   َنْفيِس إِْن َأتهبُِع إاِله َما ُيوَحى إِيَله إيِنِّ    بُِقْرآٍن َغرْيِ َهَذا َأْو َبدِّ
ِ
َلُه ِمْن تِْلَقاء يِل َأْن ُأَبدِّ

متبعا هلل، مؤديا عن اهلل ما    فكان    [ 15]يونس:    ﴾َعظِيمٍ َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َرّبِّ َعَذاَب َيْوٍم  

مما ليس    عن رسول اهلل    اليشءيرد عنكم احلديث يف    فإنهل:  يأمره به من تبليغ الرسالة، ق

عن أشياء،    يف الكتاب، وهو يف السنة، ثم يرد خالفه، فقال: كذلك قد هنى رسول اهلل  

اهلل، وأمر بأشياء فصار ذلك األمر واجبا الزما كعدل    ي حرام فوافق يف ذلك هنيه هن  ي هن

هني حرام، ثم    يف النهي عن رسول اهلل  فرائض اهلل، فوافق يف ذلك أمره أمر اهلل، فام جاء 

أمر به، أل فيه  جاء خالفه مل يسغ استعامل ذلك، وكذلك فيام  نا ال نرخص فيام مل يرخص 

إال لعلة خوف رضورة، فأما أن    وال نأمر بخالف ما أمر به رسول اهلل    رسول اهلل  

م ما استحل رسول اهلل  نستحل ما حرم رسول اهلل   يكون ذلك أبدا،  ، فال  ، أو نحرِّ

تابعا ألمر ربه، مسلام له،    ، مسلمون له، كام كان رسول اهلل  ألنا تابعون لرسول اهلل  

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا﴿وقال اهلل عّز وجّل:   وإن اهلل   [ 7]احلرش:    ﴾َوَما آَتاُكُم الره

وأمر بأشياء ليس بأمر فرض وال واجب  هنى عن أشياء، ليس هني حرام، بل إعافة وكراهة،  

بل أمر فضل ورجحان يف الدين، ثم رخص يف ذلك للمعلول وغري املعلول، فام كان عن  

هني إعافة، أو أمر فضل، فذلك الذي يسع استعامل الرخصة فيه، إذا ورد    رسول اهلل  

خلربان صحيحني  عليكم عنا اخلرب فيه باتفاق، يرويه من يرويه يف النهي، وال ينكره، وكان ا
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معروفني باتفاق الناقلة فيهام، جيب األخذ بأحدمها، أو ِبام مجيعاا، أو بأهيام شئت وأحببت،  

، والرد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من  موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول اهلل  

م من  مرشكا باهلل العظيم، فام ورد عليك  وترك التسليم لرسول اهلل  واإلنكار  باب العناد  

خربين خمتلفني فاعرضومها عىل كتاب اهلل، فام كان يف كتاب اهلل موجودا حالالا، أو حراما  

، فام كان  الكتاب، فاعرضوه عىل سنن رسول اهلل    فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما مل يكن يف 

أمر إلزام فاتبعوا ما    يف السنة موجودا منهيا عنه هني حرام، ومأمورا به عن رسول اهلل  

وأمره، وما كان يف السنة هني إعافة أو كراهة، ثم كان اخلرب األخري    افق هني رسول اهلل  و

مه، فذلك الذي يسع األخذ    خالفه فذلك رخصة فيام عافه رسول اهلل   وكرهه، ومل َيرِّ

،  ِبام مجيعا، وبأهيام شئت وسعك االختيار من باب التسليم واالتباع والرد إىل رسول اهلل  

دوه يف يشء من هذه الوجوه، فردوا إلينا علمه فنحن أوىل بذلك، وال تقولوا فيه  وما مل جت

البيان   بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون، حتى يأتيكم 

 .(1) من عندنا 

من رد متشابه القرآن إىل حمكمه، فقد هدي إىل  قال اإلمام الرضا:   [ 200]احلديث:  

إن يف أخبارنا حمكام كمحكم القرآن، ومتشاِبا كمتشابه القرآن، فردوا  .. ورصاط مستقيم

 .(2)متشاِبها إىل حمكمها، وال تتبعوا متشاِبها دون حمكمها، فتضلوا

أخربين أّب، عن آبائه،  قال اإلمام الرضا يويص بعض أصحابه:    [ 201]احلديث:  

عبد  ناطق عن اهلل فقد  كان الفإن    ، قال: من أصغى إىل ناطق فقد عبده،عن رسول اهلل  

إذا أخذ الناس يمينا   ..يا ابن أّب حممود..  ، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليساهلل
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أدنى ما َيرج به الرجل  فإن    من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه،  فإنهوشامال فالزم طريقتنا،  

  ! خالفه، يا ابن أّب حممود  بذلك، ويربأ ممن  من اإليامن أن يقول للحصاة: هذه نواة، ثم يدين 

 .(1) واآلخرةاحفظ ما حدثتك به، فقد مجعت لك فيه خري الدنيا 

: وما مل جتدوه يف  األحاديثيف حديث اختالف    قال اإلمام الرضا  [ 202]احلديث:  

يشء من هذه الوجوه، فردوا إلينا علمه، فنحن أوىل بذلك، وال تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم  

 .(2)قوف، وأنتم طالبون باحثون، حتى يأتيكم البيان من عندنا بالكف والتثبت والو 

 العدالة وشموهلا ـ ما ورد حول    ثانيا 

أركان   من  ركنا  العدالة  تعترب  التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  نتناول 

الرشيعة، ذلك أن اهلل تعاىل املوصوف بالعدل وعدم الظلم، يستحيل عليه أن يرشع لعباده  

 يكون فيه أي ظلم أو جور، مهام كان قليال. ما 

اقرتان  ذا  هلو الكريم؛  التوحيد  نرى  القرآن  يف  التوحيد،  بالعدل  يقتيض  فالعدل 

العدل.  يقتيض  للتوحيد، .  والتوحيد  العدل  اقتضاء  تكاليف  فإن    أما  كلف  إن  الشخص 

منتهى   خمتلفة من جهات متعددة، ثم حوكم يف حماكم خمتلفة من قضاة متناقضني كان ذلك

اجلور، ولكن العدل اإلهلي مستند إىل التوحيد اإلهلي، فالعبد ال يكلف إال من رب واحد،  

 وهو الذي يتوىل جزاءه، فال َياف ظلام وال هضام. 

من أعظم أسباب اجلور فقر اجلائر ملن جار له بأي  فإن    أما اقتضاء التوحيد للعدل،

العلل، واهلل تعاىل الغني عن عباده، ال    نوع من أنواع االفتقار، أو بغضه للمجور لعلة من

 يفتقر ألحد منهم، وينزه عن العلل التي يقع بسببها اجلور والظلم. 
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قوله تعاىل حاكيا   التوحيد والعدل، ومن ذلك  النصوص اجلمع بني  وهلذا ورد يف 

السالم  قول هود   َما  عليه  َوَربُِّكْم  َرّبِّ  اهللهِ  َعىَل  ْلُت  َتَوكه إِينِّ  آِخٌذ  لقومه:﴿  ُهَو  إِاله  ٍة  َدابه ِمْن 

اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾   ( 56)هود:بِنَاِصَيتَِها إِنه َرّبِّ َعىَل رِصَ

أما    فهذه اآلية الكريمة جتمع بني رسي العدل والتوحيد، بل تسند أحدمها لآلخر: 

ٍة  رس التوحيد الذي هو أساس التوكل كام أنه أساس العدل، فقد عرب عنه بقوله:﴿ َما ِمْن َدابه 

 أي ال َيرج أي يشء عن قهره وسلطانه. ﴾ إِاله ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها 

وأما رس العدل، والذي جاء مستدركا ملا قد يفهم خطأ من التوحيد، فقد عرب عنه  

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  أي هو احلاكم العادل الذي ال جيور يف حكمه، فإنه    ﴾ بقوله:﴿ إِنه َرّبِّ َعىَل رِصَ

 يم. عىل رصاط مستق

  ﴿ ، كام قال تعاىل:تعاىل  عىل امتناع الظلم عن اهللوهكذا نرى القرآن الكريم ينص  

ٍم لِْلَعبِيِد﴾   َمْت َأْيِديُكْم َوَأنه اهللهَ َلْيَس بَِظاله ، وقال:﴿ َوَما اهللهُ ُيِريُد  (182)آل عمران:َذلَِك باَِم َقده

ٍم  ، وقال:﴿ َمْن َعمِ (31)غافر:  ُظْلاما لِْلِعَباِد﴾   َل َصاحِلاا َفلِنَْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها َوَما َربَُّك بَِظاله

، وقال:﴿ إِنه اهللهَ ال َيْظلُِم النهاَس َشْيئاا َوَلكِنه النهاَس َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن﴾  (46)فصلت:لِْلَعبِيِد﴾  

ةٍ (44)يونس:  َوإِْن َتُك َحَسنَةا ُيَضاِعْفَها َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجراا  ، وقال:﴿ إِنه اهللهَ ال َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذره

َوال  (40)النساء:َعظِياما﴾   ُظْلاما  ََيَاُف  َفال  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  احِلَاِت  الصه ِمَن  َيْعَمْل  َوَمْن  وقال:﴿   ،

 ( 112)طـه:َهْضاما﴾ 

الذي تنبع منه كل أنواع  فهذه اآليات الكريمة تعترب العدالة صفة إهلية، وأهنا املنبع  

األحكام واجلزاء، وهو ما يدل عىل استحالة الظلم يف رشيعة اهلل، وأن كل ظلم أو جور  

ما   لرفض كل  كاف  وحده  باهلل.. وهو  له  األهواء، وال عالقة  بفعل  هو  إنام  إليها  ترسب 

 ترسب من األحاديث واآلثار التي تتناقض مع هذه الصفة اإلهلية العظمى. 
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ترغيبا يف العدل ـ ال يكتفي بام ذكره من كونه صفة إهلية، وإنام يضيف إليه  والقرآن ـ 

النصوص الكثرية التي متجد العدل  وجوب التعامل بالعدل، ويف كل املحال، وهلذا نرى  

 وتأمر به وخترب عن حمبة اهلل تعاىل للعادلني، بل خترب عن اهلل أنه ال َيكم إال بالعدل. 

ُكُموا بِاْلَعْدِل إِنه اهللهَ نِِعامه  قال تعاىل يف متجيد العدل  :﴿ َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النهاِس َأْن حَتْ

دليل عىل حمبة اهلل للعدل،    ﴾ ، ففي قوله تعاىل:﴿ إِنه اهللهَ نِِعامه َيِعُظُكْم بِه  (58)النساء:  َيِعُظُكْم بِه﴾  

 وهي حمبة تدل عىل أنه من صفات الكامل. 

َُيِبُّ  فإن    ﴿ تعاىل:ومثل ذلك قوله   َبْينَُهاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنه اهللهَ  َفاَءْت َفَأْصلُِحوا 

اتصف  (9)احلجرات:  املُْْقِسطنَِي﴾   من  اهلل  بمحبة  اإلخبار  الكثرية  النصوص  يف  ورد  وقد   ،

 بصفاته. 

َب   ﴿تعاىل:قوله  وقد مجع اهلل تعاىل بني أمره بالعدل وإخباره عن اتصافه به يف  َورَضَ

ْهُه ال  َوُهَو َكلٌّ َعىَل َمْوالُه َأْيناََم ُيَوجِّ
ٍ
ء ا َأْبَكُم ال َيْقِدُر َعىَل يَشْ َيْأِت بَِخرْيٍ    اهللهُ َمَثالا َرُجَلنْيِ َأَحُدمُهَ

اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾     (76)النحل:َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعىَل رِصَ

العدل   إقامة  يعترب  الكريم  القرآن  نرى  إلرسال  وهكذا  الكربى  األغراض  من 

اُس  الرسل، قال تعاىل:﴿ َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النه

ُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب  بِاْلِقْسِط َوَأْنَزْلنَا احْلَِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديدٌ   َوَمنَافُِع لِلنهاِس َولَِيْعَلَم اهللهُ َمْن َينْرُصُ

 ( 25)احلديد:إِنه اهللهَ َقِويٌّ َعِزيٌز﴾ 

بل إن اهلل تعاىل قرن الدعاة إىل العدالة بالرسل ـ عليهم السالم ـ واعترب قتلهم كقتل  

بآَيا  َيْكُفُروَن  ِذيَن  اله إِنه  فقال:﴿  ِذيَن  الرسل،  اله َوَيْقُتُلوَن  َحقٍّ  بَِغرْيِ  النهبِيِّنَي  َوَيْقُتُلوَن  اهللهِ  ِت 

ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم﴾  ْ  (21)آل عمران:َيْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن النهاِس َفبرَشِّ

وأخرب أن كل ما ورد به القرآن الكريم من األحكام أحكام تقوم عىل القسط، بل هي  
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اىل:﴿ ُقْل َأَمَر َرّبِّ بِاْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه  القسط عينه، قال تع

يَن َكاَم َبَدَأُكْم َتُعوُدوَن﴾   (29)ألعراف:خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

بمفهومها   للعدالة  دعاة  يكونوا  أن  الكريم  القرآن  حلقائق  الواعني  البرش  ودعا 

اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هللِهِ َوَلْو َعىَل َأْنُفِسُكْم  الواسع، فقال تعاىل:﴿ يَ  َا الهِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوه ا َأهيُّ

ْن َتْعِدُلوا َوإِْن  َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِنَي إِْن َيُكْن َغنِّياا َأْو َفِقرياا َفاهللهُ َأْوىَل ِِباَِم َفال َتتهبُِعوا اهْلََوى أَ 

 ( 135)النساء:اهللهَ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبِرياا﴾ فإن  ُووا َأْو ُتْعِرُضواَتلْ 

بل إن القرآن يدعو املؤمنني إىل ممارسة ما تقتضيه العدالة، ولو كان ذلك يف مصلحة  

تقتضيه   ما  وفق  معه  التعامل  عن  الناس  من  ألحد  عداوته  ترصفه  ال  فاملؤمن  األعداء.. 

التي تتفق العدل  اِمنَي هللِهِ    رشيعة  َقوه ُكوُنوا  آَمُنوا  ِذيَن  اله َا  َأهيُّ َيا  العقول، قال تعاىل:﴿  عليها 

وا اهللهَ  ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوال جَيِْرَمنهُكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأاله َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتهْقَوى َواتهقُ 

  (8)املائدة:ُلوَن﴾ إِنه اهللهَ َخبرٌِي باَِم َتْعمَ 

وهكذا نراه يدعو إىل تنفيذ العدالة من كل املؤمنني، ابتداء بمن وكلت هلم وظائف  

هو الذي يتخلق بوصف العدالة، وال جيره اهلوى إىل  الصالح  فاخلليفة  اخلالفة والوالية؛  

يَفةا يِف اأْلَْرِض َفاْحُكْم  :﴿ َيا َداُوُد إِنها َجَعْلنَاَك َخلِ عليه السالماجلور، قال تعاىل خماطبا داود  

هللهِ هَلُْم  َبنْيَ النهاِس بِاحْلَقِّ َوال َتتهبِِع اهْلََوى َفُيِضلهَك َعْن َسبِيِل اهللهِ إِنه الهِذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل ا

َساِب﴾   (26)ّص:َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ

نبيه   يأمر  تعاىل  بالعدل.. ال  باعتبار  واهلل  املؤمنني بأن َيكم  الويل األول ألمر  ه 

ُعوَن  ت للسحني للكذب األكال نيالرعية البسيطة املطيعة.. وإنام السامع ، قال تعاىل:﴿ َسامه

ْحِت  اُلوَن لِلسُّ  َجاُءوَك َفاْحُكْم َبْينَُهْم َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم َوإِْن ُتْعِرْض َعنُْهْم َفَلنْ فإن    لِْلَكِذِب َأكه

وَك َشْيئاا َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط إِنه اهللهَ َُيِبُّ املُْْقِسطنَِي﴾   ( 42)املائدة:َيرُضُّ
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ويف هذه اآلية رد بليغ عىل أولئك الذين يريدون فرض رشيعة االستبداد، وجيدون من  

 ال سيف احلجاج. بائعي دينهم من يفتيهم بذلك بحجة أن من الرعية من ال يفيدهم إ 

إنه  بل  ليس قارصا عىل هذا.. وليس قارصا عىل هؤالء..  باملفهوم القرآين  والعدل  

يشمل الكل.. فاملؤمن الباحث عن الكامل اإلنساين لن يصل إليه إال بتحقيق العدل يف كل  

الشؤون.. فاألخالق اإلسالمية كلها تقوم عىل العدل، وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل:﴿  

َعْل َيَدَك َمْغُلوَلةا إىَِل ُعنُِقَك َوال َتْبُسْطَها ُكله اْلَبْسِط َفَتْقُعدَ  ، (29)االرساء:َمُلوماا حَمُْسوراا﴾    َوال جَتْ

 فاهلل تعاىل يأمرنا يف هذه اآلية بالتوسط الذي يقتضيه العدل. 

هذه املعاين القرآنية، ال باعتبارها    تتوافق مع بناء عىل هذا، سنذكر هنا األحاديث التي  

لجأ أساسا من األسس التي تقوم عليها احلكومة اإلسالمية فقط، وإنام باعتبارها معيارا ن

 إليه كل حني لرفض األحاديث واآلثار واالجتهادات التي ختالف هذه القيمة النبيلة. 

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

ا قتلتم فأحسنوا،  : )إذا حكمتم فاعدلوا، وإذقال رسول اهلل    [ 203]احلديث:  

 (1) حمسن َيّب املحسنني( - عّز وجّل  -فإّن اهلل

: )إّن املقسطني عند اهلل عىل منابر من نور عن  قال رسول اهلل    [ 204]احلديث:  

  وكلتا يديه يمني، اّلذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا(   -عّز وجّل   - يمني الّرمحن

 (2) 

النّعامن بن بشري: أعطاين أّب عطّية، فقالت عمرة بنت رواحة:  قال    [ 205]احلديث:  

 

 (  222،  221/  8( والنسائي )1827(  مسلم ) 2) (: رواه الطربانى يف األوسط 197/ 5(  جممع الزوائد ) 1)
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فقال: إيّن أعطيت ابني من عمرة    ، فأتى رسول اهلل  ال أرىض حّتى يشهد رسول اهلل  

بنت رواحة عطّية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول اهلل. قال: )أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟(.  

 ( 1)  أوالدكم( قال: فرجع فرّد عطّيته(قال: ال، قال )فاّتقوا اهلل واعدلوا بني 

: )إّن أحّب النّاس إىل اهلل يوم القيامة، وأدناهم  قال رسول اهلل   [ 206]احلديث:  

 ( 2)  منه جملسا: إمام عادل، وأبغض النّاس إىل اهلل، وأبعدهم منه جملسا: إمام جائر(

ليعمل بعمل أهل اخلريقال رسول اهلل    [ 207]احلديث:   الّرجل  سبعني    : )إّن 

النّار، وإّن الّرجل ليعمل   سنة. فإذا أوىص حاف يف وصّيته فيختم له برّش عمله، فيدخل 

 ( 3)  بعمل أهل الرّشّ سبعني سنة. فيعدل يف وصّيته فيختم له بخري عمله فيدخل اجلنّة(

أنبأتكم عن اإلمارة، وما هي؟قال رسول اهلل      [ 208]احلديث:     : : )إن شئتم 

وثان مالمة،  مع  أّوهلا  يعدل  وكيف  عدل،  من  إاّل  القيامة،  يوم  عذاب  وثالثها  ندامة،  يها 

 ( 4) قرابته؟(

الّصامت  [ 209]احلديث:   بن  عبادة  اهلل    عن  رسول  بايعنا  الّسمع    قال:  عىل 

والّطاعة يف عرسنا ويرسنا، ومنشطنا ومكارهنا، وعىل أن ال ننازع األمر أهله، وعىل أن نقول  

 ( 5)  بالعدل أين كنّا، ال نخاف يف اهلل لومة الئم(

يقّسم غنيمة باجلعرانة إذ قال له    عن جابر قال: بينام رسول اهلل    [ 210]احلديث:  

 ( 6)  عدل(قال: )لقد شقيت إن مل أ ، رجل: اعدل

: )ثالث كّفارات، وثالث درجات، وثالث  قال رسول اهلل    [ 211]احلديث:  

 

 (  2587(  البخاري ) 1)

 ( 1329(  الرتمذي ) 2)

 (  2117( والرتمذي )2867(  أبو داود ) 3)

(4  ( الزوائد  جممع  الكبري 200/  5(   يف  والطرباين  البزار  رواه   :)

 واألوسط 

 (  139/  7سائي )(  الن 5)

 (  1063(، ومسلم )3138(  البخاري ) 6)
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وانتظار   السربات،  يف  الوضوء  فإسباغ  الكّفارات:  فأّما  مهلكات.  وثالث  منجيات، 

الّطعام،   فإطعام  الّدرجات:  وأّما  اجلامعات.  إىل  األقدام  ونقل  الّصلوات،  بعد  الّصلوات 

فالعدل يف الغضب والّرضا،   لّليل والنّاس نيام. وأّما املنجيات: وإفشاء الّسالم، والّصالة با 

مطاع،   فشّح  املهلكات:  وأّما  والعالنية.  الرّس  يف  اهلل  وخشية  والغنى،  الفقر  يف  والقصد 

 (1)وهوى مّتبع، وإعجاب املرء بنفسه(

: )ثالثة ال ترّد دعوهتم، اإلمام العادل، والّصائم  قال رسول اهلل    [ 212]احلديث:  

الّسامء   أبواب  هلا  وتفتح  القيامة،  يوم  الغامم  دون  اهلل  يرفعها  املظلوم  ودعوة  يفطر،  حّتى 

 ( 2)  ويقول: بعّزيت، ألنرصّنك ولو بعد حني(

: )سبعة يظّلهم اهلل تعاىل يف ظّله يوم ال ظّل إاّل  قال رسول اهلل   [ 213]احلديث:  

معّلق يف املساجد، ورجالن حتاّبا يف  ظّله: إمام عدل، وشاّب نشأ يف عبادة اهلل، ورجل قلبه  

اهلل اجتمعا عليه وتفّرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال، فقال: إيّن أخاف اهلل،  

تنفق يمينه، ورجل ذكر اهلل خاليا   تعلم شامله ما  ورجل تصّدق بصدقة فأخفاها حّتى ال 

 (3) ففاضت عيناه(

: )كّل سالمى من النّاس عليه صدقة، كّل يوم  قال رسول اهلل   [ 214]احلديث:  

 ( 4)  تطلع فيه الّشمس يعدل بني النّاس صدقة(

أناسا يف القسمة: فأعطى    عن عبد اهلل بن مسعود قال: ملّا كان يوم حنني آثر النّبّي  

رب  األقرع بن حابس مائة من اإلبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أرشاف الع 

ثرهم يومئذ يف القسمة. قال رجل: واهلل إّن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أريد ِبا وجه  آف

 

 (  60،  59/  1(  كشف األستار عن زوائد البزار ) 1)

 ( 3598(  الرتمذي ) 2)

 (  1031( ومسلم )1423(  البخاري ) 3)

 (  1009( ومسلم )2707(  البخاري ) 4)
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النّبّي   ألخربّن  واهلل  فقلت:  فأخربتهاهلل،  فأتيته  اهلل  ،  ،  يعدل  مل  إذا  يعدل  )فمن  فقال: 

 ( 1)  ورسوله؟ رحم اهلل موسى. فقد أوذي بأكثر من هذا فصرب(

: )لو مل يبق من الّدنيا إاّل يوم لطّول اهلل ذلك  قال رسول اهلل    [ 215]احلديث:  

اليوم حّتى يبعث فيه رجال منّي أو من أهل بيتي، يواطأ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أّب،  

 ( 2)  وجورا( يمأل األرض قسطا وعدال، كام ملئت ظلام

اهلل    [ 216]احلديث:   فقال:  قال رسول  قّط هّم وال حزن،  )ما أصاب أحدا   :

إيّن  يّف  اللهّم  عدل  حكمك،  يّف  ماض  بيدك،  ناصيتي  أمتك،  وابن  عبدك،  وابن  عبدك،   

قضاؤك، أسألك بكّل اسم هو لك، سّميت به نفسك، أو عّلمته أحدا من خلقك، أو أنزلته  

يف كتابك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك. أن جتعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري،  

ب اهلل مّهه وحزنه، وأبدله مكانه فرجا(. قال فقيل: يا  وجالء حزين، وذهاب مّهي. إاّل أذه 

 ( 3)  )بىل، ينبغي ملن سمعه أن يتعّلمه( رسول اهلل، أال نتعّلمه؟. فقال: 

: )من أصاب حّدا فعّجل اهلل عقوبته يف الّدنيا  قال رسول اهلل    [ 217]احلديث:   

أصاب حّدا فسرته اهلل عليه وعفا  فاهلل أعدل من أن يثنّي عىل عبده العقوبة يف اآلخرة، ومن 

 ( 4)  عنه فاهلل أكرم من أن يعود إىل يشء قد عفا عنه(

: )من أطاعني فقد أطاع اهلل، ومن عصاين فقد  قال رسول اهلل   [ 218]احلديث: 

عىص اهلل، ومن يطع األمري فقد أطاعني، ومن يعص األمري فقد عصاين، وإّنام اإلمام جنّة  

ويّتقى به، فإن أمر بتقوى اهلل وعدل فإّن له بذلك أجرا، وإن قال بغريه؛  يقاتل من ورائه،  

 

 (  1062( ومسلم )3150(  البخاري ) 1)

 (  4282)( وأبو داود 2230(  الرتمذي ) 2)

 (  3713 -3712/ 5(  أمحد ) 3)

 ( 2626(  الرتمذي ) 4)
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 (1) فإّن عليه منه(

  عن عائشة أّن قريشا أمّهتهم املرأة املخزومّية اّلتي رسقت فقالوا:   [ 219]احلديث:  

؟ فكّلم رسول  ومن جيرتأ عليه إاّل أسامة حّب رسول اهلل    من يكّلم فيها رسول اهلل  

ل: )أتشفع يف حّد من حدود اهلل؟( ثّم قام فخطب فقال: )يا أهّيا النّاس، إّنام ضّل  فقا   اهلل  

من كان قبلكم أهّنم كانوا إذا رسق الرّشيف تركوه، وإذا رسق الّضعيف فيهم أقاموا عليه  

 ( 2) احلّد، وايم اهلل لو أّن فاطمة بنت حمّمد رسقت لقطع حمّمد يدها(

)قد أذهب اهلل عنكم عّبّية اجلاهلّية وفخرها    :قال رسول اهلل    [ 220]احلديث:  

 ( 3) باآلباء، مؤمن تقّي، وفاجر شقّي، والنّاس بنو آدم، وآدم من تراب( 

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

املسلمني، فأراد  أمور ما من أحد ويل شيئا من   : قال رسول اهلل   [ 221]احلديث:  

اهلل به خريا، إاّل جعل اهلل له وزيرا صاحلا، إن نيس ذّكره، وإن ذكر أعانه، وإن هّم برش كّفه  

 .(4)وزجره

فحسنت رسيرته    أمتي  أمور: من ويل شيئا من  قال رسول اهلل    [ 222]احلديث:  

املحبة منهم، ومن  هلم، رزقه اهلل تعاىل اهليبة يف قلوِبم، ومن بسط كّفه إليهم باملعروف رزق  

كّف عن أمواهلم وفر اهلل عّز وجّل ماله، ومن أخذ للمظلوم من الظامل كان معي يف اجلنّة  

مصاحبا، ومن كثر عفوه مد يف عمره، ومن عّم عدله نرص عىل عدوه، ومن خرج من ذل  

 .(5) وأعانه بغري مال املعصية إىل عز الطاعة، آنسه اهلل عّز وجّل بغري أنيس 

 

 (  1841( ومسلم )2957(  البخاري ) 1)

 (  1688( ومسلم )6788(  البخاري ) 2)

 ( 3965(. والرتمذي )5116(  أبو داود ) 3)

   295أعالم الدين ص  ( 4)

   184أعالم الدين ص  ( 5)



77 

 

من ويل عرشة فلم يعدل فيهم جاء يوم القيامة    :قال رسول اهلل    [ 223  ]احلديث: 

 .(1) ويداه ورجاله ورأسه يف ثقب فأس

  يءال يؤمر رجل عىل عرشة فام فوقهم إاّل ج  :قال رسول اهلل    [ 224]احلديث:  

كان حمسنا فك عنه، وإن كان مسيئا زيد غال إىل  فإن    به يوم القيامة مغلولة يده إىل عنقه، 

 .(2)غله

: من أخذ شيئا من أموال أهل الذّمة ظلام فقد    رسول اهللّقال    [ 225]احلديث:  

 .(3)خان اهللّ ورسوله ومجيع املؤمنني

مال مؤمن غصبا بغري حّله مل يزل    : من اقتطع   رسول اهللّقال    [ 226]احلديث:  

الرّب   اّلتي يعملها من  واخلري، ال يثبتها يف حسناته  اهللّ عّز وجّل معرضا عنه، ماقتا ألعامله 

 .(4)حّتى يتوب، ويرّد املال اّلذي أخذه إىل صاحبه

اهلل    [ 227]احلديث:   للذين َيتلون  قال رسول  يقول: ويل  اهلل عّز وجّل  إن   :

الناس، وويل للذين يسري   بالقسط من  يأمرون  الذين  بالدين، وويل للذين يقتلون  الدنيا 

فبي حلفت التيحن هلم فتنة ترتك احلليم    ؟ أم عيل جيرتئون  ؟املؤمن فيهم بالتقية، أّب يغرتون 

 . (5)منهم حريانا 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

 

   309ثواب األعامل ص  ( 1)

   270ص  1أمايل الطويس ج  ( 2)

 .  81( األشعثيات ص 3)

 .  322( عقاب األعامل ص  4)

 .  1/  226/ 2(  ـ الكايف  5)
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لعمر  [ 228]احلديث:   عيل  اإلمام  ما  :  قال  كفتك  وعلمتهّن  حفظتهّن  إن  ثالث 

احلدود عىل القريب    إقامة :  سواهّن قيل: وما هّن؟ قال  يشء سواهن، وإن تركتهن مل ينفعك  

األمحر   بني  بالعدل  الناس  بني  والقسم  والسخط،  الرضا  يف  اهلل  بكتاب  واحلكم  والبعيد، 

  .(1) واألسود 

ن من ستة أحسن، العدل  سّتة أشياء حسن، ولك:  قال اإلمام عيل   [ 229]احلديث:  

أحسن، والصرب حسن وهو من الفقراء أحسن، والورع حسن وهو    األمراءحسن وهو من  

من   وهي  حسنة  والتوبة  أحسن،  األغنياء  من  وهو  حسن  والسخاء  أحسن،  العلامء  من 

الشاّب أحسن، واحلياء حسن وهو من النساء أحسن، وأمري ال عدل له كغيم ال غيث له،  

كمصباح ال ضوء له، وعامل ال ورع له كشجرة ال ثمرة هلا، وغني ال سخاء    وفقري ال صرب له 

له كمكان ال نبت له، وشاّب ال توبة له كنهر ال ماء له، وامرأة ال حياء هلا كطعام ال ملح  

 .(2)له

: إّن اهللّ تبارك وتعاىل يعّذب السّتة بالسّتة، العرب  عيل قال اإلمام   [ 230]احلديث:  

بالعصبّية، والدهاقنة بالكرب، واألمراء باجلور، والفقهاء باحلسد، والتّجار باخليانة، وأهل  

 .(3) الرستاق باجلهل

قال اإلمام عيل: اعلم أّن أفضل عباد اهللّ عند اهللّ إمام عادل هدي   [ 231]احلديث:  

لنرّية هلا أعالم السنن  البدع  وهدى، فأقام سنّة معلومة، وأمات بدعة جمهولة، وإّن  ، وإّن 

لظاهرة هلا أعالم، وإّن رّش الناس عند اهللّ إمام جائر ضّل وضّل به، فأمات سنّة مأخوذة،  

بدعة مرتوكة، وإيّن سمعت   اهللّ وأحيا  اجلائر      رسول  باإلمام  القيامة  يوم  يؤتى  يقول: 

 

 .  147ص  2مناقب ج  (1)

 . 193إرشاد القلوب ص  (2)

 . 10( املحاسن ص 3)
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بط يف  وليس معه نصري وال عاذر، فيلقى يف نار جهنّم فيدور فيها كام تدور الرحى، ثّم يرت

 .(1)قعرها 

 .(2)العدل فضيلة الّسلطان: قال اإلمام عيل   [ 232]احلديث:  

 .(3)إمام عادل خري من مطر وابل: قال اإلمام عيل   [ 233]احلديث:  

 .(4)العدل أفضل السياستني: قال اإلمام عيل   [ 234]احلديث:  

 .(5)أفضل امللوك العادل: قال اإلمام عيل   [ 235]احلديث:  

 .(6)أجّل امللوك من ملك نفسه وبسط العدل: قال اإلمام عيل   [ 236]احلديث:  

الرغبة يف والية  :  قال اإلمام عيل   [ 237]احلديث:   الّظامل بقدر  الزهد يف والية  إّن 

 .(7)العادل

 .(8)تاج امللك عدله: قال اإلمام عيل   [ 238]احلديث:  

عيل   [ 239]احلديث:   اإلمام  يف  :  قال  العدل  السياسة  مع  مجال  والعفو  اإلمرة، 

 .(9)القدرة

 .(10)خري الّسياسات العدل: قال اإلمام عيل   [ 240]احلديث:  

 .(11)دولة العادل من الواجبات: قال اإلمام عيل   [ 241]احلديث:  

 . (12) زين امللك العدل: قال اإلمام عيل   [ 242]احلديث:  

 

 .  526ص   163( هنج البالغة كالم 1)

 .  340 ـ 339غرر احلكم، ص  (2)

 .  340 ـ 339غرر احلكم، ص  (3)

 .  340 ـ 339غرر احلكم، ص  (4)

 .  340 ـ 339غرر احلكم، ص  (5)

 .  340 ـ 339غرر احلكم، ص  (6)

 .  340 ـ 339غرر احلكم، ص  (7)

 .  340 ـ 339غرر احلكم، ص  (8)

 .  340 ـ 339غرر احلكم، ص  (9)

 .  340 ـ 339غرر احلكم، ص  (10)
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 .( 1) زمان العادل خري األزمنة: قال اإلمام عيل   [ 243]احلديث:  

 .(2) غريزة العقل حتدو عىل استعامل العدل: قال اإلمام عيل   [ 244]احلديث:  

عيل   [ 245]احلديث:   اإلمام  ثواب  :  قال  من  أعظم  سبحانه  اهلل  عند  ثواب  ليس 

 .(3)الّسلطان العادل والرجل املحسن

سياسة العدل ثالث: لني يف حزم، واستقصاء يف  :  قال اإلمام عيل  [ 246]احلديث:  

 .(4)دعدل، وإفضال يف قص

 .(5)العدل يصلح الربّية: قال اإلمام عيل   [ 247]احلديث:  

 .(6)العدل نظام اإلمرة: قال اإلمام عيل   [ 248]احلديث:  

 .(7)العدل قوام الرعّية: قال اإلمام عيل   [ 249]احلديث:  

 . (8) العدل قوام الرّبّية: قال اإلمام عيل   [ 250]احلديث:  

 .(9)الرعّية ال يصلحها إاّل العدل: قال اإلمام عيل   [ 251]احلديث:  

 .(10)العادل راع ينتظر أحد اجلزائني: قال اإلمام عيل   [ 252]احلديث:  

 .(11)الّطاعة جنّة الرعّية والعدل جنّة الدول: قال اإلمام عيل   [ 253]احلديث:  

 .(12)العدل قوام الرعّية ومجال الوالة: قال اإلمام عيل   [ 254]احلديث:  

امللك عىل قواعد العدل، ودعم بدعائم    بنيإذا  :  قال اإلمام عيل   [ 255]احلديث:  
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 .(1)العقل نرص اهلل مواليه، وخذل معاديه

 . (2) بالعدل تصلح الرعّية: قال اإلمام عيل   [ 256]احلديث:  

 .(3)عدل تدم لك القدرة: اقال اإلمام عيل   [ 257]احلديث:  

 .(4)سنن العدل بإقامة ثبات الدول : قال اإلمام عيل   [ 258]احلديث:  

 .(5) سلطان العاقل ينرش مناقبه: قال اإلمام عيل   [ 259]احلديث:  

 .(6) صالح الرعّية العدل: قال اإلمام عيل   [ 260]احلديث:  

 . (7) ليكن مركبك العدل، فمن ركبه ملك: قال اإلمام عيل   [ 261]احلديث:  

 .(8)ةعدل الّسلطان حياة الرعّية وصالح الربيّ : قال اإلمام عيل   [ 262]احلديث:  

 . (9) يف العدل االقتداء بسنّة اهلل وثبات الدول: قال اإلمام عيل   [ 263]احلديث:  

 .(10)لن حتّصن الدول بمثل استعامل العدل فيها : قال اإلمام عيل   [ 264]احلديث:  

 . (11) من عدل متّكن: قال اإلمام عيل   [ 265]احلديث:  

 .(12) من عدل نفذ حكمه: قال اإلمام عيل   [ 266]احلديث:  

 .(13)من كثر عدله محدت أّيامه: قال اإلمام عيل   [ 267]احلديث:  

 .(14)من عدل يف البالد نرش اهلل عليه الرمحة: قال اإلمام عيل   [ 268]احلديث:  
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 .(1) من عدل يف سلطانه استغنى عن أعوانه: قال اإلمام عيل   [ 269]احلديث:  

 .(2)من عمل بالعدل حّصن اهلل ملكه: قال اإلمام عيل   [ 270]احلديث:  

قال اإلمام عيل: من عدل يف سلطانه، وبذل إحسانه أعىل اهلل شأنه    [ 271]احلديث:  

 .(3)وأعّز أعوانه

قال اإلمام عيل: من أحسن إىل رعّيته نرش اهلل عليه جناح رمحته،    [ 272]احلديث:  

 . (4) وأدخله يف مغفرته

 .(5)قال اإلمام عيل: ما عمرت البلدان بمثل العدل  [ 273]احلديث:  

 .(6)قال اإلمام عيل: ما حّصن الدول بمثل العدل  [ 274]احلديث:  

جّر  أ قال اإلمام عيل: واهلل ألن أبيت عىل حسك السعدان مسّهدا و  [ 275]احلديث:  

أن   من  إيّل  أحّب  مصّفدا  األغالل  العباد،    ألقىيف  لبعض  ظاملا  القيامة  يوم  ورسوله  اهلل 

  الثري من احلطام، وكيف أظلم أحدا لنفس يرسع إىل البىل قفوهلا، ويطول يف    يشء وغاصبا ل

بّركم صاعا ورأيت صبيانه   حلوهلا، واهلل لقد رأيت عقيال وقد أملق حّتى استامحني من 

م بالعظلم، وعاودين مؤّكدا  شعث الشعور، وغرب األلوان من فقرهم كأّنام سّودت وجوهه 

مفارقا   قياده  وأّتبع  ديني  أبيعه  أيّن  فظّن  سمعي  إليه  فأصغيت  مرّددا  القول  عيّل  وكّرر 

طريقتي، فأمحيت له حديدة، ثّم أدنيتها من جسمه ليعترب ِبا فضّج ضجيج ذي دنف من  

حديدة أمحاها  أملها، وكاد أن َيرتق من ميسمها، فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئّن من  

أئّن من لظى  أتئّن من األذى وال  نار سجرها جّبارها لغضبه،  للعبه، وجتّرين إىل  ،  إنساهنا 
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وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة يف وعائها، ومعجونة شنئتها كأّنام عجنت بريق حّية  

ا وال  ال ذ  :أو قيئها فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك كّله حمّرم علينا أهل البيت؟ فقال

ذاك، ولكنّها هدّية، فقلت: هبلتك اهلبول أعن دين اهلل أتيتني لتخدعني؟ أخمتبط أم ذو جنّة  

األقاليم السبعة بام حتت أفالكها عىل أن أعيص اهلل يف نملة أسلبها    أعطيت أم هتجر؟ واهلل لو  

يّل  جلب شعرية ما فعلته، وإّن دنياكم عندي ألهون من ورقة يف فم جرادة تقضمها، ما لع

 .(1) ولنعيم يفنى ولّذة ال تبقى، نعوذ باهلل من سبات العقل، وقبح الزلل، وبه نستعني 

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

الناس فعدل وفتح بابه   أمور من توىل أمرا من    قال اإلمام الصادق:  [ 276]احلديث:  

يو   أمور ورفع سرته ونظر يف   يؤمن روعته  أن  القيامة  الناس كان حّقا عىل اهلل عّز وجّل  م 

 .(2)ويدخله اجلنّة

الصادق:   [ 277]احلديث:   اإلمام  من    قال  شيئا  ويل  فضّيعهم    أمورمن  املسلمني 

 .(3)ضّيعه اهلل تعاىل

إىل نبّي من األنبياء يف   أوحى إّن اهلل عّز وجّل  قال اإلمام الصادق:  [ 278]احلديث:  

مملكة جّبار من اجلبابرة أن ائت هذا اجلّبار فقل له: إيّن مل أستعملك عىل سفك الدماء واخّتاذ  

األموال وإّنام استعملتك لتكّف عنّي أصوات املظلومني فإيّن لن أدع ظالمتهم وإن كانوا  

 .(4) كّفارا

اتقوا اهلل واعدلوا فإنكم تعيبون عىل قوم ال  قال اإلمام الصادق:    [ 279]احلديث:  
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 .(1)يعدلون

العدل أحىل من املاء يصيبه الظمآن، ما أوسع  قال اإلمام الصادق:    [ 280]احلديث:  

 .(2) العدل إذا عدل فيه وان قل

الصادق:    [ 281]احلديث:   اإلمام  الزبد  قال  من  وألني  الشهد  من  أحىل  العدل 

 .(3)املسك وأطيب رَيا من

ثالثة هم أقرب اخللق إىل اهلل عّز وجّل يوم  قال اإلمام الصادق:    [ 282]احلديث:  

القيامة حتى يفرغ من احلساب: رجل مل تدعه قدرته يف حال غضبه إىل أن َييف عىل من  

حتت يديه ورجل مشى بني اثنني فلم يمل مع أحدمها عىل اآلخر بشعرية، ورجل قال احلق  

 .(4)فيام عليه

إن أشد الناس حرسة يوم القيامة من وصف  قال اإلمام الصادق:   [ 283]احلديث:  

 .(5) عدال ثم عمل بغريه

الصادق  [ 284]احلديث:   اإلمام  وجّل:    قال  عّز  اهلل  قول  ُهْم  ﴿يف  فِيَها  َفُكْبكُِبوا 

 .(6)هم قوم وصفوا عدال بألسنتهم ثم خالفوه إىل غريه: [ 94]الشعراء:  ﴾َواْلَغاُوونَ 

   ي عن سائر األئمة: ما رو 

بجميع    [ 285]احلديث:   أخربين  السجاد:  لإلمام  فقال   رشائعقيل  قول  :  الّدين، 

 .(7)احلّق، واحلكم بالعدل، والوفاء بالعهد 

قال اإلمام السجاد: حق أهل الذمة: أن تقبل منهم ما قبل اهللّ عّز    [ 286]احلديث:  
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 .(1) وجّل منهم، وال تظلمهم ما وفوا أهل الذّمة هللّ عّز وجّل بعهده

الباقر   [ 287]احلديث:   اإلمام  إاّل ثالثة: رجل  :  قال  يدخلها  هلل عّز وجّل جنّة ال 

اهلل، و يف  املؤمن  أخاه  زار  ورجل  باحلّق،  نفسه  يف  عّز  حكم  اهلل  يف  املؤمن  أخاه  آثر  رجل 

 .(2)وجّل 

 الشورى وأهلها ـ ما ورد حول   ثالثا

نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تعترب الشورى صفة من صفات  

املؤمنني، وقيمة من قيم احلكم يف اإلسالم؛ فاحلكومة اإلسالمية ليست حكومة مستبدة،  

تطبيق   يمكن  ال  من شؤوهنا، ألنه  كل شأن  يف  والرعية  للخرباء  ترجع  حكومة  وإنام هي 

 العدالة من دون ذلك. 

املؤيد بالوحي إىل استشارة رعيته التي كان حاكام    ولذلك يدعو اهلل تعاىل رسوله  

تعاىل:   قال  هَلُمْ ﴿عليها،  لِنَْت  اهللهِ  ِمَن  َرمْحٍَة  ِمْن    َفباَِم  وا  اَلْنَفضُّ اْلَقْلِب  َغلِيَظ  َفظًّا  ُكنَْت  َوَلْو 

َوَشاِوْرهُ   َحْولَِك  هَلُْم  َواْسَتْغِفْر  َعنُْهْم  اأْلَْمرِ َفاْعُف  يِف  اهللهِ  ْم  َعىَل  ْل  َفَتَوكه َعَزْمَت  اهللهَ    َفإَِذا  إِنه 

لِنيَ   [ 159]آل عمران:  ﴾ َُيِبُّ املَُْتَوكِّ

ِذيَن   وهكذا يصف القرآن الثلة الصادقة من املؤمنني ِبذه الصفة، قال تعاىل: ﴿ َواله

اَلَة َوَأْمرُ  ِْم َوَأَقاُموا الصه  .[ 38]الشورى:  ُهْم ُشوَرى َبْينَُهْم َومِمها َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن ﴾  اْسَتَجاُبوا لَِرِبِّ

بل إنه يعترب إبراهيم عليه السالم مثاال صادقا هلذه الصفة، ونموذجا عاليا لتأديتها؛  

فهو مع كونه قد أمر بأمر إهلي، إال أنه راح َيرب ابنه عنه، ويستشريه فيه، لينال أجر التسليم  

ْعَي َقاَل َيا ُبنَيه إِينِّ َأَرى يِف املَْنَاِم َأينِّ َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا  معه، قال تعاىل  : ﴿ َفَلامه َبَلَغ َمَعُه السه
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 [ 102]الصافات: َتَرى ﴾ 

واهلل تعاىل يدعو إىل الشورى يف كل املحال حتى يف اخلالفات التي تدب يف األرسة  

نُْهاَم َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم ﴾  َأَراَدا فَِص فإن    الواحدة، قال تعاىل: ﴿  ]البقرة:  االا َعن َتَراٍض مِّ

233 ] 

االستعانة   إىل  يدعوها  التشاور  يمكنهام  وال  الزوجني،  بني  اخلالف  يشتد  وعندما 

ِشَقاَق   ِخْفُتْم  َوإِْن  تعاىل: ﴿  قال  املشكلة،  بالتشاور حلل  أيضا  تقوم هي  بأطراف خارجية 

ا ُيَوفِِّق اهللُّ َبْينَُهاَم إِنه اهللََّبْينِِهاَم فَ  ْن َأْهلَِها إِن ُيِريَدا إِْصاَلحا ْن َأْهلِِه َوَحَكاما مِّ َكاَن    اْبَعُثوْا َحَكاما مِّ

ا ﴾  ريا
 [ 35]النساء: َعلِياما َخبِ

بطريقة غري   وأثنى عليه  نموذجا عن ذلك،  تعاىل  اهلل  فقد ذكر  أما يف جمال احلكم؛ 

َا املأََْلُ َأْفُتويِن يِف َأْمِري َما ُكنُْت َقاطَِعةا  ﴿  خمربا عن ملكة سبأ:  مبارشة، قال تعاىل  َقاَلْت َيا َأهيُّ

ٍة َوُأوُلو َبْأٍس َشِديٍد َواأْلَْمُر إَِلْيِك َفاْنُظِري َماَذا َتْأمُ  ا َحتهى َتْشَهُدوِن َقاُلوا َنْحُن ُأوُلو ُقوه ِريَن  َأْمرا

إِ  املُُْلوَك  إِنه  ةا َقاَلْت  َأِذله َأْهلَِها  َة  َأِعزه َوَجَعُلوا  َأْفَسُدوَها  َقْرَيةا  َدَخُلوا  َوإِينِّ    َذا  َيْفَعُلوَن  َوَكَذلَِك 

ٍة َفنَاظَِرٌة بَِم َيْرِجُع املُْْرَسُلونَ   [ 35-32]النمل:  ﴾ ُمْرِسَلٌة إَِلْيِهْم ِِبَِديه

الكريمة   اآليات  هذه  الشورى،  ففي  لكيفية  أما  نموذجان  االستبداد،  عن  والبعد 

فإن   وبذلك ،أوهلام، فطلب رأي اآلخرين، وأما الثاين، فهو عرض الرأي عليهم قبل تنفيذه 

الشورى ال تعني فقط طلب اآلخرين، وإنام االستفادة من آرائهم يف التقويم والتصحيح،  

 وهو ما سنرى أمثلة عنه يف األحاديث التي سنوردها هنا. 

ه القرآن عن استشارة فرعون مللئه، ال يمثل الشورى الرشعية،  وننبه إىل أن ما ذكر

وال الصحيحة، ألن الشورى ال تكون إال يف األمور التي تكتنفها العدالة والرمحة، ال الظلم  

ملزمني   كانوا  بل  فيه،  يشريون  فيام  خمتارين  يكونوا  مل  املأل  أن  إال  باإلضافة  والقسوة، 
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 باخلضوع والتملق له.  

  األحاديث النبوية: ـ ما ورد يف 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 . (1) املستشار مؤمتن : قال رسول اهلل   [ 288]احلديث:  

من تقّول عيّل ما مل أقل فليتبّوأ مقعده من النّار،    : قال رسول اهلل    [ 289]احلديث:  

استشاره أخوه املسلم فأشار عليه بغري رشده فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غري ثبت فإّنام ومن  

 .(2)إثمه عىل من أفتاه

يا رسول اهلل، أردت أن أغزو،   فقال:  جاء رجٌل إىل رسول اهلل   [ 290]احلديث:  

اجلنّة عند  فإن    فالزمها،)قال: نعم. قال:    ؟(هل لك من أمّ ) وقد جئت أستشريك. فقال:  

 ( 3) (جلها ر

:  [ 159]آل عمران:  ﴾َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمرِ عن احلسن يف قوله تعاىل: ﴿  [ 291]احلديث:  

 ( 4) )قد علم اهلل أّن ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد ليستن به من بعده(

أن يشاور أصحابه يف األمور،    عن قتادة قال: أمر اهلل تعاىل نبيه    [ 292]احلديث:  

وهو يأتيه الوحّي من الّسامء ألّنه أطيب ألنفس القوم، وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضا،  

 .(5)وأرادوا بذلك وجه اهلل تعاىل عزم عليهم عىل أرشده

باملشاورة ملا فيها من    عن الّضّحاك قال: ما أمر اهلل تعاىل نبيه    [ 293]احلديث:  

 

 (  5128( ، وأبو داود )2824، 2823( الرتمذي ) 1)

 (  876/ 1( أمحد ) 2)

 (  11/  6) 197( النسائي رقم  3)

 ( 9/398( رواه سعيد بن منصور وابن املنذر، سبل اهلدى )4)

 (  398/ 9( رواه ابن جرير وابن أّب خيثمة، سبل اهلدى )5)
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 .(1)الفضل والربكة

عن أّب هريرة قال: ما رأيت من الناس أحداا أكثر مشورة ألصحابه    [ 294]احلديث:  

 .(2)من رسول اهلل 

 .(3)كان يشاور يف احلرب فعليك به عن عمر، أن رسول اهلل  [ 295]احلديث:  

النبي    [ 296]احلديث:   أن  سعد  بن  َييى  فقام    عن  بدر،  يوم  النّاس  استشار 

احلباب بن املنذر، فقال: نحن أهل احلرب أرى أن تعّور املياه إال ماء واحدا نلقاهم عليه  

بني   ننزل  أن  أرى  فقال:  املنذر  بن  احلباب  فقام  والنضري،  قريظة  يوم  واستشارهم  قال: 

ه  هؤالء، وخرب  هؤالء عن  خرب  فنقطع  اهلل  القصور،  رسول  فأخذ  هؤالء،  عن    ؤالء 

 .(4) بقوله

شاور حني بلغه إقبال أّب سفيان، قال:    عن أنس، أن رسول اهلل    [ 297]احلديث:  

فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة، فقال: إيانا  

ألخضناها، ولو أمرتنا  تريد يا رسول اهلل؟ والذي نفيس بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر  

أن نرضب أكبادها إىل برك الغامد لفعلنا، قال: فندب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الناس،  

 .(5) فانطلقوا حتى نزلوا بدرا

عيل بن أّب طالب وأسامة بن   دعا رسول اهلل عن عائشة قالت:   [ 298]احلديث:  

أهله؛ فأما أسامة فأشار عىل رسول    زيد، حني استلبث الوحي، يسأهلام ويستشريمها يف فراق

بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم هلم يف نفسه، فقال أسامة: أهلك، وال نعلم    اهلل  

 

 (  9/398( رواه ابن أّب شيبة، سبل اهلدى )1)

 ( 398/ 9( رواه ابن أّب حاتم واخلرائطي، سبل اهلدى )2)

 ( 9/398( رواه الطرباين، سبل اهلدى )3)

 (  398/ 9( رواه ابن سعد، سبل اهلدى )4)

 .  1779(  مسلم  5)
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كثرٌي، وسل   والنساء سواها  اهلل عليك،  يضيق  اهلل، مل  يا رسول  فقال:  وأما عيٌل  إال خريا، 

 .(1)اجلارية تصدقك

 الشيعية: ب ـ ما ورد يف املصادر  

: مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق  قال رسول اهلل    [ 299]احلديث:  

 .(2) يف ذلك العطب فإن  من اهلل، فإذا أشار عليك الناصح العاقل، فإّياك واخلالف

 .(3) : اسرتشدوا العاقل وال تعصوه فتندموا قال رسول اهلل   [ 300]احلديث:  

ور عليك العاقل الناصح فاقبل، وإّياك  : إذا شا قال رسول اهلل    [ 301]احلديث: 

 .(4) فيه اهلالكفإن  واالختالف عليهم

يويص بعض أصحابه: ال تشاورّن جبانا فإّنه    قال رسول اهلل    [ 302]احلديث:  

يضيق عليك املخرج، وال تشاورّن بخيال فإّنه يقرص بك عن غايتك، وال تشاورّن حريصا  

 .(5)البخل واحلرص غريزة جيمعها سوء الظّن فإّنه يزين لك رّشها، واعلم أّن اجلبن و

 .(6) : احلزم أن تستشري ذا الرأي وتطيع أمره قال رسول اهلل   [ 303]احلديث:  

اهلل    [ 304]احلديث:   رسول  عقل  قال  وال  املشاورة،  من  أوثق  مظاهرة  ال   :

 .(7) كالتدبري

: املشاورة حرز من الندامة، وأمن من املالمة  قال رسول اهلل    [ 305]احلديث:  

 (8). 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 

   4141(  البخاري  1)

 .  602املحاسن، ص  (2)

 .  152ص  1أمايل الطويس ج  (3)

 .  295إعالم الدين ص  (4)

 .  293ص   4من ال َيرضه الفقيه ج  (5)

 .  294أعالم الدين ص  (6)

 .  601املحاسن، ص  (7)

 .  12نزهة الناظر، ص  (8)
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 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

عن    [ 306]احلديث:   بك  يعدل  بخيال  مشورتك  يف  تدخلّن  ال  عيل:  اإلمام  قال 

  ، وال حريصا يزّين لك الرشه باجلور، وراألم الفضل، ويعدك الفقر، وال جبانا يضعفك عن  

 .(1)البخل واجلبن واحلرص غرائز شّتى جيمعها سوء الظّن باهلل! فإن 

واولوا    [ 307]احلديث:   والعلم  النّهى  ذوو  شاورت  من  خري  عيل:  اإلمام  قال 

 . (2) التجارب واحلزم 

 .(3)قال اإلمام عيل: ما عطب امرئ استشار   [ 308]احلديث:  

 .(4) قال اإلمام عيّل: من شاور ذوي األسباب، دّل عىل الرشاد   [ 309]احلديث:  

 . (5) قال اإلمام عيّل: شاور يف حديثك اّلذين َيافون اهلل   [ 310]احلديث:  

قال اإلمام عيل: من ملك استأثر، ومن استبّد برأيه هلك، ومن    [ 311]احلديث:  

 .(6) لرجال شاركها يف عقوهلا شاور ا

فقر كاجلهل، وال مرياث    [ 312]احلديث:   كالعقل، وال  اإلمام عيل: ال غنى  قال 

 .(7) كاألدب، وال ظهري كاملشاورة  

اهلل    [ 313]احلديث:   رسول  بعثني  عيّل:  اإلمام  وهو    قال  يل  فقال  اليمن  إىل 

فإن   عيّل، عليك بالّدجلة،  يوصيني: يا عيّل، ما حار من استخار، وال ندم من استشار.. يا 

ألمتي  عّز وجّل بارك  فإن    تطوى بالّليل ما ال تطوى بالنّهار، يا عيّل، اغد باسم اهلل  األرض

 

 .  998،  53هنج البالغة عهد   (1)

 .  389غرر احلكم، ص  (2)

 .  620اخلصال ص  (3)

 . 65ص  2كنز الكراجكي عىل ما يف )املستدرك( ج   (4)

 .  601املحاسن، ص  (5)

 . 1165ص   152هنج البالغة احلكمة  (6)

 .  1112ص  51هنج البالغة احلكمة  (7)
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 .(1)يف بكورها 

 .(2) قال اإلمام عيل: ما حار من استخار، وال ندم من استشار   [ 314]احلديث:  

قال اإلمام عيل يويص بعض أهله: اضمم آراء الرجال بعضها إىل    [ 315]احلديث:  

بعض، ثّم اخرت أقرِبا من الصواب وأبعدها من االرتياب.. وقد خاطر بنفسه من استغنى  

 .(3)برأيه، ومن استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطاء

ى  قال اإلمام عيل: االستشارة عني اهلداية، وقد خاطر من استغن  [ 316]احلديث:  

 .(4)برأيه 

قال اإلمام عيل: اّن اجلاهل من عّد نفسه بام جهل من معرفته للعلم    [ 317]احلديث:  

 .(5)عاملا وبرأيه مكتفيا 

 .(6)قال اإلمام عيل: من مل يسترش يندم   [ 318]احلديث:  

 .(7)قال اإلمام عيل: املشاورة استظهار  [ 319]احلديث:  

 .(8)ة ظهرياقال اإلمام عيل: كفى باملشاور  [ 320]احلديث:  

 . (9)قال اإلمام عيل: نعم املظاهرة املشاورة  [ 321]احلديث:  

 .(10)قال اإلمام عيل: نعم االستظهار املشاورة  [ 322]احلديث:  

 .(11) قال اإلمام عيل: ال مظاهرة أوثق من مشاورة  [ 323]احلديث:  

رأي    [ 324]احلديث:   عن  يستغني  ال  من  رأيا  الناس  أفضل  عيل:  اإلمام  قال 

 

 ، )كشف الغّمة(. 78ص   75بحار األنوار ج   (1)

 .  207حتف العقول، ص  (2)

 .  278ص   4من ال َيرضه الفقيه ج  (3)

 .  1181ص  202هنج البالغة حكمة  (4)

)كشف ، السيّد عيّل بن طاووس يف  65ص    2مستدرك الوسائل ج    (5)

 املحّجة(. 

 .  120ص  1تفسري العيّايش ج   (6)

 .  441غرر احلكم، ص  (7)

 .  441غرر احلكم، ص  (8)

 .  441غرر احلكم، ص  (9)

 .  441غرر احلكم، ص  (10)

 .  441غرر احلكم، ص  (11)
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 .(1) مشري

املشاورة ألّن رأي املشري رصف    [ 325]احلديث:   إّنام خّض عىل  قال اإلمام عيل: 

 .(2) ورأي املستشري مشوب باهلوى 

 .(3)قال اإلمام عيل: إذا عزمت فاسترش  [ 326]احلديث:  

عيل:    [ 327]احلديث:   اإلمام  ومراجعة    إذاقال  الروّية  بعد  فأمضه  أمرا  أمضيت 

 .( 4) أمض لكّل يوم عملهاملشورة، وال تؤّخر عمل يوم إىل غد و

قال اإلمام عيل: باكروا، فالربكة يف املباكرة وشاوروا، فالنّجح يف    [ 328]احلديث: 

 . (5)املشاورة

 .(6)قال اإلمام عيل: مجاع اخلري يف املشاورة واألخذ بقول النصيح  [ 329]احلديث:  

 .(7)قال اإلمام عيل: شاور قبل أن تعزم، وفّكر قبل أن تقدم  [ 330]احلديث:  

 .(8)قال اإلمام عيل: عليك باملشاورة فإهّنا نتيجة احلزم  [ 331]احلديث:  

 .(9) قال اإلمام عيل: قد أصاب املسرتشد  [ 332]احلديث:  

 .(10)قال اإلمام عيل: من شاور الرجال شاركها يف عقوهلا   [ 333]احلديث:  

به    [ 334]احلديث:   أتاك  إذا  اخلطري  الرأي  عندك  تستصغرّن  ال  عيل:  اإلمام  قال 

 .(11)الرجل احلقري

 .(12) قال اإلمام عيل: ال يستغني العاقل عن املشاورة  [ 335]احلديث:  

 

 .  441غرر احلكم، ص  (1)

 .  441غرر احلكم، ص  (2)

 .  441غرر احلكم، ص  (3)

 .  441غرر احلكم، ص  (4)

 .  441غرر احلكم، ص  (5)

 .  441غرر احلكم، ص  (6)

 .  441غرر احلكم، ص  (7)

 .  441غرر احلكم، ص  (8)

 .  441غرر احلكم، ص  (9)

 .  441غرر احلكم، ص  (10)

 .  441غرر احلكم، ص  (11)

 .  441غرر احلكم، ص  (12)
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 .(1)قال اإلمام عيل: املشورة جتلب لك صواب غريك  [ 336]احلديث:  

 .(2) ابقال اإلمام عيل: الرشكة يف الرأي تؤّدي إىل الصو  [ 337]احلديث:  

قال اإلمام عيل: اخمضوا الرأي خمض السقاء، ينتج سديد شديد    [ 338]احلديث:  

 .(3)اآلراء

منه    [ 339]احلديث:   يتوّلد  ببعض،  الّرأي  بعض  ارضبوا  عيل:  اإلمام  قال 

 .(4) الصواب

مادحا    [ 340]احلديث:   الصواب  عند  يعدم  مل  املشاورة  لزم  من  اإلمام عيل:  قال 

 . (5) وعند اخلطاء عاذرا

 .(6)قال اإلمام عيل: ما استنبط الصواب بمثل املشاورة  [ 341احلديث:  ] 

 .(7)قال اإلمام عيل: املستشري متحّصن من السقط  [ 342]احلديث:  

 .(8) قال اإلمام عيل: املستشري عىل طرف النجاح   [ 343]احلديث:  

 .(9)قال اإلمام عيل: املشاورة راحة لك وتعب لغريك  [ 344]احلديث:  

قال اإلمام عيل: استرش أعداءك تعرف من رأهيم مقدار عداوهتم    [ 345]احلديث: 

 .(10)ومواضع مقاصدهم

 .(11) قال اإلمام عيل: خوايف اآلراء تكشفها املشاورة  [ 346]احلديث:  

 .(12)قال اإلمام عيل: ما ضّل من استشار  [ 347]احلديث:  

 

 .  441غرر احلكم، ص  (1)

 .  441غرر احلكم، ص  (2)

 .  441غرر احلكم، ص  (3)

 .  441غرر احلكم، ص  (4)

 .  441غرر احلكم، ص  (5)

 .  441غرر احلكم، ص  (6)

 .  441غرر احلكم، ص  (7)

 .  441غرر احلكم، ص  (8)

 .  441غرر احلكم، ص  (9)

 .  441غرر احلكم، ص  (10)

 .  441غرر احلكم، ص  (11)

 .  441غرر احلكم، ص  (12)
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قال اإلمام عيل: أفضل من شاورت ذو الّتجارب، ورّش من قارنت    [ 348يث:  ]احلد 

 .(1) ذو املعايب

واولوا    [ 349]احلديث:   والعلم،  والنّهى  ذو  شاورت  من  خري  عيل:  اإلمام  قال 

 .(2)التجارب واحلزم

 .(3)اّلذين َيشون اهلل، ترشد أمورك قال اإلمام عيل: شاور يف    [ 350]احلديث:  

 .(4)مام عيل: شاور ذوي العقول، تأمن الزلل والندمقال اإل  [ 351]احلديث:  

 .(5)قال اإلمام عيل: من استشار العاقل ملك  [ 352]احلديث:  

 .(6)قال اإلمام عيل: من شاور ذوي العقول استضاء بأنوار العقول  [ 353]احلديث:  

بالنّجح    [ 354]احلديث:   فاز  واأللباب  النّهى  ذوي  شاور  من  عيل:  اإلمام  قال 

 .(7)والصواب

باحلزم    [ 355]احلديث:   فاز  واأللباب  النّهى  ذوي  استشار  من  عيل:  اإلمام  قال 

 .(8)والسداد

سبيل    [ 356]احلديث:   سلك  األلباب  بذوي  استعان  من  عيل:  اإلمام  قال 

 .(9)الرشاد

 .(10) قال اإلمام عيل: مشاورة احلازم املشفق ظفر   [ 357]احلديث:  

 .(11)قال اإلمام عيل: مشاورة اجلاهل املشفق خطر  [ 358]احلديث:  

 

 .  441غرر احلكم، ص  (1)

 .  441غرر احلكم، ص  (2)

 .  441غرر احلكم، ص  (3)

 .  441غرر احلكم، ص  (4)

 .  441غرر احلكم، ص  (5)

 .  441غرر احلكم، ص  (6)

 .  441غرر احلكم، ص  (7)

 .  441غرر احلكم، ص  (8)

 .  441غرر احلكم، ص  (9)

 .  441غرر احلكم، ص  (10)

 .  441غرر احلكم، ص  (11)
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صديقك    [ 359]احلديث:   رأي  واحذر  العاقل  عدّوك  استرش  عيل:  اإلمام  قال 

 .(1)اجلاهل

 .(2)قال اإلمام عيل: ال تشاورّن يف أمرك من جيهل  [ 360]احلديث:  

 .(3)اإلمام عيل: ال تشاور عدّوك واسرته خربكقال   [ 361]احلديث:  

قال اإلمام عيل: ال تدخلّن يف مشورتك بخيال، فيعدل بك عن    [ 362]احلديث:  

 .(4) القصد ويعدك الفقر

األمر    [ 363]احلديث:   اإلمام عيل: ال ترشكّن يف رأيك جبانا، يضّعفك عن  قال 

 .(5)ويعّظم عليك ما ليس بعظيم األمور 

عليك    [ 364]احلديث:   هيّون  حريصا،  مشورتك  يف  ترشكّن  ال  عيل:  اإلمام  قال 

 .(6)الرّش، ويزّين لك الرشه

قال اإلمام عيل: ال تسترش الكّذاب، فإّنه كالرّساب يقّرب عليك    [ 365]احلديث:  

 .(7)البعيد ويبّعد عليك اليك القريب

 .(8) عيل: آفة املشاورة انتقاض اآلراء قال اإلمام   [ 366]احلديث:  

 .(9) قال اإلمام عيل: إذا ازدحم اجلواب نفي الصواب  [ 367]احلديث:  

 .(10)قال اإلمام عيل: رّش اآلراء ما خالف الرشيعة  [ 368]احلديث:  

قال اإلمام عيل: عىل املشري االجتهاد يف الرأي وليس عليه ضامن    [ 369]احلديث:  
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 .(1)النّجح

 .(2) ل اإلمام عيل: من ضّل مشريه بطل تدبريه قا   [ 370]احلديث:  

 .(3) قال اإلمام عيل: من نصح مستشريه صلح تدبريه  [ 371]احلديث:  

 .(4)قال اإلمام عيل: ظلم املستشري ظلم وخيانة  [ 372]احلديث:  

 .(5) قال اإلمام عيل: من غّش مستشريه سلب تدبريه  [ 373]احلديث:  

 .(6)قال اإلمام عيل: ال ترّدّن عىل النصيح وال تستغّشّن املشري  [ 374]احلديث:  

أفظع    [ 375]احلديث:   من  واملستشري  املستسلم  خيانة  عيل:  اإلمام    األمور قال 

 .(7) وأعظم الرشور وموجب عذاب السعري

 .(8)قال اإلمام عيل: صالح الّرأي بنصح املستشري  [ 376]احلديث:  

 . (9) يزّل الرأي الفذّ  قال اإلمام عيل: قد   [ 377]احلديث:  

 .(10)قال اإلمام عيل: قد يضّل العقل الفذّ   [ 378]احلديث:  

 .(11)قال اإلمام عيل: من خالف املشورة ارتبك  [ 379]احلديث:  

 .(12)قال اإلمام عيل: من استغنى بعقله ضّل   [ 380]احلديث:  

 .(13)قال اإلمام عيل: من استبّد برأيه زّل   [ 381]احلديث:  

 .(14)قال اإلمام عيل: من جهل وجوه اآلراء أعيته احليل  [ 382]احلديث:  
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 .(1) قال اإلمام عيل: من أعجب برأيه ذّل   [ 383]احلديث:  

 .(2)قال اإلمام عيل: ال تستبّد برأيك، فمن استبّد برأيه هلك  [ 843]احلديث:  

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

قيل: يا رسول اهلل، ما احلزم؟ قال: مشاورة ذوي    قال اإلمام الباقر:   [ 385]احلديث:  

 .(3)الرأي واّتباعهم 

قال اإلمام الباقر: أّول احلزم املشورة لذي الرأي الناصح، والعمل    [ 386]احلديث:  

 .(4) بام يشري به 

التوراة    [ 387]احلديث:   يف  الباقر:  اإلمام  يندم،    أربعةقال  يسترش  ال  من  أسطر: 

 .(5)تدان، ومن ملك استأثر  ام تدينوالفقر املوت األكرب، وك

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

فإّنه ال    [ 388]احلديث:   الورع،  الرجال؛  العاقل من  الصادق: استرش  قال اإلمام 

 .(6) خالف الورع العاقل مفسدة يف الدين والدنيا فإن  يأمر إاّل بخري، وإّياك واخلالف،

فمن    [ 389]احلديث:   بحدودها،  إاّل  تكون  ال  املشورة  إّن  الصادق:  اإلمام  قال 

أن يكون   فأّوهلا:  له،  أكثر من منفعتها  املستشري  وإاّل كانت مرّضهتا عىل  عرفها بحدودها 

مؤاخيا،   صديقا  يكون  أن  والثالثة:  متدّينا،  حّرا  يكون  أن  والثانية:  عاقال،  يشاوره  اّلذي 

كون علمه به كعلمك بنفسك، ثّم يسرت ذلك ويكتمه، فإّنه  والرابعة: أن تطلعه عىل رّسك، في

إذا كان عاقال انتفعت بمشورته، وإذا كان حّرا متدّينا جهد نفسه يف النصيحة لك، وإذا كان  

 

 .  441غرر احلكم، ص  (1)

 .  441غرر احلكم، ص  (2)
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به   علمه  فكان  رّسك  عىل  أطلعته  وإذا  رّسك،  عىل  أطلعته  إذا  رّسك  كتم  مؤاخيا  صديقا 

 .(1) كعلمك، متّت املشورة وكملت النصيحة 

قال اإلمام الصادق: ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ماال قبل له به    [ 390حلديث:  ]ا 

. أما إّنه إذا فعل ذلك مل َيذله اهلل؛ بل يرفعه اهلل،  .أن يستشري رجال عاقال له دين وورع؟!

 .(2)وأقرِبا إىل اهلل  األمور ورماه بخري 

يف    [ 391]احلديث:   الصادق: شاور  اإلمام  ال  أموركقال  يقتيض  فيه  ما  من  دين، 

جتد فاستعمل اخلمسة واعزم وتوّكل  فإن    مخس خصال: عقل وعلم وجتربة ونصح وتقوى،

هي غري عائدة إىل    التيالدنيا    أمورذلك يؤّديك إىل الصواب، وما كان من  فإن    عىل اهلل،

فعلت ذلك أصبت بركة العيش وحالوة الطاعة،    إذامضها وال تتفّكر فيها، فإّنك  أالدين ف

اورة اكتساب العلم، والعاقل من يستفيد منها علام جديدا ويستدّل به عىل املحصول  ويف املش

من املراد، ومثل املشورة مع أهلها مثل التفّكر يف خلق السموات واألرض وفنائهام ومها  

غنّيان عن العبد ألّنه كّلام قوي تفّكره فيهام غاص يف بحار نور املعرفة وازداد ِبام اعتبارا  

كان مشهورا بالعقل والورع، وإذا شاورت من   تشاور من ال يصّدقه عقلك وإن   ويقينا وال 

النفس جتمح عن فإن    يصّدقه قلبك فال ختالفه فيام يشري به عليك وإن كان بخالف مرادك

ْو  َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهللهِ لِنَْت هَلُْم َولَ ﴿ ق أبني، قال اهلل تعاىل:  ئقبول احلّق وخالفها عند قبول احلقا 

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر   ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

ْل َعىَل اهللهِ إِنه اهللهَ َُيِبُّ  لنِيَ َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكه َوَأْمُرُهْم  ﴿اهلل تعاىل:  وقال   [ 159]آل عمران:  ﴾ املَُْتَوكِّ

 .(3) متشاورون فيه  أي [ 38]الشورى:  ﴾ ُشوَرى َبْينَُهْم 

 

 .  602املحاسن، ص  (1)

 .  602املحاسن، ص  (2)

 .  36مصباح الرشيعة ص  (3)
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من    [ 392]احلديث:   قلبه، وزاجر  واعظ من  له  يكن  مل  الصادق: من  اإلمام  قال 

 .(1) نفسه، ومل يكن له قرين مرشد، استمكن عدّوه من عنقه 

 .(2)ذين َيشون رِّبم قال اإلمام الصادق: استشريوا يف أمركم الّ   [ 393]احلديث:  

قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه: شاور يف أمرك اّلذين    [ 394]احلديث:  

 .(3) َيشون اهلل عّز وجّل 

أن    [ 395]احلديث:   حتّب  كنت  إن  أصحابه:  بعض  يويص  الصادق  اإلمام  قال 

تستتب لك النعمة، وتكمل لك املروة، وتصلح لك املعيشة، فال تسترش السفلة يف أمرك،  

فإّنك إن ائتمنتهم خانوك، وإن حّدثوك كذبوك، وإن نكبت خذلوك، وإن وعدوك بوعد مل  

 .(4)يصدقوك 

قال اإلمام الصادق: ال مال أعود من العقل، وال مصيبة أعظم من    [ 396]احلديث:  

اجلهل، وال مظاهرة أوثق من املشاورة، وال ورع كالكّف، وال عبادة كالتفّكر، وال قائد خري  

 .(5)، وال قرين خري من حسن اخللق، وال مرياث خري من األدب من التوفيق

 .(6) قال اإلمام الصادق: لن هيلك امرئ عن مشورة   [ 397]احلديث:  

الزلل    [ 398]احلديث:   عىل مداحض  برأيه موقوف  املستبّد  الصادق:  اإلمام  قال 

 (7).   

 .(8)قال اإلمام الصادق: ال ترش عىل املستبّد برأيه   [ 399]احلديث:  

 

 .  441أمايل الصدوق ص  (1)
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 .(1) قال اإلمام الصادق: ال رأي ملن انفرد برأيه    [ 400]احلديث:  

قال اإلمام الصادق: من استشار أخاه فلم يمحضه حمض الّرأي    [ 401]احلديث:  

 . (2) سلبه اهلل عّز وجّل رأيه 

إذا سافرت مع قوم فاكثر    قال اإلمام الصادق: قال لقامن البنه:   [ 402]احلديث:  

، وأكثر التبّسم يف وجوههم، وكن كريام عىل زادك بينهم، وإذا  وأمورهماستشارهتم يف أمرك  

دعوك فأجبهم، وإذا استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصالة وسخاء  

اجهد رأيك  النفس بام معك من داّبة أو ماء أو زاد، وإذا استشهدوك عىل احلّق فاشهد هلم، و

هلم إذا استشاروك، ثّم ال تعزم حتى تثّبت وتنظر، وال جتب يف مشورة حّتى تقوم فيها وتقعد  

من مل يمحض  فإن    وتنام وتأكل وتصيّل وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك يف مشورتك 

 .(3)النصيحة ملن استشاره سلبه اهلل رأيه ونزع عنه األمانة

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

مادحا،    [ 403]احلديث:   الصواب  عند  يعدم  مل  استشار  من  الكاظم:  اإلمام  قال 

 .(4) وعند اخلطأ عاذرا 

 

 .  367ص   1كنز الكراجكي ج  (1)

 .  363ص   2أصول الكايف ج  (2)

 .  194ص   2من ال َيرضه الفقيه ج  (3)
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 مسؤوليات الرعية يف احلكومة اإلسالمية  

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

مسؤولية ال نجد هلا  مسؤولية الشعوب واجلامهري أو الرعية يف احلكومة اإلسالمية، وهي  

 نظريا يف مجيع األنظمة العاملية، ابتداء من األنظمة العلامنية. 

ومن خالل استقرائنا للنصوص املقدسة الواردة يف ذلك، وجدنا أنه يمكن حرصها  

 يف وظيفتني كبريتني: 

السعي اجلاد، وبكل الوسائل لتحقيق احلاكمية اإلهلية يف األرض مجيعا،  أوالمها   :

 سلوبني:  وذلك عرب أ

أسلوب الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة، مع مهادنة األنظمة احلاكمة، وعدم  .  1

االصطدام معها، أو ما يعرب عنه بالتقية، وذلك حرصا عىل حتقيق احلاكمية بأقل اخلسائر  

تستلزم   اإلهلية  احلاكمية  أن  الوقت عرضها بصورة مجيلة مقنعة، ذلك  نفس  املمكنة، ويف 

 ية؛ فالدين ال يفرض عن طريق العنف واإلكراه.القابلية البرش 

. أسلوب املواجهة مع املستبدين والظلمة الذين َيولون بني الدعاة وأداء وظائفهم  2

 التوجيهية واإلصالحية، وهو مرتبط بظروف خاصة، وأناس هلم األهلية لذلك. 

سالمية، أو قبل  : مراقبة تطبيق الرشيعة يف الواقع، سواء إبان إقامة احلكومة اإلثانيهام 

أو   الرشيعة،  عن  َيرجوا  ال  حتى  حكامها  نصيحة  عن  مسؤولة  الرعية  أن  ذلك  إقامتها، 

 ينفذوها تنفيذا خاطئا. 

احلكومة   أركان  من  ركنا  متثلها  التي  املؤسسات  أو  الرعية  اعتبار  يمكن  ولذلك 

 اإلسالمية، ال يمكن أن تتم بصورهتا املثالية بدونه. 
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 الفصل إىل ثالثة مباحث، هي: بناء عىل هذا قسمنا هذا 

تناولنا فيه األحاديث اخلاصة باألمر    :احلسبة والرقابة الرشعية ـ ما ورد حول    أوال 

 باملعروف والنهي عن املنكر وضوابطه وآدابه. 

تناولنا فيه األحاديث اخلاصة بالتقية    : اإلصالح بالتقية والتدرجـ ما ورد حول   ثانيا 

 ومراعاة األولويات واالكتفاء بالنصح دون املواجهة املبارشة. 

حول    ثالثا  ورد  ما  والشدةـ  باملواجهة  اخلاصة    :اإلصالح  األحاديث  فيه  تناولنا 

باملواجهة مع الظلمة، وذكرنا فيه خصوصا نموذج اإلمام احلسني، باعتباره يمثل قمة تلك  

 ة أو نموذجا من نامذجها التي َيتذي ِبا من وكلت هلم هذه املهمة. املواجه

 احلسبة والرقابة الرشعية أوال ـ ما ورد حول 

وهي  احلسبة والرقابة الرشعية،  ورد من األحاديث حول  نتناول يف هذا املبحث ما  

يم من الدعوة  أحاديث كثرية واردة يف مصادر الفريقني، وكلها توافق ما ورد يف القرآن الكر

 لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، مع مراعاة اآلداب املرتبطة بذلك. 

صفة من صفات املسلم األساسية، والتي متيزه عن  ومن أمثلتها ما ورد يف اعتباره  

ْأُمُروَن  َواملُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض يَ ﴿:  ، قال تعاىلغريه من الكفار واملنافقني 

َكاَة َوُيطِيُعوَن اهللهَ َوَرُسوَلُه   اَلَة َوُيْؤُتوَن الزه ُأوَلئَِك  بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُيِقيُموَن الصه

مَحُُهُم اهللهُ إِنه اهللهَ َعِزيٌز   [71]التوبة:  ﴾َحِكيم  َسرَيْ

التي   أوصافهم  وذكر  املؤمنني،  أعده  الذي  العظيم  اجلزاء  تعاىل  اهلل  ذكر  وعندما 

إِنه اهللهَ اْشرَتَى ِمَن  ﴿ استحقوا ِبا هذا اجلزاء، ذكر معها هذه اخلصلة األساسية، قال تعاىل:  

ا َعَلْيِه    َسبِيِل اهللهِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلونَ ُيَقاتُِلوَن يِف    املُْْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم بَِأنه هَلُُم اجْلَنهةَ  َوْعدا
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ْنِجيِل َواْلُقْرآنِ  ا يِف التهْوَراِة َواإْلِ وا بَِبْيِعُكُم الهِذي َباَيْعُتْم    َوَمْن َأْوََف بَِعْهِدِه ِمَن اهللهِ  َحقًّ َفاْسَتْبرِشُ

اْلَفْوُز    بِهِ  ُهَو  اِجُدوَن  التهائُِبو  اْلَعظِيمُ َوَذلَِك  السه اكُِعوَن  الره ائُِحوَن  السه احْلَاِمُدوَن  اْلَعابُِدوَن  َن 

ِ    اآْلِمُروَن بِاملَْْعُروِف َوالنهاُهوَن َعِن املُْنَْكِر َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهللهِ  - 111]التوبة:    ﴾املُْْؤِمننِيَ َوَبرشِّ

121 ] 

  نَافُِقوَن َواملُْنَافَِقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ املُْ ﴿  : . عندما ذكر املنافقني قال.ويف مقابل ذلك

َأْيِدهَيُمْ  َوَيْقبُِضوَن  املَْْعُروِف  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِاملُْنَْكِر  َفنَِسَيُهمْ   َيْأُمُروَن  اهللهَ  ُهُم    َنُسوا  املُْنَافِِقنَي  إِنه 

 [67]التوبة:  ﴾ اْلَفاِسُقونَ 

ِذيَن َكَفُروا  ﴿وعندما ذكر التغيري والتحريف الذي وقع فيه أهل الكتاب قال:   ُلِعَن اله

ائِيَل َعىَل لَِساِن   َكاُنوا اَل    َيْعَتُدونَ َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا    داودِمْن َبنِي إرِْسَ

ِذيَن َكَفُروا َلبِْئَس    َيْفَعُلونَ َكاُنوا  َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعُلوُه َلبِْئَس َما  ْوَن اله ا ِمنُْهْم َيَتَوله َتَرى َكثرِيا

َمْت هَلُْم َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط    اهللهِ َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمُنوَن بِ  َخالُِدونَ َعَلْيِهْم َويِف اْلَعَذاِب ُهْم   اهلل َما َقده

ا ِمنُْهْم َوالنهبِيِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِه  َُذوُهْم َأْولَِياَء َوَلكِنه َكثرِيا  [ 81-78]املائدة:  َفاِسُقوَن﴾َما اخته

بكل ما أوتوا من طاقات أن ينهضوا   ، بل عىل اجلميع   ؛ واألمر ال يتوقف عند األفراد

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنه﴿:  ِبذا الواجب الذي تتوقف عليه خريية األمة، قال تعاىل  اِس  ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمه

بِاهللهِ َوُتْؤِمنُوَن  املُْنَْكِر  َوَتنَْهْوَن َعِن  بِاملَْْعُروِف  ا هَلُمْ   َتْأُمُروَن  َخرْيا َلَكاَن  اْلكَِتاِب  َأْهُل  آَمَن    َوَلْو 

ٌة َيْدُعوَن إىَِل  ﴿ :  ، وقال [ 110]آل عمران:    ﴾اْلَفاِسُقونَ ِمنُْهُم املُْْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم   َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمه

 [ 104]آل عمران:  ﴾املُْْفلُِحونَ َوُأوَلئَِك ُهُم  اخْلَرْيِ َوَيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكرِ 

عندما  اهلل تعاىل  حتى أن  وكيف ال تتوقف عليه وهو ركن أسايس من أركان الدين،  

لكتب املتقدمة ذكر أنه موصوف فيها بأنه يأمر باملعروف وينهى عن  يف ا  ذكر صفة نبينا  

تعاىل،  املنكر يِف  ﴿  : قال  ِعنَْدُهْم  ا  َمْكُتوبا جَيُِدوَنُه  الهِذي  يه  اأْلُمِّ النهبِيه  ُسوَل  الره َيتهبُِعوَن  ِذيَن  اله
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عَ  َوَينَْهاُهْم  بِاملَْْعُروِف  َيْأُمُرُهْم  ْنِجيِل  َواإْلِ َعَلْيِهُم  التهْوَراِة  ُم  َوَُيَرِّ يَِّباِت  الطه هَلُُم  َوَُيِلُّ  املُْنَْكِر  ِن 

َعَليِْهمْ  َكاَنْت  تِي  اله َواأْلَْغاَلَل  ُهْم  إرِْصَ َعنُْهْم  َوَيَضُع  ُروُه    اخْلََبائَِث  َوَعزه بِِه  آَمنُوا  ِذيَن  َفاله

َبُعوا النُّوَر الهِذي ُأْنِزَل َمَعهُ  وُه َواته  [157]األعراف:   ﴾املُْْفلُِحونَ ئَِك ُهُم ُأولَ  َوَنرَصُ

األمر   التي تذكر شمولية وعمومية  هنا كل األحاديث  أوردنا  فقد  وبناء عىل هذا؛ 

بعينها دون غريها، وليس خاصا   بمسائل  ليس خاصا  املنكر؛ فهو  والنهي عن  باملعروف 

ِمْن َأْهِل    َلْيُسوا َسَواءا ﴿   :ذكر املؤمنني من أهل الكتاببأقوام دون غريهم، كام قال تعاىل عند  

َوُهْم   ْيِل  الله آَناَء  اهللهِ  آَياِت  َيْتُلوَن  َقائَِمٌة  ٌة  ُأمه اآْلِخِر    َيْسُجُدونَ اْلكَِتاِب  َواْلَيْوِم  بِاهللهِ  ُيْؤِمنُوَن 

اِت وَ  نيَ ُأوَلئَِك ِمَن  َوَيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُيَساِرُعوَن يِف اخْلَرْيَ احِلِ ]آل   ﴾الصه

 خريية هذه الطائفة يف أمرها باملعروف وهنيها عن املنكر.  فاعترب [ 114-113عمران: 

واملفلحني:   الناجني  املؤمنني  وصف  عند  العرص  سورة  يف  إِنه  ﴿ وقال  َواْلَعرْصِ 

احِلَ  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصه ْنَساَن َلِفي ُخرْسٍ إِاله اله رْبِ اإْلِ   ﴾ اِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا بِالصه

 [ 3-1]العرص: 

ونحب أن نبني أننا مل نقترص عىل األحاديث التي ورد فيها عبارة ]األمر باملعروف  

والنهي عن املنكر[، بل أوردنا كل األحاديث التي ختدم هذا املعنى، سواء عرب عنه بالنصيحة  

 نة أو غريها، ألن كل ذلك َيدم حتكيم الرشيعة يف الواقع. أو الدعوة، أو سن السنن احلس 

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

مثل    اهللقال رسول    [ 404]احلديث:   له من األجر  إىل هدى، كان  )من دعا   :

أجور من اتبعه وال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل ضاللة، كان عليه من اإلثم  
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 (1)مثل آثام من اتبعه، ال ينقصه ذلك من أوزارهم شيئا(

بيده،   اهللقال رسول    [ 405]احلديث:   فليغريه  منكرا  منكم  مل  فإن    : )من رأى 

 (2) مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن( فإن   فبلسانه،يستطع 

: )إن أول ما دخل النقص عىل بني إرسائيل أنه    اهللقال رسول    [ 406]احلديث:  

، ودع ما تصنع، فإنه ال َيل لك، ثم يلقاه من  اهللكان الرجل يلقى الرجل فيقول: هذا اتق  

يبه وقعيده، فلام فعلوا ذلك رضب  الغد وهو عىل حاله، فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورش

ائِيَل َعىَل لَِساِن  ﴿:  قلوب بعضهم عىل بعض، ثم قال  اهلل ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إرِْسَ   داود ُلِعَن اله

َكاُنوا اَل َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعُلوُه َلبِئَْس َما   َيْعَتُدونَ َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا  

َمْت هَلُْم َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط    َيْفَعُلونَ َكاُنوا   ِذيَن َكَفُروا َلبِْئَس َما َقده ْوَن اله ا ِمنُْهْم َيَتَوله َتَرى َكثرِيا

َُذوُهْم    اهللهِوا ُيْؤِمُنوَن بِ َوَلْو َكانُ   َخالُِدونَ َعَلْيِهْم َويِف اْلَعَذاِب ُهْم    اهلل َوالنهبِيِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِه َما اخته

ا ِمنُْهْم   ريا
لتأمرن باملعروف ولتنهون    اهللثم قال: و  [ 81-78]املائدة:    َفاِسُقوَن﴾َأْولَِياَء َوَلكِنه َكثِ

ىل احلق قرصا، أو  عن املنكر، ولتأخذن عىل يد الظامل، ولتأطرنه عىل احلق أطرا، ولتقرصنه ع

 .(3)بقلوب بعضكم عىل بعض، ثم ليلعننكم كام لعنهم اهللليرضبن 

رسول    [ 407]احلديث:   يكون    اهللقال  رجل  من  )ما  فيهم    يف:  يعمل  قوم 

أصاِبم   إال  يغريون،  وال  عليه  يغريوا  أن  عىل  يقدرون  أن    اهلل باملعايص،  قبل  بعقاب  منه 

 (4)يموتوا(

: )والذي نفيس بيده لتأمرن باملعروف، ولتنهون    اهللقال رسول    [ 408]احلديث:  

 

 ( 2674(مسلم )1)

 (  49( مسلم )2)

 ( 4006( وابن ماجة)3047(، والرتمذي )4336( أبو داود )3)

 (  4009(، وابن ماجة) 4339( أبو داود )4)
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 ( 1)(يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فال يستجيب لكم   اهللعن املنكر، أو ليوشكن 

كان من شهدها    األرض  يف: )إذا عملت اخلطيئة    اهللقال رسول    [ 409]احلديث:  

 ( 2)فأنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها(

رسول    [ 410]احلديث:   )  اهللقال  اقلب    اهلل   أوحى :  أن  املالئكة  ملك من  إىل 

صك طرفة عني، قال: اقلبها عليه  مدينة كذا وكذا عىل أهلها، قال: إن فيها عبدك: فالنا مل يع

 (3)ساعة قط(  يف وجهه مل يتمعر فإن  وعليهم

! ال نأمر باملعروف حتى نعمل  اهللقلنا: يا رسول  قال:  أنس  عن    [ 411]احلديث:  

به، وال ننهى عن املنكر حتى نجتنبه كله؟ فقال: )بل مروا باملعروف وإن مل تعملوا به، واهنوا  

 ( 4) جتتنبوه كله(عن املنكر وإن مل 

  باىلتدفع عن قائلها، ما    اهلل: )ال تزال ال إله إال    اهللقال رسول    [ 412]احلديث:  

دينهم    يف دنياهم، إذا سلم هلم دينهم، فإذا مل يبال قائلوها ما أصاِبم    يف قائلوها ما أصاِبم  

 (5)، قيل هلم: كذبتم(اهللبسالمة دنياهم، فقالوا: ال إله إال 

؟  اهلل: )إن الدين النصيحة(، قلنا ملن يا رسول    اهللال رسول  ق  [ 413]احلديث: 

 (6)قال: )هلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم(

أبايعك      اهلل: أتيت رسول  قال  اهللجرير بن عبد  عن    [ 414]احلديث:   فقلت: 

 ( 7))والنصح لكل مسلم( :عىل اإلسالم، فرشط عىل 

رسول    [ 415]احلديث:   وطغى   اهللقال  فتيانكم  فسق  إذا  بكم  )كيف   :

 

 ( 2169( الرتمذي )1)

 (  4345( أبو داود )2)

 ( 7661) 7/336( الطرباين يف األوسط 3)

 : رواه الطرباين يف الصغري واألوسط.280/ 7(قال اهليثمي 4)

 البزار.: رواه 277/ 7( قال اهليثمي 5)

 (  55( مسلم )6)

 (  56(، ومسلم )58( البخاري )7)
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قالنساؤكم؟ رسول  (،  يا  مل  اهللوا:  إذا  بكم  كيف  وأشد،  )نعم.  قال:  لكائٌن؟  ذلك  وإن   ،

يا رسول  (، قالتأمروا باملعروف، وتنهوا عن املنكر؟ وإن ذلك لكائن؟ قال: )نعم    اهلل وا: 

وإن ذلك    اهلل وا: يا رسول  (، قالوف؟وأشد، كيف بكم إذا أمرتم باملنكر، وهنيتم عن املعر

 (1)لكائن؟ قال: )نعم وأشد، كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكرا، واملنكر معروفا(

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

باملعروف والنهي عن    األمرإذا ُأّمتي تواكلت  :قال رسول اهلل   [ 416]احلديث:  

 .(2) املنكر فليأذنوا بوقاع من اهلل

الصادق    [ 417]احلديث:   اإلمام  اهلل  أعن  إىل رسول    ن رجال من خثعم جاء 

قال: صلة    ؟باهلل، قال: ثم ماذا  اإليامنقال:   ؟اإلسالمفقال: يا رسول اهلل أخربين ما أفضل  

  أي باملعروف والنهي عن املنكر، فقال الرجل: فأخربين    األمرقال:    ؟الرحم، قال: ثم ماذا

قال: ثم قطيعة الرحم، قال: ثم    ؟قال: الرشك باهلل، قال: ثم ماذا  ؟أبغض إىل اهلل  األعامل

 . (3) باملنكر والنهي عن املعروف األمرقال:  ؟ماذا

كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، وفسق شبابكم    :قال رسول اهلل    [ 418]احلديث:  

فقال: نعم    ؟فقيل له: ويكون ذلك يا رسول اهلل  ؟ ومل تأمروا باملعروف، ومل تنهوا عن املنكر

املعروف باملنكر وهنيتم عن  إذا أمرتم  يا رسول اهلل    ؟ورش من ذلك، كيف بكم  فقيل له: 

ذلك واملنكر    ؟ويكون  منكرا  املعروف  رأيتم  إذا  بكم  كيف  ذلك،  من  ورش  نعم  قال: 

 . (4)معروفا 

غض املؤمن الضعيف الذي  : إن اهلل عّز وجّل ليبرسول اهلل  قال    [ 419]احلديث:  

 

 (( 1376) 84/ 1( ابن املبارك يف الزهد 1)

 . 13/  59/ 5الكايف  ( 2)

 .  355/  176/ 6، والتهذيب 9/  58/ 5الكايف  ( 3)

 . 14/  59/ 5الكايف  ( 4)
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 .(1) قال: الذي ال ينهى عن املنكر ؟ ال دين له، فقيل: وما املؤمن الضعيف الذي ال دين له

اهلل    [ 420]احلديث:   رسول  نفقة  قال  من  الناس  أنفق  ما  بيده  نفيس  والذي   :

 .(2)أحب من قول اخلري

ت عىل  : رحم اهلل من قال خريا فغنم، أو سكقال رسول اهلل    [ 421]احلديث:  

 .(3)سوء فسلم

ال تزال ُأّمتي بخري ما أمروا باملعروف، وهنوا    : قال رسول اهلل    [ 422]احلديث:  

مل يفعلوا ذلك نزعت منهم الربكات، وسلط    فإذا عن املنكر، وتعاونوا عىل الرب والتقوى،  

 .(4)وال يف السامء األرض بعضهم عىل بعض، ومل يكن هلم نارص يف 

 .(5) الدال عىل اخلري كفاعله  : قال رسول اهلل   [ 423]احلديث:  

: من أمر بمعروف أو هنى عن منكر أو دل عىل  قال رسول اهلل    [ 424]احلديث: 

 .(6)بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو رشيك خري أو أشار به فهو رشيك، ومن أمر 

ن اهلل يبغض املؤمن الضعيف الذي ال زبر  إ:  رسول اهلل  قال    [ 425]احلديث:  

 .(7)هو الذي ال ينهى عن املنكروله، 

: )ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر إاّل من  قال رسول اهلل   [ 426]احلديث: 

كان فيه ثالث: رفقا بام يأمر به، رفيقا بام ينهى عنه، عدال فيام يأمر به، عدال فيام ينهى عنه،  

 ( 8) عاملا بام يأمر به، عاملا بام ينهى عنه( 

وأمره أن َيسف ببلد    جربيلاهلل إىل    أوحى   : قال رسول اهلل    [ 427]احلديث:  

 

 . 15/  59/ 5الكايف  ( 1)

 .  41/  15املحاسن:  ( 2)

 .  43/  15املحاسن:  ( 3)

 .  373/  181/ 6التهذيب  ( 4)

 . 272/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 5)

 . 156/ 138اخلصال:  ( 6)

 .  1/ 344معاين األخبار/   ( 7)

 .  88األشعثيّات ص  (8)
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: يا رب أخسف ِبم إال بفالن الزاهد ليعرف ماذا  جربيل عىل الكفار والفجار، فقال  يشتمل  

يأمره اهلل فيه، فقال: اخسف بفالن قبلهم، فسأل ربه فقال: يا رب عرفني مل ذلك وهو زاهد  

عابد، قال: مكنت له وأقدرته فهو ال يأمر باملعروف، وال ينهى عن املنكر، وكان يتوفر عىل  

ما نشاهده من    إنكارفقالوا: يا رسول اهلل فكيف بنا ونحن ال نقدر عىل  حبهم يف غضبي،  

: لتأمرن باملعروف، ولتنهن عن املنكر، أو ليعمنكم عذاب اهلل،  منكركم فقال رسول اهلل  

مل يستطع  فإن  مل يستطع فبلسانه، فإن  ثّم قال: من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع، 

 .(1) من قلبه أنه لذلك كارهفبقلبه فحسبه أن يعلم اهلل 

: إن املعصية إذا عمل ِبا العبد رسا مل ترّض إال  قال رسول اهلل    [ 428]احلديث:  

وذلك انه  .. قال اإلمام الصادق:  عمل ِبا عالنية ومل يغري عليه أرضت بالعامة  فإذاعاملها،  

 .(2) يذل بعمله دين اهلل ويقتدي به أهل عداوة اهلل

أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه،  قال رسول اهلل    [ 429]احلديث:   : من شهد 

 .(3)ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده

: يأيت عىل الناس زمان يذوب فيه قلب املؤمن  قال رسول اهلل    [ 430]احلديث:  

اآل يذوب  كام  جوفه  البالء  يف  من  يرى  ملا  إال  ذاك  وما  الرصاص،  يعني  النار،  يف  نك 

 .(4)ال يستطيعون له غرياحداث يف دينهم وواإل

أوصيك ان ال ترشك    يويص بعض أصحابه:  قال رسول اهلل    [ 431]احلديث:  

، واعلم أن لك بكل  اإلسالمباهلل شيئا، وال تعص والديك ـ إىل ان قال: ـ وادع الناس إىل  

 

 .  307/  480 تفسري االمام العسكري ( 1)

 .  2/   310عقاب االعامل:  ( 2)

 .  327/  170/ 6التهذيب  ( 3)

 .  132/  2أمايل الطويس  ( 4)
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 .(1)من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب

رأيت ليلة أرسي ّب إىل السامء قوما تقرض    :قال رسول اهلل    [ 432]احلديث:  

فقال: خطباء أمتك،    ؟من هؤالء  جربيل فقلت، يا    شفاههم بمقاريض من نار، ثم ترمى، 

 .(2)يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون

يطلع قوم من أهل اجلنة إىل قوم من أهل النار    :قال رسول اهلل    [ 433]احلديث:  

فيقولون: إنا كنا    ؟ قولون: ما أدخلكم النار وإنام دخلنا اجلنة بفضل تعليمكم وتأديبكمفي

 .(3)نأمركم باخلري وال نفعله

 .(4) الدال عىل اخلري كفاعله  :قال رسول اهلل    [ 434]احلديث:  

: من متسك بسنتي يف اختالف ُأّمتي كان له أجر  قال رسول اهلل    [ 435]احلديث:  

 . (5) شهيد مائة

: أنسك الناس نسكا أنصحهم جيبا، وأسلمهم  قال رسول اهلل    [ 436]احلديث:  

 .(6)قلبا جلميع املسلمني

: من يضمن يل مخسا أضمن له اجلنّة قيل: وما  قال رسول اهلل    [ 437]احلديث:  

وجّل، والنصيحة لرسوله، والنصيحة لكتاب اهلل،    هي؟ يا رسول اهلل قال: النصيحة هلل عزّ 

 .(7)والنصيحة لدين اهلل والنصيحة جلامعة املسلمني

يغل عليهّن قلب مؤمن:  قال رسول اهلل    [ 438]احلديث:     إخالص : ثالثة ال 

  يف احلّق حيث كان، وأن يعم بدعوته مجيع املسلمني،   األمرالدعوة هلل تعاىل، والنصيحة لوالة  

 

 .  44/  20الزهد:  ( 1)

 . 16إرشاد القلوب/  ( 2)

 .  140/  2أمايل الطويس  ( 3)

 . 15ثواب االعامل:  ( 4)

 . 7/  27املحاسن:  ( 5)

 . 2/  131/ 2الكايف  ( 6)

 .  294ص  1اخلصال ج   (7)
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 .(1)الدعوة حميط من ورائهم فإن 

: الدين نصيحة قيل: ملن يا رسول اهلل؟ قال: هلل  قال رسول اهلل    [ 439]احلديث:  

 .(2)ولرسوله وألئّمة الدين وجلامعة املسلمني 

حه فقد  : من سعى يف حاجة ألخيه فلم ينصقال رسول اهلل    [ 440]احلديث:  

 .(3)خان اهلل ورسوله 

: املؤمن مرآة ألخيه املؤمن، ينصحه إذا غاب  قال رسول اهلل    [ 441]احلديث:  

 .(4)عنه، ويميط عنه ما يكره إذا شهد، ويوّسع له يف املجلس 

: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه  قال رسول اهلل    [ 442]احلديث:  

 (5). 

اهلل    [ 443]احلديث:   رسول  القيامة:  :  قال  يوم  العذاب  عنهم  اهلل  رفع  ثالثة 

 .(6)الّرايض بقضاء اهلل، والناصح للمسلمني، والداّل عىل اخلري 

اهلل    قال   [ 444]احلديث:   القيامة  رسول  يوم  اهلل  عند  منزلة  الناس  أعظم  إّن   :

 . (7) أمشاهم يف أرضه بالنّصيحة خللقه 

باملعروف حتى نعمل به كله وال ننهى  ال نأمر    : قيل لرسول اهلل    [ 445]احلديث:  

فقال: ال بل مروا باملعروف وإن مل تعملوا به كله، واهنوا    ؟عن املنكر حتى ننتهي عنه كله 

 .(8) عن املنكر وان مل تنتهوا عنه كله 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 

 . 223األشعثيّات ص  (1)

 .  82ص  1أمايل الطويس ج  (2)

 .  362ص   2أصول الكايف ج  (3)

 . 8نوادر الراوندي ص  (4)

 .  208ص   2أصول الكايف ج  (5)

 . 196إرشاد القلوب ص  (6)

 .  208ص   2أصول الكايف ج  (7)

 . 14إرشاد القلوب/  ( 8)
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 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

عيل:    [ 446حلديث:  ]ا  اإلمام  من    إناّم إنه  قال  عملوا  حيثام  قبلكم  كان  من  هلك 

الربانيون   ينههم  ومل  ينههم    واألحباراملعايص  ومل  املعايص  يف  متادوا  ملا  واهنم  ذلك،  عن 

املنكر،    واألحبار الربانيون   عن  واهنوا  باملعروف  فأمروا  العقوبات،  ِبم  نزلت  ذلك  عن 

 .(1)باملعروف والنهي عن املنكر لن يقربا أجال ولن يقطعا رزقا  األمرواعلموا أن 

اإلمام عيل:    [ 447]احلديث:   من  قال  تكونوا  به  واعملوا  به،  تعرفوا  اخلري  قولوا 

 .(2)أهله

املنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت   إنكارمن ترك قال اإلمام عيل:   [ 448]احلديث:  

 .(3) حياءبني األ

إن اهلل ال يعذب العامة بذنب اخلاصة إذا عملت  عيل:    قال اإلمام  [ 449]احلديث:  

عملت اخلاصة باملنكر جهارا فلم تغري ذلك    فإذاتعلم العامة،    اخلاصة باملنكر رسا من غري أن

 .(4)العامة استوجب الفريقان العقوبة من اهلل عّز وجّل 

الرجل  [ 450]احلديث:   التفضل يف بني إرسائيل جعل  ملا جعل    قال اإلمام عيل: 

منهم يرى أخاه عىل الذنب فينهاه فال ينتهي، فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه ورشيبه  

حتى رضب اهلل عّز وجّل قلوب بعضهم ببعض، ونزل فيهم القرآن حيث يقول عّز وجّل:  

َمْرَيمَ ﴿ اْبِن  َوِعيَسى  َداُووَد  لَِساِن  َعىَل  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  اله َعَصْوا  ُلِعَن  باَِم  َذلَِك   

َكاُنوا    َيْعَتُدونَ َوَكاُنوا   َما  َلبِْئَس  َفَعُلوُه  ُمنَْكٍر  َيَتنَاَهْوَن َعْن  اَل  ِمنُْهْم    َيْفَعُلونَ َكاُنوا  ا  ريا
َكثِ َتَرى 

 

 .  6/  57/ 5الكايف  ( 1)

 .  42/  15املحاسن:  ( 2)

 .  374/  181/ 6التهذيب  ( 3)

 .  26، وقرب اإلسناد: 6/ 522علل الرشائع:  ( 4)
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َعَلْيهِ  اهللهُ  َسِخَط  َأْن  َأْنُفُسُهْم  هَلُْم  َمْت  َقده َما  َلبِْئَس  َكَفُروا  ِذيَن  اله ْوَن  ُهْم  َيَتَوله اْلَعَذاِب  َويِف  ْم 

ا مِ   َخالُِدونَ  َُذوُهْم َأْولَِياَء َوَلكِنه َكثرِيا نُْهْم  َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمُنوَن بِاهللهِ َوالنهبِيِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِه َما اخته

 .(1)[ 81-78]املائدة:  ﴾َفاِسُقونَ 

والرايض به واملعني عليه رشكاء  العامل بالظلم  قال اإلمام عيل:    [ 451]احلديث:  

 .(2) ثالثة

إنام جيمع الناس الرضا والسخط، فمن ريض أمرا  قال اإلمام عيل:    [ 452]احلديث:  

 .(3) فقد دخل فيه، ومن سخطه فقد خرج منه

الرايض بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعىل كل  قال اإلمام عيل:   [ 453]احلديث:  

 . (4) إثم الرضا بهداخل يف باطل إثامن: إثم العمل به، و

أن نلقى أهل املعايص بوجوه    أمرنا رسول اهلل  قال اإلمام عيل:    [ 454]احلديث:  

 .(5)مكفهرة

عيل   [ 455]احلديث:   اإلمام  أهله  قال  بعض  من يويص  اقبل  بني،  يا  احلكامء    : 

مواعظهم، وتدبر أحكامهم، وكن آخذ الناس بام تأمر به، وأكف الناس عام تنهى عنه، وأمر  

باملعروف، والنهي   األمر عند اهلل تبارك وتعاىل  األمور استتامم فإن  باملعروف تكن من أهله، 

 .(6)عن املنكر

من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم  قال اإلمام عيل:   [ 456]احلديث:  

ومؤدِبا أحق  نفسه قبل تعليم غريه، وليكن تأديبه بسريته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه  

 

 . 3/  311عقاب االعامل:  ( 1)

 .  72/ 107اخلصال:  ( 2)

 . 323/ 262املحاسن:  ( 3)

 .  154/ 191/  3هنج البالغة  ( 4)

 . 10/  58/ 5الكايف  ( 5)

 .  277/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 6)
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 .(1) جالل من معلم الناس ومؤدِبمباإل

لرجل سأله أن يعظه: ال تكن ممن يرجو اآلخرة    قال اإلمام عيل   [ 457]احلديث:  

 .(2)ينهى وال ينتهي ويأمر بام ال يأيت.. بغري العمل

وأمروا باملعروف وائتمروا به، واهنوا عن املنكر  قال اإلمام عيل:    [ 458]احلديث:  

 .(3)إنام أمرنا بالنهي بعد التناهيوتناهوا عنه، و

إ  [ 459]احلديث:   راجعون، ظهر الفساد فال منكر    إليهنا هلل وإنا  قال اإلمام عيل: 

املنكر   عن  والناهني  له،  التاركني  باملعروف  اآلمرين  اهلل  لعن  مزدجر،  زاجر  وال  مغري، 

 .(4)العاملني به

حدثت بدعة إال تركت ِبا سنة، فاتقوا البدع،  أما  قال اإلمام عيل:    [ 460]احلديث:  

 .(5) أفضلها، وإن حمدثاهتا رشارها  األموروالزموا املهيع إن عوازم 

قال اإلمام عيل يويص بعض أهله: ال تعمل باخلديعة فإهّنا خلق    [ 461]احلديث:  

 .(6)الّلئام، واحمض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة 

احمض أخاك بالنصيحة حسنة كانت أو قبيحة،    قال اإلمام عيل:  [ 462]احلديث:  

 .(7)وساعده عىل كّل حال وزل، معه حيثام زال وال تطلبن منه املجازاة، فإهّنا من شيم الدناة

 .(8)قال اإلمام عيل: خري إخوانك أنصحهم   [ 463]احلديث:  

 .(9)نجدك أقال اإلمام عيل: من نصحك فقد   [ 464]احلديث:  

 

 . 73/ 166/  3هنج البالغة  ( 1)

 .  150/ 189/  3هنج البالغة  ( 2)

 .  101/ ذيل خطبة 202/  1هنج البالغة  ( 3)

 . 125/ 17/  2هنج البالغة  ( 4)

 . 141/ 38/  2هنج البالغة  ( 5)

 . 81حتف العقول، ص  (6)

 .  93ص   1كنز الكراجكي ج  (7)

 .  391غرر احلكم، ص  (8)

 .  617غرر احلكم، ص  (9)
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 .(1) يل: من استنصحك اهلل فال تغّشه قال اإلمام ع   [ 465]احلديث:  

النصيحة من ذّلك عىل عيبك    [ 466]احلديث:   ما آل جهدك يف  قال اإلمام عيل: 

 .(2)وحفظ غيبك 

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

بن    [ 467]احلديث:   موسى  اخلرض  به  أوىص  ما  آخر  )كان  السجاد:  اإلمام  قال 

إىل اهلل عّز وجّل    األمورعمران عليهام الّسالم أن قال له: ال تعرّيّن أحدا بذنب، وإّن أحّب  

ثالثة: القصد يف اجلدة، والعفو يف املقدرة، والرفق بعباد اهلل، وما رفق أحد بأحد يف الدنيا  

 ( 3)يوم القيامة. ورأس احلكمة خمافة اهلل تبارك وتعاىل(   إاّل رفق اهلل عّز وجّل به

السجاد:    [ 468]احلديث:   اإلمام  الظاملني  قال  ومعونة  العاصني،  وصحبة  إياكم 

 .(4)وجماورة الفاسقني، احذروا فتنتهم، وتباعدوا من ساحتهم

السجاد  [ 469]احلديث:   اإلمام  ينتهي،    قال  وال  ينهى  املنافق  املنافق:  وصف  يف 

 .(5)ويأمر بام ال يأيت

أخيك:  [ 470]احلديث:   حّق  أما  السّجاد:  اإلمام  وعّزك  فإن    قال  يدك  أنه  تعلم 

وقّوتك فال تتخذه سالحا عىل معصية اهلل، وال عّدة للظلم بخلق اهلل، وال تدع نرصته عىل  

 .(6) يكن اهلل أكرم عليك منه وال قوة إاّل باهلل أطاع اهلل وإاّل فلفإن  عدوه، والنصيحة له 

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

الباقر: قم باحلّق وال تعرض ملا فاتك، واعتزل ما ال    [ 471]احلديث:   قال اإلمام 

 

 .  619غرر احلكم، ص  (1)

 .  619غرر احلكم، ص  (2)

 .  111ص  1اخلصال ج   (3)

 . 42.الباب 2/  16/ 8الكايف  ( 4)

 .12/  399أمايل الصدوق:  ( 5)

 . 421مكارم األخالق ص  (6)
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يعنيك، وجتنّب عدّوك، واحذر صديقك من األقوام إاّل األمني واألمني من خيش اهلل، وال  

يف   واسترش  أمانتك،  عىل  تأمنه  وال  رّسك  عىل  تطلعه  وال  الفاجر  اّلذين    أموركتصحب 

 . (1) َيشون رِّبم 

اإل  [ 472]احلديث:   الباقر:  قال  اهلل  مام  يدينون  ال  لقوم  باملعروف،    باألمر ويل 

 .(2)والنهي عن املنكر

باملعروف، والنهي    األمر قوم يعيبون    قال اإلمام الباقر: بئس القوم   [ 473]احلديث:  

 .(3)عن املنكر

الباقر:    [ 474]احلديث:   اإلمام  قوم  قال  فيهم  ينبغ  قوم  الزمان  آخر  يف  يكون 

لرفضوها كام رفضوا  ..  مراؤون بأمواهلم وأبداهنم  ما يعملون  بسائر  الصالة  ولو أرضت 

إن   الفرائض وأرشفها،  تقام    األمر أسمى  ِبا  فريضة عظيمة  املنكر  والنهي عن  باملعروف 

فيهلك   بعقابه  فيعمهم  عليهم  وجّل  عّز  اهلل  غضب  يتم  هنالك  دار    األبرارالفرائض،  يف 

الكبار،  األ دار  يف  والصغار  سبيل    األمرإن  رشار،  املنكر  عن  والنهي  ،  األنبياءباملعروف 

ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة ِبا تقام الفرائض، وتأمن املذاهب، وحتل املكاسب، وترد  

 .(4) األمرعداء، ويستقيم ، وينتصف من األاألرضاملظامل، وتعمر 

قان من  باملعروف والنهي عن املنكر خل  األمر قال اإلمام الباقر:    [ 475]احلديث:  

 .(5)خلق اهلل، فمن نرصمها أعزه اهلل، ومن خذهلام خذله اهلل

الباقر:    [ 476]احلديث:   اإلمام  النبي    أوحى قال  إىل شعيب  السالماهلل  ين  إ :  عليه 

 

 .  559علل الرشائع ص  (1)

 .  353/  176/ 6، والتهذيب 4/  56/ 5الكايف  ( 2)

 .  5/  57/ 5الكايف  ( 3)

 .  1/  55/ 5الكايف  ( 4)

 . 1/  192ثواب االعامل:  ( 5)
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عليه  ألف: أربعني ألفا من رشارهم، وستني ألفا من خيارهم، فقال  مائة معذب من قومك 

فأوحى اهلل عّز وجّل إليه: داهنوا أهل املعايص    ؟رخيا رشار، فام باأل: يا رب هؤالء األالسالم 

 .(1)ومل يغضبوا لغضبي

من علم باب هدى فله مثل أجر من عمل به،  قال اإلمام الباقر:    [ 477]احلديث:  

شيئا، ومن علم باب ضالل كان عليه مثل أوزار من عمل    أجورهم من    أولئك وال ينقص  

 . (2)من أوزارهم شيئا  أولئكبه وال ينقص 

أيام عبد من عباد اهلل سن سنة هدى كان له مثل  قال اإلمام الباقر:    [ 478]احلديث:  

يشء، وأيام عبد من عباد اهلل سن سنة    أجورهمأجر من عمل بذلك من غري أن ينقص من  

 .(3)ضالل كان عليه مثل وزر من فعل ذلك من غري أن ينقص من أوزارهم يشء

ن بسنة عدل فاتبع كان له أجر من عمل  من استقال اإلمام الباقر:    [ 479]احلديث:  

ِبا من غري أن ينتقص من أجورهم يشء، ومن استن سنة جور فاتبع كان عليه مثل وزر من  

 .(4) من غري أن ينتقص من أوزارهم يشء عمل به 

من عمل باب هدى كان له أجر من عمل به وال  قال اإلمام الباقر:    [ 480]احلديث:  

به وال    ، ومن عمل أجورهممن    أولئكينقص   باب ضالل كان عليه مثل وزر من عمل 

 .(5) من أوزارهم أولئك ينقص 

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

بجامعة    [ 481]احلديث:   مر  إذا  الصادق  اإلمام  كان  قال:  إبراهيم  بن  غياث  عن 

 

 . 372/  180/ 6، والتهذيب 1/  55/ 5الكايف  ( 1)

 .  4/  27/ 1الكايف  ( 2)

 .  1/  160ثواب االعامل:  ( 3)

 . 8/  27املحاسن:  ( 4)
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 .(1) َيتصمون ال جيوزهم حتى يقول ثالثا: اتقوا اهلل، يرفع ِبا صوته

أصحابه:  [ 482]احلديث:   يويص  الصادق  اإلمام  منكم    قال  السن  ذوو  ليعطفن 

 .(2)والنهى عىل ذوي اجلهل وطالب الرئاسة، أو لتصيبنكم لعنتي أمجعني

ما قّدست ُأّمة مل يؤخذ لضعيفها من قوهيا غري  قال اإلمام الصادق:    [ 483]احلديث:  

 .(3)متعتع

 .(4)ويل ملن يأمر باملنكر وينهى عن املعروفقال اإلمام الصادق:   [ 484]احلديث:  

الصادق    [ 485]احلديث:   اإلمام  واألقال  الدين:  حديث رشائع  باملعروف  يف  مر 

 .(5)ن أمكنه ذلك، ومل َيف عىل نفسه وال عىل أصحابهوالنهي عن املنكر واجبان عىل م

  أهيا الناس مروا باملعروف واهنوا عن املنكر، قال اإلمام الصادق:   [ 486]احلديث: 

 .(6)باملعروف والنهي عن املنكر مل يقربا أجال ومل يباعدا رزقا  األمرفإن 

عن    [ 487]احلديث:   الصادق  اإلمام  امل   األمر سئل  عن  والنهي  نكر  باملعروف 

قال: إنام هو عىل القوي املطاع العامل    ؟ فقال: ال، فقيل له: ومل  ؟مجيعا   األمةأواجب هو عىل  

باملعروف من املنكر، ال عىل الضعيف الذي ال هيتدي سبيال، والدليل عىل ذلك كتاب اهلل  

ٌة َيْدُعوَن إىَِل اخْلرَْيِ َوَيْأُمُروَن  ﴿عّز وجّل قوله:   بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر  َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمه

َوِمْن  ﴿فهذا خاص غري عام، وكام قال اهلل عّز وجّل:    [ 104]آل عمران:    ﴾املُْْفلُِحونَ َوُأوَلئَِك ُهُم  

ٌة هَيُْدوَن بِاحْلَقِّ َوبِِه   ومل يقل: عىل أمة موسى وال عىل    [ 159]األعراف:    ﴾َيْعِدُلونَ َقْوِم ُموَسى ُأمه

إِنه إِْبَراِهيَم  ﴿وجل:    مة واحد فصاعدا، كام قال اهلل عزكل قومه، وهم يومئذ ُأمم خمتلفة، واأل

 

 . 12/  59/ 5الكايف  ( 1)
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 .  2/  56/ 5الكايف  ( 3)
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ا َومَلْ َيُك ِمَن  ةا َقانِتاا هللِهِ َحنِيفا كِنيَ َكاَن ُأمه يقول: مطيعا هلل عّز وجّل، وليس   [ 120]النحل:  ﴾ املرُْْشِ

 .(1)يف هذه اهلدنة من حرج إذا كان ال قوة له وال عدد وال طاعة عىل من يعلم ذلك

إنام يأمر باملعروف وينهى عن املنكر من كانت  قال اإلمام الصادق:    [ 488]احلديث:  

فيه ثالث خصال: عامل بام يأمر به تارك ملا ينهى عنه، عادل فيام يأمر، عادل فيام ينهى، رفيق  

 .(2)فيام يأمر، رفيق فيام ينهى

احتال عىل عابد من بني إرسائيل    إبليس ن  قال اإلمام الصادق: إ  [ 489احلديث:  ] 

حتى ذهب إىل فاجرة يريد الزنا ِبا، فقالت له: إن ترك الذنب أيرس من طلب التوبة، وليس  

عىل باِبا مكتوب:    وإذا كل من طلب التوبة وجدها، فانرصف وماتت من ليلتها فأصبحت  

نة، فارتاب الناس فمكثوا ثالثا ال يدفنوهنا ارتيابا يف أمرها،  احرضوا فالنة فإهنا من أهل اجل

ـ وال أعلمه اال موسى بن عمران ـ أن ائت فالنة    األنبياءفأوحى اهلل عّز وجّل إىل نبي من  

ف فليصلوا عليها،  الناس  بتثبيطها  إفصل عليها، ومر  اجلنة  هلا  قد غفرت هلا، وأوجبت  ين 

 . (3) عبدي فالنا عن معصيتي

ما جعل اهلل بسط اللسان وكف اليد، ولكن  قال اإلمام الصادق:    [ 490]احلديث: 

 .(4) ن معاا آجعلهام يبسطان معا ويكف

أ  [ 491]احلديث:   الصادق:  اإلمام  عىل  قال  يؤدب  مل  ثم  قومه  يف  نشأ  ناشىء  يام 

 .(5)ما يعاقبهم به أن ينقص يف أرزاقهم  أولمعصية كان اهلل 

ما أقر قوم باملنكر بني أظهرهم ال يغريونه إال  ادق:  قال اإلمام الص  [ 492]احلديث:  

 

 . 16/  59/ 5الكايف  ( 1)

 . 365روضة الواعظني:  ( 2)

 .  584/  384/ 8الكايف  ( 3)
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 .(1)أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب من عنده

حسب املؤمن غريا إذا رأى منكرا أن يعلم  قال اإلمام الصادق:    [ 493]احلديث:  

 . (2)اهلل عّز وجّل من قلبه إنكاره

منكرا أن يعلم  حسب املؤمن عذراا إذا رأى  قال اإلمام الصادق:    [ 494]احلديث:  

   (3) اهلل من نيته أنه له كاره

الصادق:    [ 495]احلديث:   اإلمام  يعمل  قال  يرى عدوه  أن  املؤمن نرصة  حسب 

 . (4) بمعايص اهلل

الساعي قاتل ثالثة: قاتل نفسه، وقاتل من  قال اإلمام الصادق:    [ 496]احلديث:  

 .(5) إليهسعى به، وقاتل من سعى 

الساموات واألقال اإلمام الصادق:    [ 497]احلديث:   رض مل َيبوا أن  لو أن أهل 

 .(6)لكانوا من أهل النار مع رسول اهلل   يكونوا شهدوا 

ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن    ﴿ ملا نزلت هذه اآلية  قال اإلمام الصادق:    [ 498]احلديث:  

وقد علم أن قد    [ 183]آل عمران:    ﴾ َصاِدِقنيَ َقْبيِل بِاْلَبيِّنَاِت َوبِالهِذي ُقْلُتْم َفلَِم َقَتْلُتُموُهْم إِْن ُكنُْتْم  

 .(7)قالوا: واهلل ما قتلنا وال شهدنا، وإنام قيل هلم: ابرأوا من قتلتهم فأبوا

  ؟اإلمام الصادق: تنزل الكوفة  قال يل :عن حممد بن االرقط، قال   [ 499ديث: ]احل 

  ، قلت: جعلت فداك ما بقي منهم أحد  ؟ فقلت: نعم، فقال: ترون قتلة احلسني بني أظهركم

ُقْل    ﴿! أمل تسمع إىل قول اهلل:  ؟قال: فأنت إذا ال ترى القاتل إال من قتل، أو من ويل القتل
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]آل عمران:    ﴾َصاِدِقنيَ ِمْن َقْبيِل بِاْلَبيِّنَاِت َوبِالهِذي ُقْلُتْم َفلَِم َقَتْلُتُموُهْم إِْن ُكنُْتْم  َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل  

بني أظهرهم، ومل يكن بينه وبني عيسى رسول،    فأي رسول قتل الذين كان حممد    ، [ 183

 . (1) وإنام رضوا قتل أولئك فسموا قاتلني

َأْو َكالهِذي َمره َعىَل َقْرَيٍة  ﴿ يف قول اهلل عّز وجّل:    الصادققال اإلمام    [ 500]احلديث:  

ا َفَأَماَتُه اهللهُ ِماَئَة َعاٍم ُثمه   َبَعَثُه َقاَل  َوِهَي َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِشَها َقاَل َأنهى َُيْيِي َهِذِه اهللهُ َبْعَد َمْوهِتَ

ا َأْو َبْعَض  ابَِك مَلْ    َكْم َلبِْثَت َقاَل َلبِْثُت َيْوما َيْوٍم َقاَل َبْل َلبِْثَت ِماَئَة َعاٍم َفاْنُظْر إِىَل َطَعاِمَك َورَشَ

ُسوَها حَلاْما  َيَتَسنهْه َواْنُظْر إىَِل مِحَاِرَك َولِنَْجَعَلَك آَيةا لِلنهاِس َواْنُظْر إِىَل اْلِعَظاِم َكْيَف ُننِْشُزَها ُثمه َنكْ 

َ َلُه َقاَل أَ    َفَلامه َتَبنيه
ٍ
ء : إن اهلل بعث إىل بني إرسائيل  [ 259]البقرة:    ﴾َقِديرٌ ْعَلُم َأنه اهللهَ َعىَل ُكلِّ يَشْ

ن البيت بيت املقدس، والغرس بنو إرسائيل،  إفأوحى اهلل إليه أن قل هلم  ..  رميا أنبيا يقال له:  

بكوا    فإن  عملوا باملعايص فأُلسّلطّن عليهم يف بلدهم من يسفك دماءهم ويأخذ أمواهلم،

عمرهنا،  خربنها مائة عام، ثم ألأل   إيل مل أرحم بكاءهم وإن دعوين مل أستجب دعاءهم ثم 

فعاود    ؟فلام حدثهم اجتمع العلامء فقالوا: يا رسول اهلل ما ذنبنا نحن ومل نكن نعمل بعملهم

نكم رأيتم املنكر فلم تنكروه، فسلط اهلل عليهم بخت  اهلل قل هلم: أل  أوحى ثم  ..  لنا ربك

 .(2) فصنع ِبم ما قد بلغكنرص

ليقلباها قال اإلمام الصادق:    [ 501]احلديث:   إن اهلل بعث ملكني إىل أهل مدينة 

أحدمها: يا رب إيّن  .. فقال عىل أهلها فلام انتهيا إىل املدينة فوجدا فيها رجال يدعو ويترضع

  ملا أمرتك به، انتهيت إىل املدينة فوجدت عبدك فالنا يدعوك ويترضع إليك فقال: امض  

 .(3) ذا رجل مل يتمعر وجهه غيظا يل قطفإن 

 

 .  165/  209/ 1تفسري العيايش  ( 1)
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واهلل ما الناصب لنا حربا بأشد علينا مؤونة  قال اإلمام الصادق:    [ 502]احلديث:  

قبل منكم  فإن    ذاعة فامشوا إليه فردوه عنها، إعرفتم من عبد    فإذامن الناطق علينا بام نكره،  

الرجل منكم يطلب احلاجة فيلطف  فإن    ،وإال فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه 

حوائجكم،  يف  تلطفون  كام  حاجتي  يف  فالطفوا  تقىض  حتى  وإال  فإن    فيها  منكم  قبل  هو 

 .(1)فادفنوا كالمه حتت أقدامكم

آلخذن الربيء منكم بذنب السقيم، ومل ال    :قال اإلمام الصادق  [ 503]احلديث:  

فتجالس  ويشينني  يشينكم  ما  الرجل  عن  ويبلغكم  املار  أفعل  بكم  فيمر  وحتدثوهنم  وهنم 

فيقول: هؤالء رش من هذا، فلو أنكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون زبرمتوهم وهنيتموهم كان  

 .(2)أبر بكم وّب

الصادق:    [ 504]احلديث:   اإلمام  إىل علامئكمألقال  ذنوب سفهائكم  ما  ..  محلن 

أن تأتوه فتؤنبوه    ذى األيمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به  

ق بليغا،  قوال  له  وتقولوا  منا ي وتعذلوه  يقبلون  ال  إذا  فداك  جعلت  اهجروهم    ؟ل:  قال: 

 .(3)واجتنبوا جمالسهم

آخذ    [ 505]احلديث:   أن  يل  حق  قد  إنه  أصحابه:  من  لقوم  الصادق  اإلمام  قال 

الربيء منكم بالسقيم، وكيف ال َيق يل ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فال  

 .(4) تنكرون عليه، وال هتجرونه وال تؤذونه حتى يرتك

لو أنكم إذا بلغكم عن الرجل يشء متشيتم  قال اإلمام الصادق:    [ 506]احلديث:  
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 .(1)فعل وإال فاجتنبوهفإن    فقلتم: يا هذا إما أن تعتزلنا وجتتنبنا، وإما أن تكف عن هذا،  إليه

باملعروف والنهي عن املنكر خلقان   األمر إن  :قال اإلمام الصادق  [ 507]احلديث:  

 . (2)من خلق اهلل، فمن نرصمها نرصه اهلل، ومن خذهلام خذله اهلل

ِذيَن آَمنُوا ُقوا  ﴿ :  اآلية  هزلت هذملا نقال اإلمام الصادق:    [ 508]احلديث:  َا اله َيا َأهيُّ

َجاَرُة َعَلْيَها َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن اهللهَ ا َوُقوُدَها النهاُس َواحْلِ   َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارا

َما   َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  أنا    [ 6]التحريم:    ﴾ُيْؤَمُرونَ َما  وقال:  يبكي،  املسلمني  من  رجل  جلس 

: حسبك أن تأمرهم بام تأمر به نفسك،  عجزت عن نفيس، كلفت أهيل، فقال رسول اهلل  

 .( 3)وتنهاهم عام تنهى عنه نفسك

ِذيَن آَمنُوا  ﴿قول اهلل عّز وجّل:  سئل اإلمام الصادق عن    [ 509]احلديث:   َا اله َيا َأهيُّ

َجاَرُة َعَلْيَها َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصونَ  ا َوُقوُدَها النهاُس َواحْلِ   ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارا

َما   َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  أقيهم   [ 6]التحريم:    ﴾ُيْؤَمُرونَ اهللهَ  أمر  ف  ؟كيف  بام  تأمرهم  اهلل،  قال: 

اهلل،  ما  فإن    وتنهاهم عام هناهم  قد قضيت  كنت  عصوك  وإن  وقيتهم،  قد  كنت  أطاعوك 

 .(4) عليك

ِذيَن آَمنُوا  ﴿قول اهلل عّز وجّل:  سئل اإلمام الصادق عن    [ 510]احلديث:   َا اله َيا َأهيُّ

َجاَرُة َعَلْيهَ  ا َوُقوُدَها النهاُس َواحْلِ ا َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن  ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارا

َما   َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  أهلنا   [ 6]التحريم:    ﴾ ُيْؤَمُرونَ اهللهَ  نقي  تأمروهنم    ؟كيف  قال: 

 .(5) وتنهوهنم
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ُروا بِِه َأْنَجْينَا  ﴿يف قوله تعاىل:    قال اإلمام الصادق  [ 511]احلديث:   َفَلامه َنُسوا َما ُذكِّ

َكاُنوا   باَِم  َبئِيٍس  بَِعَذاٍب  َظَلُموا  ِذيَن  اله َوَأَخْذَنا   
ِ
وء السُّ َعِن  َينَْهْوَن  ِذيَن  ]األعراف:   ﴾ َيْفُسُقونَ اله

يأمروا  [ 165 ومل  ائتمروا  وصنف  فنجوا،  وأمروا  ائتمروا  صنف  أصناف:  ثالثة  كانوا   :

 .(1)صنف مل يأمتروا ومل يأمروا فهلكوافمسخوا ذرا، و

: إنام يأمر باملعروف وينهى عن املنكر من كانت  قال اإلمام الصادق  [ 512]احلديث:  

فيه ثالث خصال: عامل بام يأمر به، تارك ملا ينهى عنه، عادل فيام يأمر، عادل فيام ينهى،  

 .(2) رفيق فيام يأمر، رفيق فيام ينهى

ا   [ 513]احلديث:   اإلمام  اهلل عّز وجّل:    لصادق يف قال  بَِغرْيِ  ﴿قول  ا  َنْفسا َقَتَل  َمْن 

مَجِي النهاَس  َأْحَيا  َفَكَأنهاَم  َأْحَياَها  َوَمْن  ا  النهاَس مَجِيعا َقَتَل  اَم  َفَكَأنه َفَساٍد يِف اأْلَْرِض  َأْو  ا َنْفٍس    ﴾ عا

م[ 32]املائدة:   أخرجها  ومن  أحياها،  فكأنام  هدى  إىل  من ضالل  أخرجها  من  إىل  :  هدى  ن 

 .(3)ضالل فقد قتلها 

عىل قرية قد    عليه السالم مر عيسى بن مريم    قال اإلمام الصادق: [ 514]احلديث: 

أما   فقال:  ودواِبا،  وطريها  أهلها  متفرقني  إ مات  ماتوا  ولو  بسخطه  إال  يموتوا  مل  هنم 

لنا   َيييهم  أن  اهلل  ادع  وكلمته  اهلل  روح  يا  احلواريون:  فقال  كانت  لتدافنوا،  ما  فيخربونا 

فنجتنبها  السالم  فدعا عيسى  ؛  أعامهلم  فقام عيسى  عليه  نادهم،  اجلو أن  عليه  فنودي من 

، فقال: يا أهل القرية فأجابه منهم جميب: لبيك، فقال:  األرضبالليل عىل رشف من    السالم 

  قال: عبادة الطاغوت، وحب الدنيا، مع خوف قليل، وأمل بعيد،   ؟وَيكم ما كانت أعاملكم

املعايص، قال:    ألهل قال: الطاعة  ؟  قال: كيف عبادتكم للطاغوت  .. وغفلة يف هلو ولعب 
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قال:    ؟فقال: وما اهلاوية  ، قال: بتنا يف عافية، وأصبحنا يف اهلاوية  ؟كيف كان عاقبة أمركم

قال: وَيك كيف  ..  قال: جبال من مجر توقد علينا إىل يوم القيامة   ؟سّجني، قال: وما سجني

قال: يا روح اهلل إهنم ملجمون بلجم من نار، بأيدي مالئكة    ؟ريك من بينهممل يكلمني غ

غالظ شداد، وإين كنت فيهم ومل أكن منهم، فلام نزل العذاب عمني معهم، فأنا معلق بشعرة  

عيسى   فالتفت  منها،  أنجو  أم  فيها  أكبكب  أدري  ال  جهنم،  شفري  السالم عىل  إىل    عليه 

 أكل اخلبز اليابس بامللح اجلريش، والنوم عىل املزابل خري كثري  احلواريني فقال: يا أولياء اهلل

 .(1)مع عافية الدنيا واآلخرة

قال: الذي يتورع عن    ؟من الورع من الناسقيل لإلمام الصادق:    [ 515]احلديث:  

رأى املنكر    وإذامل يتق الشبهات وقع يف احلرام وهو ال يعرفه،    فإذاحمارم اهلل، وجيتنب هؤالء،  

كره وهو يقوى عليه فقد أحب أن يعيص اهلل، ومن أحب أن يعيص اهلل فقد بارز اهلل  ومل ين

ن اهلل تبارك وتعاىل محد نفسه  إ أن يعيص اهلل،    أحببالعداوة، ومن أحب بقاء الظاملني فقد  

ِذيَن َظَلُموا َواحْلَْمُد هللِهِ َربِّ ﴿عىل إهالك الظاملني فقال:   ]األنعام:    ﴾ اْلَعاملَنِيَ   َفُقطَِع َدابُِر اْلَقْوِم اله

45 ](2) . 

الصادق:    [ 516]احلديث:   اإلمام  جتالسوهم  قال  وال  البدع،  أهل  تصحبوا  ال 

 .(3) : املرء عىل دين خليله وقرينهفتصريوا عند الناس كواحد منهم، قال رسول اهلل 

الصادق:   [ 517]احلديث:   اإلمام  قعد عند سباب    قال  اهلل فقد عىص    ألولياء من 

 .(4) اهلل

ال ينبغي للمؤمن أن جيلس جملسا يعىص اهلل    قال اإلمام الصادق:  [ 518]احلديث:  
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 .(1)فيه وال يقدر عىل تغيريه

َل َعَلْيُكْم يِف  ﴿قول اهلل عّز وجّل: سئل اإلمام الصادق عن   [ 519]احلديث:   َوَقْد َنزه

َمَعُهْم َحتهى ََيُوُضو َتْقُعُدوا  َفاَل  ِِبَا  َوُيْسَتْهَزُأ  ِِبَا  ُيْكَفُر  آَياِت اهللهِ  إَِذا َسِمْعُتْم  َأْن  ا يِف  اْلكَِتاِب 

ا ِمْثُلُهْم إِنه اهللهَ َجاِمُع املُْنَافِِقنَي َواْلَكافِِري ِه إِنهُكْم إِذا ا َن يِف َجَهنهَم  َحِديٍث َغرْيِ ،  [ 140]النساء:    ﴾مَجِيعا

، فقم من عنده وال تقاعده  األئمةعنى ِبذا الرجل جيحد احلق ويكذب به، ويقع يف    إناّم فقال  

 .(2)كائنا من كان

فقال: من كان فعله لقوله    ؟ بم يعرف الناجيقيل لإلمام الصادق:    [ 520]احلديث:  

 .(3) نام ذلك مستودعإافقاا، فموافقا فهو ناج، ومن مل يكن فعله لقوله مو

  ل: ي ق  ،من علم خريا فله مثل أجر من عمل بهقال اإلمام الصادق:    [ 521]احلديث:  

قال:   ؟ماتفإن    :يل له، ق  جرىل: إن علمه الناس كلهم  يق  ؟ علمه غريه جيري ذلك لهفإن  

 . (4) وإن مات 

قال اإلمام الصادق: ال يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ ِبا إال كان    [ 522]احلديث:  

 . (5)له مثل أجر من أخذ ِبا، وال يتكلم بكلمة ضالل يؤخذ ِبا إال كان عليه وزر من أخذ ِبا 

من    [ 523]احلديث:   موته  بعد  الرجل  يتبع  ليس  الصادق:  اإلمام  إال    األجر قال 

ثالث خصال: صدقة أجراها يف حياته فهي جتري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل  

 .(6)ِبا بعد موته، وولد صالح يستغفر له

الصادق:    [ 524]احلديث:   ما من مؤمن سن عىل نفسه سنة حسنة أو  قال اإلمام 
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 . (1)أيام الدنيا   عىل نفسه   أجريشيئا من اخلري ثم حال بينه وبني ذلك حائل إال كتب اهلل له ما  

 . (2) قال اإلمام الصادق: املؤمن أخو املؤمن َيّق عليه النصيحة   [ 525]احلديث:  

 .(3)قال اإلمام الصادق: جيب للمؤمن عىل املؤمن أن يناصحه   [ 526]احلديث:  

يف    [ 527]احلديث:   له  النّصيحة  املؤمن  عىل  للمؤمن  جيب  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(4) املشهد واملغيب 

قال اإلمام الصادق: من سعى ألخيه املؤمن يف حاجة ومل يمحضه    [ 528]احلديث:  

 .(5) فيها النصيحة كان كمن خان اهلل ورسوله 

يها  قال اإلمام الصادق: من مشى يف حاجة أخيه ثّم مل يناصحه ف  [ 529]احلديث:  

 .(6) كان كمن خان اهلل ورسوله وكان اهلل خصمه 

قال اإلمام الصادق: من مشى مع قوم يف حاجة فلم يناصحهم،    [ 530]احلديث:  

 .(7)فقد خان اهلل ورسوله 

قال اإلمام الصادق: من مشى مع أخيه يف حاجة، فناصحه فيها،    [ 531]احلديث:  

خنادق سبعة  القيامة  يوم  النار  وبني  بينه  اهلل  السامء  جعل  بني  ما  واخلندق  اخلندق  بني   ،

 .(8)واألرض 

قيل لإلمام الصادق: املؤمن رمحة؟ قال: نعم، وأّيام مؤمن أتاه أخوه    [ 532]احلديث:  

قضاها كان قد قبل الرمحة بقبوهلا،  فإن    ذلك رمحة ساقها اهلل إليه، وسّيبها له،   فإناميف حاجته  

فإّنام رّد عن الرمحة    وإن رّده وهو يقدر عىل قضائها  له،    التينفسه  إليه وسّيبها  ساقها اهلل 
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وذخرت الرمحة للمردود عن حاجته، ومن مشى يف حاجة أخيه ومل يناصحه بكّل جهده  

فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني، وأّيام رجل أتاه رجل من إخوانه واستعان به يف حاجته فلم  

أعدائنا  حوائج  بقضاء  تعاىل  اهلل  ابتاله  يقدر،  وهو  فقريا    يعنه  مؤمنا  حّقر  ومن  ِبا  ليعّذبه 

اخلالئق،   رؤوس  عىل  القيامة  يوم  اهلل  شّهره  وفقره  يده  ذات  لقّلة  واحتقره  به  واستخّف 

وحّقره، وال يزال ماقتا له، ومن اغتيب عنده أخوه املؤمن فنرصه وأعانه نرصه اهلل يف الّدنيا 

 .(1) وحّقره يف الّدنيا واآلخرة واآلخرة، ومن مل ينرصه ومل يدفع عنه وهو يقدر خذله اهلل 

قال اإلمام الصادق: أّيام رجل من أصحابنا استعان به رجل من    [ 533]احلديث:  

  .(2) إخوانه يف حاجة فلم يبالغ فيها بكّل جهد فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني 

قال اإلمام الصادق: أّيام مؤمن مشى مع أخيه املؤمن يف حاجة فلم    [ 534]احلديث:  

 .(3) يناصحه فقد خان اهلل ورسوله  

قال اإلمام الصادق: عليكم بالنصح هلل يف خلقه فلن تلّقاه بعمل    [ 535]احلديث:  

 .(4) أفضل منه 

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

مايل رأيتك عند عبد الرمحن    قال اإلمام الكاظم لبعض أصحابه:   [ 536]احلديث:  

إنه يقول يف اهلل قوال عظيام، يصف اهلل وال يوصف، فإما جلست معه وتركتنا،  ..  بن يعقوب 

يقول ما شاء،  ي جلست معنا وتركته، ق  وإما  ما يقول  إذا يشء عيّل منه    أي ل: هو  أقل    ؟ مل 

موسى    أصحاب   ن تنزل به نقمة فتصيبكم مجيعا، أما علمت بالذي كان من أفقال: أما ختاف  

فرعون فلام حلقت خيل فرعون بموسى ختلف عنه    أصحاببوه من  أ، وكان  عليه السالم 
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بوه وهو يراغمه حتى بلغا طرفا من البحر، فغرقا مجيعاا،  أباه فيلحقه بموسى، فمىض  أليعظ  

النقمة   اهلل، ولكن  فقال: هو يف رمحة  قارب    إذا فأتى موسى اخلرب  يكن هلا عمن  نزلت مل 

 .(1) املذنب دفاع

وعنده    [ 537]احلديث:   الكاظم  اإلمام  عىل  دخلت  األنصارّي:  املؤمن  عبد  قال 

حمّمد بن عبد اهلل فتبّسمت إليه فقال: أحتّبه؟ قلت: نعم، وما أحببتة إاّل لكم، قال: هو أخوك،  

، ملعون ملعون من غّش أخاه،  ّمه ملعون ملعون من اهّتم أخاهأ واملؤمن أخو املؤمن ألبيه و

ملعون ملعون من مل ينصح أخاه، ملعون ملعون من استأثر عىل أخيه، ملعون ملعون من  

 .(2)احتجب عن أخيه، ملعون ملعون من اغتاب أخاه 

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

الرضا:    [ 538]احلديث:   اإلمام  أو  قال  املنكر،  عن  ولتنهن  باملعروف،  لتأمرن 

 .( 3) رشاركم فيدعو خياركم فال يستجاب هلم ليستعملن عليكم 

أما عند  فقال:    ؟احلواريون احلواريني  سمىمل  قيل لإلمام الرضا:    [ 539]احلديث:  

هنم سموا حواريني ألهنم كانوا قصارين َيلصون الثياب من الوسخ بالغسل وهو  إالناس ف

خملصني يف    هنم كانوا احلواريني ألوأما عندنا فسموا احلواريون    ، اسم مشتق من اخلبز احلوار

 .(4) وساخ الذنوب بالوعظ والتذكريأ، وخملصني لغريهم من أنفسهم 

ي علة أغرق اهلل عّز وجّل الدنيا كلها يف زمن  ألقيل لإلمام الرضا:    [ 540]احلديث:  

ن اهلل عّز  أل  األطفال فقال: ما كان فيهم    ؟ومن ال ذنب له األطفالوفيهم    عليه السالم نوح  

 أعقم أصالب قوم نوح وأرحام نسائهم أربعني عاما فانقطع نسلهم فغرقوا وال طفل  وجّل 

 

 . 1/  278/ 2الكايف  ( 1)

 . 187عّدة الداعي ص  (2)

 .  352/  176/ 6، والتهذيب 3/  61/ 5الكايف  ( 3)

 . 10/  79/  2، وعيون أخبار اإلمام الرضا  1/  80علل الرشائع:    (  4)
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فيهم، ما كان اهلل ليهلك بعذابه من ال ذنب له، وأما الباقون من قوم نوح فأغرقوا بتكذيبهم  

وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب املكذبني، ومن غاب عن أمر    عليه السالملنبي اهلل نوح  

 .(1) شاهده وأتاه فريض به كان كمن 

كان    [ 541]احلديث:   يناصحه،  فلم  أخيه  حاجة  يف  مشى  من  الرضا:  اإلمام  قال 

 .(2)كمن حارب اهلل ورسوله 

  قال اإلمام الرضا: حق املؤمن عىل املؤمن، أن يمحضه النصيحة ـ  [ 542]احلديث:  

 .(3)كنصيحته لنفسه  يف املشهد واملغيب ـ

 بالتقية والتدرج اإلصالح  ـ ما ورد حول    ثانيا 

مسؤوليات الرعية بكل مكوناهتا  ورد من األحاديث حول  نتناول يف هذا املبحث ما  

، والذي  التدرج والتقيةيف حتقيق احلاكمية اإلهلية يف الواقع عرب أيرس الطرق وأسهلها، وهو  

اع  والرصاع مع أي جهة قد يكون الرصترك اخلصومة    يقتيض االقتصار عىل األولويات مع

 معها عقبة دون حتقيق احلاكمية.

ويشري إىل صحة هذه األحاديث وقبوهلا كل ما ورد يف القرآن الكريم يف الفرتة املكية  

خصوصا من اآليات الدالة عىل وجوب حرص املؤمنني عىل عدم الدخول مع املعادين هلم  

 يف أي رصاعات هامشية قد ترصف عن جوهر الدعوة احلقيقي. 

ا مَجِيالا ﴿اىل:  ومن ذلك قوله تع ،  [ 10]املزمل:    ﴾ َواْصرِبْ َعىَل َما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجرا

﴿ َأْن  وقوله:  َلْواَل  َمْكُظوٌم  َوُهَو  َناَدى  إِْذ  احْلُوِت  َكَصاِحِب  َتُكْن  َواَل  َربَِّك  حِلُْكِم  َفاْصرِبْ 

 

، وعيون أخبار اإلمام  2/ 392، التوحيد:  1/  30علل الرشائع:    (  1)

 .  2/ 75/ 2الرضا 

 . 369فقه اإلمام الرضا، ص  (2)

 . 369فقه اإلمام الرضا، ص  (3)
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 َوُهَو مَ 
ِ
َلُنبَِذ بِاْلَعَراء ِه  َربِّ نَي َوإِْن َيَكاُد  َتَداَرَكُه نِْعَمٌة ِمْن  احِلِ ُه َفَجَعَلُه ِمَن الصه َربُّ ْذُموٌم َفاْجَتَباُه 

إِاله  ُهَو  َوَما  ملََْجُنوٌن  إِنهُه  َوَيُقوُلوَن  ْكَر  الذِّ َسِمُعوا  ملَها  بَِأْبَصاِرِهْم  َلُيْزلُِقوَنَك  َكَفُروا  ِذيَن  ِذْكٌر  اله  

َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحنَي    َواْصرِبْ حِلُْكِم َربَِّك َفإِنهَك بَِأْعُينِنَا وقوله: ﴿  ، [ 52-48]القلم:    ﴾لِْلَعاملَنِيَ 

النُُّجومِ  َوإِْدَباَر  َفَسبِّْحُه  ْيِل  الله َوِمَن  ﴿  ،[ 49-48]الطور:    ﴾َتُقوُم  ُأوُلو  وقوله:  َصرَبَ  َكاَم  َفاْصرِبْ 

ُسِل َواَل َتْسَتْعِجْل هَلُمْ  ُْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن مَلْ َيْلَبُثوا إِاله َساَعةا ِمْن هَنَارٍ َكأَ   اْلَعْزِم ِمَن الرُّ   هنه

  [ 35]األحقاف:  ﴾َفَهْل هُيَْلُك إاِله اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ  َباَلغٌ 

ومثلها اآليات التي جتيز للمؤمنني استعامل التقية مع املعتدين عليهم، كام قال تعاىل:  

    ْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننِيَ اَل َيتهِخِذ املُْ ﴿
ٍ
ء َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن اهللهِ يِف يَشْ

ُرُكُم اهللهُ َنْفَسهُ  إِاله َأْن َتتهُقوا ِمنُْهْم ُتَقاةا   [ 28]آل عمران:  ﴾ َوإِىَل اهللهِ املَِْصريُ  َوَُيَذِّ

ثرية التي تدعو إىل استعامل كل الوسائل اللينة يف الدعوة إىل اهلل،  ومثلها اآليات الك

وال منسوخة باآليات التي حتض عىل مواجهة الظلمة  وهي ليست قارصة عىل الفرتة املكية،  

واملعتدين، بل لكليهام جماله اخلاص؛ فاللني مع اللينني، ويف الفرتة التي تناسبه، والشدة مع  

 ي تتناسب مع ذلك. املعتدين ويف الفرتة الت

واملواجهة،   الشدة  وأسلوب  األسلوب  هذا  بني  مفاضلة  نجري  أن  هنا  وال نحب 

الذي يدور مع احلق حيث دار، ويسري   العبودية هلل، واملؤمن هو  ذلك أن بكليهام تتحقق 

 بحسب ما يؤمر به. 

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 املصادر السنية والشيعية: من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

اهلل    [ 543]احلديث:   رسول  يستطيع  :  قال  ال  من  حاجة  سلطان  ذا  أبلغ  من 
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 .(1) ثبت اهلل قدميه عىل الرصاط يوم تزول األقدام،  إبالغه

من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فال يبذله  :  قال رسول اهلل    [ 544]احلديث:  

 .(2) قبل منه فذاك وإال كان قد أدى الذي عليهفإن  ، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، عالنية

  .(3)  من حرض إماما فليقل خريا أو ليسكت: قال رسول اهلل   [ 545]احلديث:  

ومن عصاين فقد  ،  من أطاعني فقد أطاع اهلل:  قال رسول اهلل    [ 546]احلديث:  

  .(4) ومن يعيص األمري فقد عصاين ،ومن يطع األمري فقد أطاعني،  عىص اهلل

فإن   ،إنام اإلمام جنٌة يقاتل من ورائه ويتقى به :قال رسول اهلل   [ 547]احلديث:  

  .(5)  له بذلك أجرا وإن قال بغريه كان عليه منه وزرفإن  ،أمر بتقوى اهلل وعدل

اهلل    [ 548]احلديث:   رسول  إىل  رجٌل  علينا    فقال:  جاء  كان  إن  أمراء  أرأيت 

حقهم  ويسألونا  حقنا  ما  :  فقال  ؟يمنعونا  ما محلوا وعليكم  عليهم  فإنام  وأطيعوا  اسمعوا 

 .(6) محلتم

اهلل    [ 549]احلديث:   رسول  ويرسك  :  قال  عرسك  يف  والطاعة  السمع  عليك 

 .(7) ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك

اهلل    [ 550]احلديث:   رسول  وَيبونكم  :  قال  حتبوهنم  الذين  أئمتكم  خيار 

لون عليهم ويصلون عليكم ورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم  وتص

ال ما أقاموا فيكم الصالة أال من ويل  :  ل: يا رسول اهلل أفال ننابذهم؟ قاليق   ، ويلعنونكم

وال ينزعن يدا من  ،  عليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية اهلل فليكره ما يأيت من معصية اهلل

 

 . 234/ 2( البزار كام يف )كشف األستار( 1)

 ( 404- 3/403)( أمحد 2)

 ( 5947( ) 108/ 6( )األوسط( )3)

 ( 1835(، ومسلم )2957( البخاري )4)

 ( 1841(، ومسلم )2957( البخاري )5)

 ( 1846( مسلم )6)

 .7/140(، والنسائي 1836( مسلم )7)



133 

 

 .(1) طاعة

إنام يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون    :قال رسول اهلل   [ 551]احلديث:  

:  قالوا: أفال نقاتلهم؟ قال  ،ولكن من ريض وتابع، ومن أنكر فقد سلم، فمن كره فقد برئ

 . (2) من كره بقلبه وأنكر بقلبه أي  ،ال ما صلوا 

ت مات  من خرج من الطاعة وفارق اجلامعة فام:  قال رسول اهلل    [ 552]احلديث:  

ميتة جاهلية ومن قاتل حتت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إىل عصبية أو ينرص عصبية  

ومن خرج عىل أمتي يرضب برها وفاجرها ال يتحاشى من مؤمنها وال  ،  فقتل فقتلٌة جاهليةٌ 

  .(3) يفي بعهد زي عهدها فليس مني ولست منه

يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم  ثالٌثة ال  :  قال رسول اهلل    [ 553]احلديث:  

السبيل ابن  يمنعه  أليٌم: رجٌل عىل فضل ماء بفالة  يزكيهم وهلم عذاٌب  بايع  ،  وال  ورجٌل 

،  رجال سلعة بعد العرص فحلف باهلل ألخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو عىل غري ذلك

 .(4) وإن مل يعطه مل يف،  له  ويفريد  أعطاه منها ما يفإن    ،ورجٌل بايع إماما ال يبايعه إال للدنيا 

،  وادعوا اهلل هلم بالصالح،  ال تسبوا األئمة:  قال رسول اهلل    [ 554]احلديث:  

 .(5)فإصالحهم لكم صالٌح 

من فارق اجلامعة شربا فقد خلع ربقة اإلسالم  :  قال رسول اهلل    [ 555]احلديث:  

 .(6)قهعن

،  اجلامعة فأصاب قبل اهلل منه  يفمن عمل هلل  :  قال رسول اهلل    [ 556]احلديث:  

 

 . 66(  1855( مسلم )1)

 ( 1854( مسلم )2)

 ( 1848( مسلم )3)

 ( 108(، ومسلم )2672( البخاري )4)

ا5) يف  الطرباين  )األوسط(  7609)   134/ 8لكبري  (  يف  والطرباين   ،)

2 /169  (1606  ) 

 . 117/ 2(، واحلاكم  4758( أبو داود )6)
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ومن عمل يبتغى الفرقة فأصاب مل يقبل اهلل منه وإن أخطأ فليتبوأ مقعده  ،  وإن أخطأ غفر له 

 .(1)من النار

  فعليكم باجلامعة،  عىل ضاللة  أمتي لن جتتمع  :  قال رسول اهلل    [ 557]احلديث: 

 .(2) يد اهلل عىل اجلامعةفإن 

إن الشيطان ذئب اإلنسان كذئب الغنم يأخذ  :  قال رسول اهلل   [ 558]احلديث: 

  .(3) وعليكم باجلامعة والعامة واملسجد، فإياكم والشعاب، الشاة القاصية والناحية

أال أراك  :  وجده نائام يف املسجد فقال له   النبي  ، أن  ذر  أّب  عن  [ 559]احلديث:  

كيف أنت إذا أخرجوك منه؟  :  فقال،  ريه؟وأين أنام هل يل بيٌت غ،  فقال: يا رسول اهلل  ؟نائام

قال: إذن أحلق بالشام أرض اهلجرة وأرض املحرش وأرض األنبياء فأكون رجال من أهلها  

كيف  :  قال ،  كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟ قال: إذن أرجع إليه فيكون بيتي منزيل:  قال

أدلك عىل  :  أموت فقالبك إذا أخرجوك منه الثانية؟ قال: إذن آخذ سيفي فأقاتل عني حتى  

تنقاد هلم حيث قادوك وتنساق هلم حيث  :  خري من ذلك؟ قال: بىل بأّب وأمي يا نبي اهلل فقال

 .(4)ما ساقوك حتى تلقاين وأنت عىل ذلك

النّبّي    [ 560]احلديث:   أّنه استأذن عىل  أّن عائشة أخربته  الّزبري    عن عروة بن 

و بئس أخو العشرية(. فلاّم دخل أالن له الكالم.  رجل فقال: )ائذنوا له، فبئس ابن العشرية أ

إّن رّش   القول. فقال: )أي عائشة،  له يف  ألنت  ثّم  يا رسول اهلل، قلت ما قلت،  له:  فقلت 

 (5)النّاس منزلة عند اهلل من تركه أو ودعه النّاس اّتقاء فحشه(

 

 ( 12473) 12/61( الطرباين 1)

 ( 13623) 12/447( الطرباين 2)

 (345) 165-164/ 20، والطرباين  5/233( أمحد 3)

 . 5/156( أمحد 4)

رمحه اهللّ تعاىل: ( وقال احلافظ ابن حجر  6131)10( البخاري الفتح  5)

ولفظه عند احلارث بن أسامة» إنه منافق أداريه عن نفاقه، وأخشى أن  

 ( 529/  10يفسد عيل غريه)الفتح:  
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اهلل    [ 561]احلديث:   رسول  نكرشقال  )إّنا  أقوام   (1):  وجوه  قلو  يف  وبنا  إّن 

 ( 2)لتلعنهم(

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

كل مفتون ملقن  فإن    : إياكم وجدال كل مفتونقال رسول اهلل    [ 562]احلديث:  

 .(3)انقضت مدته أحرقته فتنته بالنار فإذاحجته إىل انقضاء مدته، 

ما اضطروا  قال رسول اهلل    [ 563]احلديث:   أربع خصال:  ُأمتي  : رفعت عن 

نَا اَل ُتَؤاِخْذَنا    ﴿إليه، وما نسوا، وما أكرهوا عليه، وما مل يطيقوا، وذلك يف كتاب اهلل قوله:   َربه

ا َكاَم مَحَْلَتُه َعىَل الهِذيَن ِمْن َقْبلِنَ رْصا
ِمْل َعَلْينَا إِ نَا َواَل حَتْ ْلنَا  إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا َربه مِّ نَا َواَل حُتَ ا َربه

َمْن َكَفَر بِاهللهِ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إِاله َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه  ﴿، وقول اهلل:  [ 286]البقرة:    ﴾ َما اَل َطاَقَة َلنَا بِهِ 

ياَمنِ   .(4) [ 106]النحل:  ﴾ ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ

يقول: ال إيامن ملن ال تقية    كان رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 564]احلديث:  

 .(5)[ 28]آل عمران:  ﴾ إِاله َأْن َتتهُقوا ِمنُْهْم ُتَقاةا  ﴿له، ويقول: قال اهلل:  

هون من إزالة ملك  أإن إزالة اجلبال الروايس    : قال رسول اهلل   [ 565]احلديث:  

 .(6)يامهأمل تنقض 

: ثالث موبقات: نكث الّصفقة، وترك السنّة،  قال رسول اهلل    [ 566]احلديث:  

 

( نكرش يف وجوه أقوام: نبسم يف وجوههم. يقال: كرش عن أسنانه  1)

بقرينة   الضحك  هنا  واملقصود  وغريه،  الضحك  يف  ذلك  يكون  أبدى 

 مقابلته بلعن القلوب.

ذكره2) يف    (  احلافظ  وقال  الدرداء.  أّب  عىل  موقوفا  معلقا  البخاري 

غريب  544/  10الفتح) يف  احلرّب  وإبراهيم  الدنيا  أّب  ابن  وصله   :)

احلديث والدينوري يف املجالسة وأخرجه أبو نعيم يف احللية، فهو عىل 

 رشطه إما حسن أو صحيح.

 . 25/ 459التوحيد:  ( 3)

 . 534/  160/ 1تفسري العيايش  ( 4)

 .  24/  166/ 1تفسري العيايش  ( 5)

 . 821/ 254/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 6)
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 .(1) عىل خطيئتك، وتلزم بيتك  وفراق اجلامعة، وثالث منجيات: تكّف لسانك، وتبكي 

اهلل    [ 567]احلديث:   رسول  والطاعة،    أمتي ويص  أ:  قال  بالّسمع  بخمس: 

 .(2) واهلجرة، واجلهاد، واجلامعة؛ ومن دعا بدعاء اجلاهلّية فله حثوة من حثي جهنّم 

اهلل    [ 568]احلديث:   رسول  ربقة  قال  خلع  فقد  املسلمني  مجاعة  فارق  من   :

اإلسالم من عنقه، قيل: يا رسول اهلل وما مجاعة املسلمني؟ قال: مجاعة أهل احلّق وإن قّلوا  

 (3). 

عن مجاعة    عن اإلمام الصادق عن آبائه قال: سئل رسول اهلل    [ 569]احلديث:  

 .(4) احلّق وان قّلوا  أهل  أمتي فقال: مجاعة  أّمته؟

؟ قال: من كان عىل احلّق وإن  أّمتك: ما مجاعة  قيل لرسول اهلل   [ 570]احلديث:  

 .(5)كانوا عرشة 

 .(6) : إّن القليل من املؤمنني كثري قال رسول اهلل   [ 571]احلديث:  

الناس أفضل قال: رجل معتزل يف شعب    أي:  سئل رسول اهلل    [ 572]احلديث:  

 .(7) من الشعاب يعبد اهلل، ويدع الناس من رّشه 

 .(8): إّن اهلل َيّب التقي النقّي اخلفّي قال رسول اهلل   [ 573]احلديث:  

ملن سأله عن طريق النجاة: يسعك بيتك أمسك    قال رسول اهلل    [ 574]احلديث:  

 .(9)عليك دينك، وأبك عىل خطيئتك 

 

 . 85اخلصال ص  (1)

 .  21نوادر الراوندي ص  (2)

 .  333أمايل الصدوق ص  (3)

 .  219املحاسن، ص  (4)

 .  219املحاسن، ص  (5)

 .  219املحاسن، ص  (6)

 . 280ص  1عوايل الآليل ج   (7)

 . 280ص  1ج   عوايل الآليل (8)

 . 280ص  1عوايل الآليل ج   (9)
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برياء اّلذين  تقياء األخفياء األ: إّن اهلل َيّب األ قال رسول اهلل    [ 575ث:  ]احلدي 

 .(1)إذا غابوا مل يفقدوا، وإذا حرضوا مل يعرفوا 

عندي، رجل خفيف احلال    غبط أوليائي أ: من قال رسول اهلل   [ 576]احلديث:  

كفافا ذو حظ من صالة أحسن عبادة رّبه يف الغيب، وكان غامضا يف الناس، جعل رزقه  

 .(2)فصرب عليه عّجلت منيته مات فقّل تراثه وقّلت بواكيه 

اهلل    [ 577]احلديث:   رسول  بيتك قال  جليس  كن  فادخل  فإن    :  عليك  دخل 

دخل عليك فقل أبوء بإثمي وإثمك، وكن عبد اهلل املقتول، وال تكن عبد اهلل  فإن    خمدعك

 .(3)القاتل 

اهلل    [ 578]احلديث:   رسول  أال  قال  رجل    أخربكم:  إّنه  منزلة؟  الناس  بخري 

خربكم باّلذي يليه؟ قالوا: بىل  أ يمسك بعنان فرسه يف سبيل اهلل حّتى يموت أو يقتل، أال و

اهلل رسول  أال    ، يا  الناس  رشور  ويعتزل  الزكاة  ويؤيت  الصالة  يقيم  جبل  يف  رجل  قال: 

 .(4) فال يعطي أخربكم برّش الناس منزلة؟ اّلذي يسأل اهلل 

إذ ذكر    عن عبد اهلل بن عمر قال: بينا نحن حول رسول اهلل    [ 579]احلديث:  

أمانتهم   وخفرت  عهودهم  مرجت  الناس  رأيت  إذا  فقال:  الفتنة،  عنده  ذكرت  أو  الفتنة 

مسك عليك لسانك وخذ ما تعرف وذر  أالزم بيتك، و  وشّبك بني أصابعه ـ   وكانوا هكذا ـ 

 .(5) ما تنكر، وعليك بأمر خاّصة نفسك وذر عنك العاّمة 

اهلل    [ 580]احلديث:   رسول  إيلّ قال  الناس  أحّب  باهلل  :  يؤمن  رجل  منزلة،   

 

 .  71ص  1عوايل الآليل ج   (1)

 .  27كتاب عاصم بن محيد ص  (2)

 .  38ص  1عوايل الآليل ج   (3)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (4)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (5)
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 .(1)ورسول اهلل ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعمر ماله وَيفظ دينه ويعتزل الناس 

: كفى بالرجل أن يشار إليه باألصابع يف دين أو  قال رسول اهلل    [ 581]احلديث:  

 .(2)دينا 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 األقسام التالية: بحسب من وردت عنهم إىل وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

 .(3)االستغناء عن العذر أعز من الصدق بهقال اإلمام عيل:   [ 582]احلديث:  

اإلمام عيل   [ 583]احلديث:   أصحابه  قال  بعض  دينك،  يويص  تصون  أن  آمرك   :

يشنع   من  إىل  تفش رسنا  بالعناد، وال  يقابلها  ملن  علومنا  تبد  فال  أودعناك،  الذي  وعلمنا 

اَل َيتهِخِذ املُْْؤِمُنوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء  ﴿اهلل يقول:  فإن    ا، وآمرك أن تستعمل التقية يف دينكعلين

 إِاله َأْن َتتهُقوا ِمنُْهْم ُتَقاةا  
ٍ
ء ]آل عمران:   ﴾ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننَِي َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن اهللهِ يِف يَشْ

يف تفضيل أعدائنا إن أجلأك اخلوف إليه ويف إظهار الرباءة إن محلك    ذنت لكمأوقد    ،[ 28

املكتوبات   الصلوات  ترك  ويف  عليه  اآلفات  إالوجل  نفسك  حشاشة  عىل  خشيت  ن 

ظهارك براءتك  إتفضيلك أعداءنا عند خوفك ال ينفعهم وال يرضنا، وإن  فإن    والعاهات،

ولئن   ينقصنا،  وال  فينا  يقدح  ال  تقيتك  عند  ومنا  بلسانك  ساعة  منا  لنا  أتربأ  موال  نت 

ِبا قوامها، وماهلا الذي به قيامها، وجاهها الذي به    التيبجنانك، لتبقي عىل نفسك روحها  

أولياءنا   بذلك  عرف  من  وتصون  من  فإن    ،وإخواننا متسكها،  أفضل  تتعرض  أذلك  ن 

إياك أن ترتك  خوانك املؤمنني، وإياك ثم  إللهالك، وتنقطع به عن عمل يف الدين، وصالح  

 

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (1)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (2)

 .  329/ 231/  3هنج البالغة  ( 3)
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ف  التيالتقية   ِبا،  ونعمتهم  إأمرتك  لنعمتك  معرض  إخوانك  ودماء  بدمك  شائط  نك 

أيدي   يف  بأ للزوال، ومذل هلم  اهلل  أمرك  وقد  اهلل،  دين  فإعداء  خالفت  إنك  إعزازهم،  ن 

 . (1)وصيتي كان رضرك عىل إخوانك ونفسك أشد من رضر الناصب لنا الكافر بنا 

اهلل  فإن    صاحبها فيها باخليار،  التيأما الرخصة  عيل:  قال اإلمام    [ 584]احلديث:  

قال    ، طالق الرخصة له عند التقية يف الظاهرإهنى املؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه ب

َلْيَس ِمَن  اَل َيتهِخِذ املُْْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننَِي َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك فَ ﴿اهلل تعاىل:  

ُرُكُم اهللهُ َنْفَسُه َوإِىَل اهللهِ    إِاله َأْن َتتهُقوا ِمنُْهْم ُتَقاةا َوَُيَذِّ
ٍ
ء فهذه   [ 28]آل عمران:    ﴾املَِْصريُ اهللهِ يِف يَشْ

رمحة تفضل اهلل ِبا عىل املؤمنني، رمحة هلم ليستعملوها عند التقية يف الظاهر، وقال رسول  

 .(2): إن اهلل َيب أن يؤخذ برخصه كام َيب أن يؤخذ بعزائمهاهلل 

قولوا اخلري تعرفوا به، واعملوا باخلري تكونوا من  قال اإلمام عيل:   [ 585]احلديث:  

ذكر اهلل، ورشاركم    إليهمخياركم الذين إذا نظر  فإن    ني مذاييع،أهله، وال تكونوا عجال مرائ

 .(3) املبتغون للرباء املعايب األحبة املشاؤون بالنميمة املفرقون بني 

، واصربوا عىل البالء،  األرض يف خطبة له: الزموا  قال اإلمام عيل   [ 586]احلديث:  

بام مل يعجل اهلل لكم، فإنه    تستعجلوا  لسنتكم، وال أوال حتركوا بأيديكم وسيوفكم يف هوى 

هل بيته مات شهيدا،  أمن مات منكم عىل فراشه وهو عىل معرفة حق ربه وحق رسوله و

ه  ئ صالإجره عىل اهلل، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام أ ووقع 

 . (4)لكل يشء مدة وأجالا فإن  بسيفه، 

 

 . 238االحتجاج:  ( 1)

 .  36املحكم واملتشابه:  ( 2)

 .  12/  178/ 2الكايف  ( 3)

 .  185/ 156/  2هنج البالغة  ( 4)



140 

 

 .(1)لزوم احلّق قال اإلمام عيل: أفضل األعامل    [ 587]احلديث:  

قال اإلمام عيل: أحسن األفعال ما وافق احلّق، وأفضل املقال ما    [ 588]احلديث:  

 .(2)طابق الّصدق 

 .(3)قال اإلمام عيل: خري أعاملك ما قىض فرضك   [ 589]احلديث:  

وكفى بك وصّيا    أوصيكقال اإلمام عيّل يويص بعض أهله: إيّن    [ 590]احلديث:  

فإذا كان ذلك يا بنّي ألزم بيتك وأبك خطيئتك وال تكن الّدنيا   بام أوصاين به رسول اهلل 

 .(4)أكرب مّهك 

عىل    [ 591]احلديث:   وبكى  كرسته،  وأكل  بيته،  لزم  ملن  طوبى  عيل:  اإلمام  قال 

 . (5) خطيئته، وكان من نفسه يف تعب، والناس منه يف راحة 

تذكر،    [ 592]احلديث:   لئاّل  شخصك  واخف  تشهر  وال  تبّذل  عيّل:  اإلمام  قال 

ـ  ـ وأومأ بيده إىل صدره  ترّس األبرار، وتغيظ الفّجار وأومأ    وتعلم واكتم واصمت تسلم 

 .(6) بيده إىل العامة

إاّل برتك خمالطة الناس،    قال اإلمام عيل: طلبت الراحة فام وجدت   [ 593]احلديث:  

الدنيا وخمالطة الناس، تسرتَيوا يف الدارين، وتأمنوا من العذاب  لقوام عيش الدنيا، اتركوا 

 (7). 

عيل قال    [ 594]احلديث:   نومة  اإلمام  كّل  الزمان  أهل  خري  اهلدى    أولئك:  أئّمة 

 .(8)ومصابيح العلم، ليسوا بالعجل املذاييع البذر 

 

 .  156غرر احلكم، ص  (1)

 .  156غرر احلكم، ص  (2)

 .  156غرر احلكم، ص  (3)

 .  220أمايل املفيد ص  (4)

 .  71ص  2تفسري القّمي ج  (5)

 .  209أمايل املفيد ص  (6)

 .  123جامع األخبار ص  (7)

 .  71ص  1عوايل الآليل ج   (8)
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 .(1)قال اإلمام عيل: من اعتزل سلم، من اخترب اعتزل   [ 595]احلديث:  

 .(2)قال اإلمام عيل: من اعتزل سلم درعه   [ 596:  ]احلديث 

قال اإلمام عيل: من خالط الناس نال مكرهم، من اعتزل الناس    [ 597]احلديث:  

 .(3)سلم من رّشهم 

 .(4)قال اإلمام عيل: من انفرد عن الناس صان دينه   [ 598]احلديث:  

 .(5)د قال اإلمام عيل: السالمة يف التفرد، الراحة يف التزهّ   [ 599]احلديث:  

 .(6)قال اإلمام عيل: االنفراد راحة املتعّبدين   [ 600]احلديث:  

 .(7)قال اإلمام عيل: العزلة حصني التقوى   [ 601]احلديث:  

 .(8)قال اإلمام عيل: العزلة أفضل شيم األكياس   [ 602]احلديث:  

 .(9)قال اإلمام عيل: سالمة الدين يف االعتزال   [ 603]احلديث:  

  أبناءيف االنفراد لعبادة اهلل كنوز األرباح يف اعتزال    :عيل   قال اإلمام   [ 604]احلديث:  

 .(10)الدنيا مّجا الصالح 

 .(11) قال اإلمام عيل: من انفرد كفى اإلخوان   [ 605]احلديث:  

 .(12)س باهلل سبحانه قال اإلمام عيل: من انفرد عن الناس آن  [ 606]احلديث:  

 .(13)قال اإلمام عيل: مالزمة اخللوة دأب الّصلحاء   [ 607]احلديث:  

 

 .  610غرر احلكم، ص  (1)

 .  627غرر احلكم، ص  (2)

 .  637غرر احلكم، ص  (3)

 .  645غرر احلكم، ص  (4)

 .  15غرر احلكم، ص  (5)

 .  24غرر احلكم، ص  (6)

 .  37غرر احلكم، ص  (7)

 .  318غرر احلكم، ص  (8)

 .  319غرر احلكم، ص  (9)

 .  514غرر احلكم، ص  (10)

 .  628غرر احلكم، ص  (11)

 .  670غرر احلكم، ص  (12)

 .  758غرر احلكم، ص  (13)
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قال اإلمام عيل: يأيت عىل الناس زمان يكون العافية عرشة أجزاء،    [ 608]احلديث:  

 .(1)تسعة منها يف اعتزال الناس، وواحدة يف الّصمت 

زمان    [ 609]احلديث:   الناس  يأيت عىل  يقول:  اإلمام عيل  كان  الباقر:  اإلمام  قال 

 .(2)يكون فيه أحسنهم حاال من كان جالسا يف بيته 

ووار    [ 610]احلديث:   تشهر  وال  تبذل  أصحابه:  بعض  يويص  عيل  اإلمام  قال 

شخصك وال تذكر وتعّلم واعمل واسكت تسلم ترّس األبرار وتغيظ الفّجار وال عليك إذا  

 ( 3) دينك أن ال تعرف الناس وال يعرفوك  عامل علمت م

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

السجاد:    [ 611]احلديث:   اإلمام  موسى  قال  اخلرض  به  أوىص  ما  آخر  عليه  كان 

إىل اهلل ثالثة: القصد يف اجلدة، والعفو يف   األمور: ال تعرين أحدا بذنب، وإن أحب  السالم 

أحد بأحد يف الدنيا إال رفق اهلل به يوم القيامة، ورأس  املقدرة، والرفق بعباد اهلل، وما رفق  

 .(4)احلكمة خمافة اهلل عّز وجّل 

ين افتديت خصلتني يف الشيعة  أ وددت واهلل  قال اإلمام السجاد:    [ 612]احلديث:  

 . (5) لنا ببعض حلم ساعدي: النزق، وقلة الكتامن

إن يزيد بن معاوية دخل املدينة وهو يريد احلج،    قال اإلمام الباقر:  [ 613]احلديث:  

فبعث إىل رجل من قريش فأتاه، فقال له يزيد: أتقر يل أنك عبد يل إن شئت بعتك، وإن  

ن مل تقر يل واهلل قتلتك، فقال له الرجل: ليس قتلك إّياي بأعظم من  .. إسرتققتكاشئت  

 

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (1)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (2)

 . 100إرشاد القلوب ص  (3)

 .  83/ 111اخلصال:  ( 4)

 . 1/  175/ 2الكايف  ( 5)
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فقال له مثل مقاله للقريش،  السجاد،  اإلمام  إىل    أرسلاحلسني، فأمر به فقتل، ثم  اإلمام  قتل  

فقال    ؟ مسباأل  : أرأيت إن مل أقر لك أليس تقتلني كام قتلت الرجل اإلمام السجادفقال له  

فقال   بىل،  يزيد:  السجادله  مكره، اإلمام  عبد  أنا  سألت،  بام  لك  أقررت  قد  شئت  فإن    : 

ينقصك ومل  دمك،  حقنت  لك،  أوىل  يزيد:  له  فقال  فبع،  شئت  وإن  من    فأمسك،  ذلك 

 .(1)رشفك

)أي اخلروج املسلح(  واهلل ال َيرج أحد منا  قال اإلمام السجاد:    [ 614]احلديث:  

قبل أن يستوي جناحاه فأخذه   القائم إال كان مثله كمثل فرخ طار من وكره  قبل خروج 

 .(2)الصبيان فعبثوا به

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

قال اإلمام الباقر: إن املؤمنني عىل منازل، منهم عىل واحدة، ومنهم    [ 615]احلديث:  

عىل اثنتني، ومنهم عىل ثالث، ومنهم عىل أربع، ومنهم عىل مخس، ومنهم عىل ست، ومنهم  

عىل سبع، فلو ذهبت حتمل عىل صاحب الواحدة اثنتني مل يقو، وعىل صاحب الثنتني ثالثا  

مخسا مل يقو، وعىل صاحب    األربعيقو، وعىل صاحب    مل يقو، وعىل صاحب الثالث أربعا مل

 .(3)اخلمس ستا مل يقو، وعىل صاحب الست سبعا مل يقو، وعىل هذه الدرجات

الناس لو استطاعوا أن  فإن  ال ختاصموا الناس، قال اإلمام الباقر:   [ 616]احلديث:  

 .(4) حبونا َيبونا أل
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ل: إن  ي فقال: ال، ق  ؟يف يدي  ل لإلمام الباقر: أدعو الناس إىل ما ي ق [ 617]احلديث: 

استزادك فزده، وإن جاحدك  فإن    رشده،أقال: نعم، ان اسرتشدك ف  ؟رشدهأاسرتشدين أحد  

 .(1) فجاحده

  فإهنا : إياك واخلصومات،  يويص بعض أصحابه قال اإلمام الباقر [ 618]احلديث: 

إنه    ، تورث الشك، وحتبط العمل، وتردي صاحبها، وعسى أن يتكلم باليشء فال يغفر له

كان فيام مىض قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه حتى انتهى كالمهم إىل اهلل  

فيجيب من خلفه، ويدعى من خلفه   يديه،  ليدعى من بني  الرجل  أن كان  فتحريوا حتى 

 .(2) فيجيب من بني يديه

اخلصومة متحق الدين، وحتبط العمل، وتورث  قال اإلمام الباقر:   [ 619]احلديث:  

 .(3)الشك

أصحابه:  [ 620]احلديث:   بعض  يويص  الباقر  اإلمام  وأصحاب    قال  إياك 

 .(4)تركوا ما أمروا بعلمه، وتكلفوا علم السامء  فإهنماخلصومات والكذابني علينا، 

أقر لعيني من التقية، إن التقية جنة    وأي يشءقال اإلمام الباقر:    [ 621]احلديث:  

 .(5)املؤمن

يشء أحب إيل من   األرضال واهلل ما عىل وجه  قال اإلمام الباقر:   [ 622]احلديث: 

ن الناس إنام هم يف  إمن مل تكن له تقية وضعه اهلل،  ونه من كانت له تقية رفعه اهلل،  إالتقية،  

 .(6) هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا
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عليه    ال خري فيمن ال تقية له، ولقد قال يوسفقال اإلمام الباقر:   [ 623]احلديث: 

ُتَها اْلِعرُي إِنهُكْم َلَساِرُقونَ ﴿:  السالم   .(1) وما رسقوا [ 70]يوسف:  ﴾ َأيه

التقية يف كل رضورة، وصاحبها أعلم ِبا حني    قال اإلمام الباقر:  [ 624]احلديث: 

 . (2) تنزل به

فقد أحله    ،التقية يف كل يشء يضطر إليه ابن آدم   مام الباقر: قال اإل   [ 625]احلديث:  

 .(3) اهلل له

الباقر   [ 626]احلديث:   اإلمام  إذا    :قال  باجلوانية  وخالفوهم  بالربانية،  خالطوهم 

 .(4)مرة صبيانيةكانت اإل

من    آ خذا فقيل هلام: ابرأ رجالن من أهل الكوفة  قيل لإلمام الباقر:    [ 627]احلديث:  

وقتل اآلخر، فقال: أما    ئفخيل سبيل الذي بر  ، اآلخر  ىوأبواحد منهام،    ئ أمري املؤمنني فرب

 .(5)فرجل تعجل إىل اجلنة مل يربأ   الذيفرجل فقيه يف دينه، وأما  ئالذي بر

ليقو شديدكم ضعيفكم،  قال اإلمام الباقر يويص بعض أصحابه:    [ 628]احلديث:  

 .(6)ثوا رسنا، وال تذيعوا أمرنا وليعد غنيكم عىل فقريكم، وال تب

إىل    [ 629]احلديث:   أرسها  اهلل  والية  الباقر:  اإلمام  السالم  جربيلقال  ،  عليه 

إىل من شاء اهلل، ثم    إىل اإلمام عيل وأرسها عيل   وأرسها    إىل حممد    جربيل وأرسها  

 .(7) أنتم تذيعون ذلك من الذي أمسك حرفا سمعه

الباقر:  [ 630]احلديث:   اإلمام  يكون    قال  أن  للمسلم  ينبغي  داود:  آل  حكمة  يف 
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 . (1) مالكا لنفسه، مقبال عىل شأنه، عارفا بأهل زمانه، فاتقوا اهلل وال تذيعوا حديثنا 

  إليه َيرش العبد يوم القيامة وما ندا دما، فيدفع    قال اإلمام الباقر:  [ 631]احلديث: 

شبه املحجمة، أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فالن، فيقول: يا رب إنك تعلم  

وكذا   كذا  رواية  فالن  من  سمعت  ولكنك  بىل،  فيقول:  دما،  سفكت  وما  قبضتني  أنك 

من   عليها، وهذا سهمك  فقتله  اجلبار  إىل فالن  عليه حتى صارت  فنقلت  عليه،  فرويتها 

 .(2)دمه

إّن والينا جعلت فداك رجل يتواّلكم أهل البيت  م الباقر:  قيل لإلما   [ 632]احلديث:  

رأيت جعلني اهللّ فداك أن تكتب إليه كتابا باإلحسان إيّل  فإن    وَيّبكم وعيّل يف ديوانه خراج

فقال يل: )ال أعرفه( فقلت: جعلت فداك إّنه عىل ما قلت من حمّبيكم أهل البيت وكتابك  

موصل كتاّب  فإن    سم اهللّ الرمحن الرحيم. أّما بعدفأخذ القرطاس وكتب: )ب  ؛ينفعني عنده

ما أحسنت فيه فأحسن إىل إخوانك؛    ،هذا ذكر عنك مذهبا مجيال  وإّن مالك من عملك 

 ( 3) واعلم أّن اهللّ عّز وجّل سائلك عن مثاقيل الّذر واخلردل(

هو  من أحللنا له شيئا أصابه من أعامل الظاملني فقال اإلمام الباقر:    [ 633]احلديث:  

 .(4)له حالل، وما حرمناه من ذلك فهو له حرام

الباقر:    [ 634]احلديث:   بل الصدقة  إالرجل يشرتي من السلطان من  قيل لإلمام 

قال: ما  ف  ؟وغنم الصدقة وهو يعلم أهنم يأخذون منهم أكثر من احلق الذي جيب عليهم

قيل له: فام   ،إال مثل احلنطة والشعري وغري ذلك ال بأس به حتى تعرف احلرام بعينه   اإلبل

يف   تقول  فام  فيبيعناها،  بعناها  فنقول:  أغنامنا  صدقات  منا  فيأخذ  جييئنا  مصدق  يف  ترى 
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قيل له: فام ترى يف احلنطة والشعري  ، فقال: إن كان قد أخذها وعزهلا فال بأس  ؟رشائها منه

  ؟فيقسم لنا حظنا، ويأخذ حظه فيعزله بكيل فام ترى يف رشاء ذلك الطعام منهجييئنا القاسم  

 .(1) فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فال بأس برشائه منه من غري كيل

الباقر:  [ 635]احلديث:   ق  قال اإلمام  أثارها، هلك املحاصري،  ل:  يالغربة عىل من 

  أترى ..  يعرض هلم   األمر أما إهنم لن يردوا  قال: املستعجلون،    ؟جعلت فداك وما املحاصري

 .(2)بىل واهلل ليجعلن اهلل هلم فرجا  ؟هلم فرجا   قوما حبسوا أنفسهم عىل اهلل ال جيعل

وال حترك يدا وال رجال حتى ترى   األرض الزم  قال اإلمام الباقر:   [ 636]احلديث:  

وما   لك،  اذكرها  ينادي  أراكعالمات  ومناد  فالن،  بني  اختالف  السامء،    تدركها:  من 

 .(3) وجييئكم الصوت من ناحية دمشق

إذا كان عىل    [ 637]احلديث:   يرّضك  ما  الباقر يويص بعض أصحابه:  اإلمام  قال 

احلّق ما قال له الناس، ولو قالوا جمنون، وما يرّضه لو كان عىل رأس جبل يعبد اهلل حّتى  

 . (4) جييئه املوت 

ما يرّض من عّرفه اهلل احلّق أن يكون عىل قّلة جبل    :قال اإلمام الباقر  [ 638]احلديث:  

 .(5) حّتى جييئه املوت ضاألر يأكل من نبات 

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

:  رسول اهلل  احلديث الذي جاء عن  سئل اإلمام الصادق عن    [ 639]احلديث:  

قال: هذا عىل أن يأمره بعد معرفته،    ؟إن أفضل اجلهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه
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 . (1)وهو مع ذلك يقبل منه وإال فال

قال اإلمام الصادق: إنام يؤمر باملعروف وينهى عن املنكر مؤمن    [ 640]احلديث:  

 .(2)فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو سيف فال

ان  يا مفضل من تعرض لسلطقال اإلمام الصادق لبعض أصحابه:    [ 641]احلديث:  

 .(3)جائر فأصابته بلية مل يؤجر عليها، ومل يرزق الصرب عليها 

نه أنكر عىل رجل أمرا فلم يقبل  أعن اإلمام الصادق ـ يف حديث ـ   [ 642]احلديث:  

 .(4) منه فطأطأ رأسه ومىض

الصادق:    [ 643]احلديث:   اإلمام  املسيح  قال  السالمكان  التارك    عليه  إن  يقول: 

فكذلك ال حتدثوا باحلكمة غري أهلها    .. ارحه ال حمالة شفاء املجروح من جرحه رشيك ج

فتجهلوا، وال متنعوها أهلها فتأثموا، وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب املداوي إن رأى موضعا  

 . (5) لدوائه وإال أمسك

وكيف    :ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيلقال اإلمام الصادق:    [ 644]احلديث:  

 .(6)ققال: يتعرض ملا ال يطي  ؟يذل نفسه

ل: بم يذل  ي قال اإلمام الصادق: ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ق  [ 645]احلديث:  

 .(7)قال: يدخل فيام يعتذر منه  ؟نفسه

املؤمن ال ييسء وال  فإن    قال اإلمام الصادق: إياك وما تعتذر منه   [ 646]احلديث:  

 .(8)يعتذر، واملنافق ييسء كل يوم ويعتذر
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الصادق:    [ 647]احلديث:   اإلمام  ِبم، قال  وارفقوا  شيعتنا،  عىل  حتملوا  فإن    ال 

 .( 1) الناس ال َيتملون ما حتملون

عىل سبعة أسهم: عىل    اإليامنان اهلل وضع  قال اإلمام الصادق:    [ 648]احلديث:  

الرب، والصدق، واليقني، والرضا، والوفاء، والعلم، واحللم، ثم قسم ذلك بني الناس، فمن  

السبعة فيه  ولبعضهم  األ  جعل  السهم،  الناس  لبعض  وقسم  حمتمل،  كامل  فهو  سهم 

الثالثة حتى انتهوا إىل سبعة ثم قال: ال حتملوا عىل صاحب السهم   السهمني، ولبعضهم 

إىل   انتهى  حتى  كذلك  قال  ثم  فتبهظوهم،  ثالثة  السهمني  صاحب  عىل  وال  سهمني، 

 .(2)سبعة

ام الصادق قال: بعثني  عن يعقوب بن الضحاك عن خادم لإلم  [ 649]احلديث:  

أنا ومجاعة من مواليه قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا   اإلمام الصادق يف حاجة وهو باحلرية 

مغتمني، وكان فرايش يف احلائر الذي كنا فيه نزوال فجئت وأنا بحال فرميت بنفيس، فبينا  

ا وجلس عىل  قد أتيناك، فاستويت جالس  :أنا كذلك إذا أنا باإلمام الصادق قد أقبل، فقال 

جعلت   فقلت:  قوم  ذكر  ثم جرى  فأخربته فحمداهلل  له،  بعثني  عام  فسألني  فرايش  صدر 

يقولون ما تقولون تربؤون    يقولون ما نقول، فقال: يتولونا وال  فداك، إنا نربأ منهم إهنم ال

. قلت:  .. قلت نعم، قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نربأ منكم؟. منهم؟

ما .  .ال أفرتاه اطرحنا؟  جعلت فداك، قال: وهوذا عند اهلل  . قلت: ال واهلل  . ليس عندنا؟ 

. إن من املسلمني من له سهم، ومنهم  .جعلت فداك، ما نفعل، قال: فتولوهم وال تربؤا منهم 

من له سهامن، ومنهم من له ثالثة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم من له مخسة  
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ومنهم من له ستة أسهم، ومنهم من له سبعة أسهم، فليس ينبغي أن َيمل صاحب  أسهم، 

الثة،  السهم عىل ما عليه صاحب السهمني، وال صاحب السهمني عىل ما عليه صاحب الث

صاحب   عليه  ما  عىل  الثالثة  صاحب  صاحب  األربعة وال  وال  عليه  األربعة،  ما  عىل   ،

صاحب اخلمسة، وال صاحب اخلمسة عىل ما عليه صاحب الستة، وال صاحب الستة عىل  

كان له جار وكان نرصانيا فدعاه    ما عليه صاحب السبعة، وسأرضب لك مثال، إن رجال

قال: أنا فالن،    ؟أتاه سحريا فقرع عليه الباب، فقال: من هذاوزينه له فأجابه، ف  اإلسالمإىل  

قال توضأ والبس ثوبيك ومر بنا إىل الصالة، قال: فتوضأ ولبس ثوبيه   ؟قال: وما حاجتك

وخرج معه، قال: فصليا ما شاء، اهلل ثم صليا الفجر، ثم مكثا حتى أصبحا، فقام الذي كان  

النهار قصري، والذي بينك وبني الظهر    ؟تذهب  نرصانيا يريد منزله، فقال له الرجل: أين

قليل، قال: فجلس معه إىل أن صىل الظهر، ثم قال: وما بني الظهر والعرص قليل، فاحتبسه  

حتى صىل العرص، ثم قام وأراد أن ينرصف إىل منزله فقال له: ان هذا آخر النهار وأقل من  

منزله فقال له: إنام بقيت صالة  أوله، فاحتبسه حتى صىل املغرب، ثم أراد أن ينرصف إىل  

واحدة، فمكث حتى صىل العشاء اآلخرة ثم تفرقا، فلام كان سحريا غدا عليه فرضب عليه  

هذا من  فقال:  حاجتك  ؟الباب،  وما  قال:  فالن،  أنا  ثوبيك    ؟قال:  والبس  توضأ  قال: 

ل،  واخرج فصل، قال: اطلب هلذا الدين من هو أفرغ مني، وأنا إنسان مسكني وعيّل عيا 

فقال اإلمام الصادق: أدخله يف يشء أخرجه منه، أو قال: أدخله من مثل ذه وأخرجه من  

 .(1)مثل هذا

لو علم الناس كيف خلق اهلل تبارك وتعاىل  قال اإلمام الصادق:    [ 650]احلديث:  
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إن اهلل خلق أجزاء بلغ    :فقال ؟ ل: أصلحك اهلل فكيف ذلكي هذا اخللق مل يلم أحد أحدا، ق

جزاء أعشارا، فجعل اجلزء عرشة أعشار، ثم قسمه  ربعني جزءا، ثم جعل األِبا تسعة وأ

بني اخللق فجعل يف رجل عرش جزء ويف آخر عرشي جزء حتى بلغ به جزءا تاما، ويف آخر  

جزءا وعرش جزء، ويف آخر جزءا وعرشي جزء، وآخر جزءا وثالثة أعشار جزء حتى بلغ  

رفعهم تسعة وأربعني جزءا، فمن مل جيعل فيه  ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأ  به جزئني تامني،

إال عرش جزء مل يقدر أن يكون مثل صاحب العرشين، وكذلك صاحب العرشين ال يكون  

عشار، وكذلك من تم له جزء ال يقدر عىل أن يكون مثل صاحب اجلزئني  مثل صاحب األ

 .(1)ولو علم الناس ان اهلل عّز وجّل خلق هذا اخللق عىل هذا مل يلم أحد أحدا

وهذا احلديث يفهم عىل ضوء العدالة اإلهلية؛ فاألجزاء ليس املراد ِبا األعامل التي  

َياسب عليها العباد، وإنام املراد ِبا الطاقات واملواهب كالذكاء والذاكرة ونحوها، والتي  

 يتفاوت فيها اخللق من غري أن َياسبوا عليها. 

الصادق:    [ 651]احلديث:   اإلمام  السّلم،  ع  اإليامنإن  قال  بمنزلة  درجات  رش 

يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فال يقولن صاحب االثنني لصاحب الواحد لست عىل يشء  

حتى ينتهي إىل العارشة، فال تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من  

من  فإن    منك بدرجة فارفعه إليك برفق، وال حتملن عليه ما ال يطيق فتكرسه،  أسفل هو  

 .(2)منا فعليه جربهكرس مؤ 

ما أنتم والرباءة يربأ بعضكم من بعض، إن  قال اإلمام الصادق:    [ 652]احلديث:  

املؤمنني بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صالة من بعض، وبعضهم أنفذ برصا من  
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 .(1)وهي الدرجات ،بعض

أراد بعبد  إياكم والناس إن اهلل عّز وجّل إذا  قال اإلمام الصادق:    [ 653]احلديث:  

إذا كلمتم الناس قلتم:    إنكملو  .. و خريا نكت يف قلبه نكتة فرتكه وهو جيول لذلك ويطلبه

 . (2)خرتنا من اختار اهلل، اختار اهلل حممدا وأخرتنا آل حممد ا ذهبنا حيث ذهب اهلل، و

عن ثابت أّب سعيد قال: قال يل اإلمام الصادق: يا ثابت ما لكم    [ 654]احلديث:  

  األرض وا عن الناس وال تدعوا أحدا إىل أمركم، فواهلل لو أن أهل السامء وأهل  كف   ؟وللناس

يقول   وال  الناس،  عن  كفوا  استطاعوا،  ما  هداه  اهلل  يريد  عبدا  يضلوا  أن  عىل  اجتمعوا 

اهلل عّز وجّل إذا أراد بعبد خريا طيب روحه، فال  فإن    أحدكم: أخي وابن عمي وجاري،

 .(3)منكر إال أنكره ثم يقذف اهلل يف قلبه كلمة جيمع ِبا أمرهيسمع بمعروف إال عرفه، وال ب

امركم هذا هلل،[ 655]احلديث:   اجعلوا  الصادق:  اإلمام  للناس،    قال  وال جتعلوه 

بدينكم، السامء، وال ختاصموا  إىل  للناس فال يصعد  ما كان هلل فهو هلل وما كان  فإن    فإنه 

إِنهَك اَل هَتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلكِنه  ﴿:  يه  املخاصمة ممرضة للقلب إن اهلل عز وجل قال لنب

َأْعَلُم   َوُهَو  َيَشاُء  َمْن  هَيِْدي  َحتهى  ﴿وقال:    [ 56]القصص:    ﴾بِاملُْْهَتِدينَ اهللهَ  النهاَس  ُتْكِرُه  َأَفَأْنَت 

الناس أخذوا عن الناس، وإنكم أخذتم عن  فإن    ذروا الناس،   [ 99]يونس:    ﴾ُمْؤِمننِيَ َيُكوُنوا  

اهلل   أن    رسول  إذا كتب اهلل عىل عبد  يقول:  أّب  واإلمام عيل وال سواء، وإين سمعت 

 .(4)كان أرسع إليه من الطري إىل وكره األمر يدخله يف هذا 

له ورع أو رجل    قال اإلمام الصادق:  [ 656]احلديث:   ال َياصم إال رجل ليس 
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 .(1) شاك

 .(2) ال َياصم إال شاك أو من ال ورع له قال اإلمام الصادق:  [ 657]احلديث:  

التقية ترس املؤمن، والتقية حرز املؤمن، وال    قال اإلمام الصادق:  [ 658]احلديث:  

بينه    إيامن إليه احلديث من حديثنا، فيدين اهلل عّز وجّل فيام  العبد ليقع  إن  له،  ملن ال تقية 

الدنيا ونورا يف   له عزا يف  ليقع  اآلخرةوبينه، فيكون  العبد  احلديث من حديثنا    إليه ، وإن 

 .(3) فيذيعه، فيكون له ذال يف الدنيا، وينزع اهلل ذلك النور منه

َوَمْن َيتهِق اهللهَ جَيَْعْل َلُه   ﴿ يف قول اهلل عّز وجّل:  ادققال اإلمام الص  [ 659]احلديث:  

ا  : هؤالء قوم من شيعتنا ضعفاء، ليس  [ 3-2]الطالق:    ﴾ َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل ََيَْتِسُب    خَمَْرجا

عندهم ما يتحملون به إلينا فيسمعون حديثنا، ويقتبسون من علمنا، فريحل قوم فوقهم،  

أمواهلم  إليهم،  وينفقون  فينقلوه  فيسمعون حديثنا  أبداهنم حتى يدخلوا علينا،  ويتبعون   ،

اهلل هلم خمرجا ويرزقهم من حيث ال    فأولئكفيعيه هؤالء، ويضيعه هؤالء،   الذين جيعل 

 .(4)َيتسبون

ُأوَلئَِك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم  ﴿ اإلمام الصادق يف قول اهلل عّز وجّل:  قال    [ 660]احلديث:  

وا َصرَبُ باَِم  َتنْيِ  التقية[ 54]القصص:    ﴾ َمره عىل  صربوا  بام  يَِّئةَ   ﴿   ، :  السه بِاحْلََسنَِة    ﴾ َوَيْدَرُءوَن 

 .(5): احلسنة: التقية، والسيئة: االذاعة[ 54]القصص: 

تِي ِهَي َأْحَسُن  ﴿ اإلمام الصادق يف قول اهلل عّز وجّل:  قال    [ 661]احلديث:   اْدَفْع بِاله

يَِّئةَ   .(6)هي أحسن: التقية التي: [ 96]املؤمنون:  ﴾السه
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إن تسعة أعشار الدين يف التقية، وال دين ملن  قال اإلمام الصادق:   [ 662]احلديث:  

 .(1) ال تقية له

فقال: قال اإلمام الباقر:    ؟ القيام للوالةسئل اإلمام الكاظم عن    [ 663]احلديث:  

 . (2) هالتقية من ديني ودين آبائي، وال إيامن ملن ال تقية ل

 .(3)احذروا عواقب العثرات :قال اإلمام الصادق  [ 664]احلديث:  

بالتقية فإنه ال    اتقوا عىل دينكم، وأحجبوهقال اإلمام الصادق:    [ 665]احلديث:  

إيامن ملن ال تقية له، إنام أنتم يف الناس كالنحل يف الطري، ولو أن الطري يعلم ما يف أجواف  

  أهل حتبونا    إنكم النحل ما بقي منها يشء إال أكلته، ولو أن الناس علموا ما يف أجوافكم  

منك  ألكلوكم البيت   عبدا  اهلل  رحم  والعالنية،  الرس  يف  ولنحلوكم  عىل  بألسنتهم،  كان  م 

 .(4)واليتنا 

َتْسَتِوي احْلََسنَُة  ﴿يف قول اهلل عّز وجّل:    قال اإلمام الصادق  [ 666]احلديث:   َواَل 

ُه َويِلٌّ  تِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الهِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنه يَِّئُة اْدَفْع بِاله :  [ 34]فصلت:  ﴾مَحِيمٌ َواَل السه

 .(5) الذي بينك وبينه عداوة كأّنه ويل محيم فإذا، احلسنة: التقية والسيئة: االذاعة 

أبى اهلل إال أن يعبد رسا، أبى اهلل عّز وجّل لنا  قال اإلمام الصادق:    [ 667]احلديث:  

 .(6)ال التقيةإولكم يف دينه 

 .(7)كان أشد للتقية  األمر كلام تقارب هذا  قال اإلمام الصادق:  [ 668]احلديث:  

 .(8)تقية ترس اهلل بينه وبني خلقهال قال اإلمام الصادق:  [ 669]احلديث:  
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اإلمام الصادق يف رسالته إىل أصحابه: عليكم بمجاملة أهل    قال   [ 670]احلديث:  

ومماظتهم وإياكم  منهم،  الضيم  حتملوا  أنتم  الباطل،  إذا  وبينهم  بينكم  فيام  دينوا   ،

أمركم اهلل أن تأخذوا ِبا فيام    التي جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكالم بالتقية  

 .(1) بينكم وبينهم

ل:  يمن اخلبء، ق  إليهبيشء أحب  عبد اهللما  قال اإلمام الصادق:  [ 671]احلديث:  

 .(2)قال: التقية ؟وما اخلبء

ِذيَن آَمنُوا  ﴿قول اهلل عّز وجّل:  م الصادق عن  سئل اإلما   [ 672]احلديث:   َا اله َيا َأهيُّ

وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتهُقوا اهللهَ َلَعلهُكْم   قال: اصربوا عىل  ف  ، [ 200]آل عمران:    ﴾ ُتْفلُِحونَ اْصرِبُ

 .(3)املصائب وصابروهم عىل التقية، ورابطوا عىل من تقتدون بهـ  واتقوا اهلل لعلكم تفلحون

عليك بالتقية فإهنا سنة    قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه:  [ 673]احلديث:  

اخلليل   السالم.. إبراهيم  اهلل    عليه  أراد سفرا    وإن رسول  إذا  قال  و   ،ريه غب  ىداركان 

قامة الفرائض، ولقد أدبه اهلل عّز وجّل  إأمرين رّب بمداراة الناس، كام أمرين ب  :رسول اهلل  

تِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الهِذي َبْينََك َوَبْينَُه  ﴿بالتقية، فقال:   يَِّئُة اْدَفْع بِاله َواَل َتْسَتِوي احْلََسنَُة َواَل السه

ُه َويِلٌّ   وا َوَما يُ   مَحِيمٌ َعَداَوٌة َكَأنه ِذيَن َصرَبُ اَها إِاله اله اَها إِاله ُذو َحظٍّ  َوَما ُيَلقه - 34]فصلت:    ﴾َعظِيمٍ َلقه

من استعمل التقية يف دين اهلل فقد تسنم الذروة العليا من القرآن، وإن عز املؤمن يف  و  [ 53

 .(4)حفظ لسانه، ومن مل يملك لسانه ندم

  ؟ من دين اهلل  : لي قال اإلمام الصادق: التقية دين اهلل عّز وجّل، ق  [ 674]احلديث:  

ُتَها اْلِعرُي إِنهُكْم َلَساِرُقونَ ﴿قال: إي واهلل من دين اهلل، لقد قال يوسف:   واهلل   [ 70]يوسف:  ﴾َأيه
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 .(1)ما كانوا رسقوا شيئا 

 عّز وجّل  جياهد أعداء اهلل   ألنهاملؤمن جماهد،  قال اإلمام الصادق:    [ 675]احلديث:  

 .(2)يف دولة الباطل بالتقية، ويف دولة احلق بالسيف

من    أحد الدين: ال َيل قتل    رشائعيف حديث    قال اإلمام الصادق [ 676]احلديث: 

وساع يف فساد، وذلك إذا مل ختف عىل نفسك وال عىل أصحابك،  أالكفار يف التقية إال قاتل  

وال كفارة عىل من حلف تقية يدفع بذلك  واستعامل التقية يف دار التقية واجب وال حنث  

 . (3) ظلام عن نفسه

ملن ال ورع    إيامن ال دين ملن ال تقية له، وال  قال اإلمام الصادق:    [ 677]احلديث:  

 .(4)له

اكتم أمرنا وال تذعه  قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه:    [ 678]احلديث:  

من كتم أمرنا وال يذيعه أعزه اهلل يف الدنيا، وجعله نورا بني عينيه يقوده إىل اجلنة، إن    فإنه

ن يعبد يف الرس كام َيب أن  أالتقية ديني ودين آبائي، وال دين ملن ال تقية له، إن اهلل َيب  

 .(5)مرنا كاجلاحد لهيعبد يف العالنية، واملذيع أل

منا من مل يلزم التقية، ويصوننا عن سفلة    قال اإلمام الصادق: ليس   [ 679]احلديث:  

 . (6) الرعية

بالتقية  قال    [ 680]احلديث:   عليكم  الصادق:  جيعلها    فإنهاإلمام  مل  من  منا  ليس 

 .(7)شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من َيذره
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ال خري فيمن ال تقية له، وال إيامن ملن ال تقية   قال اإلمام الصادق: [ 681]احلديث:  

 .(1)له

إىَِل    ﴿  قال اإلمام الصادق يف قول اهلل تعاىل:  [ 682]احلديث:   بَِأْيِديُكْم  ُتْلُقوا  َواَل 

 .(2) : هذا يف التقية[ 195]البقرة:  ﴾التهْهُلَكةِ 

والتقية يف كل يشء إال  ال دين ملن ال تقية له،  قال اإلمام الصادق:  [ 683]احلديث:  

 . (3) يف النبيذ واملسح عىل اخلفني

عليه    ولقد قال يوسف  .. قال اإلمام الصادق: التقية من دين اهلل   [ 684]احلديث:  

َلَساِرُقونَ ﴿:  السالم  إِنهُكْم  اْلِعرُي  ُتَها  قال    [ 70]يوسف:    ﴾َأيه ولقد  شيئا،  رسقوا  كانوا  ما  واهلل 

 .(4)واهلل ما كان سقيام [ 89]الصافات:  ﴾ َسِقيمٌ إيِنِّ  ﴿: عليه السالم إبراهيم

ثم ظهر منه ما يدل    اإليامنإن املؤمن إذا أظهر  قال اإلمام الصادق:    [ 685]احلديث:  

عمل ذلك تقية، ومع    إناّم عىل نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إال أن يدعي أنه  

ن للتقية  التقية يف مثله مل يقبل منه ذلك، ألكان ليس مما يمكن أن تكون  فإن    ذلك ينظر فيه،

مواضع من أزاهلا عن مواضعها مل تستقم له وتفسري ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر  

حكمهم وفعلهم عىل غري حكم احلق وفعله، فكل يشء يعمل املؤمن بينهم ملكان التقية مما  

 .(5) جائز فإنهال يؤدي إىل الفساد يف الدين 

ن  إقال اإلمام الصادق: ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف،    [ 686]احلديث:  

 . (6) عياد، ويشدون الزنانري، فأعطاهم اهلل أجرهم مرتنيكانوا ليشهدون األ
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ولد السوء  فإن    ياكم أن تعملوا عمال نعري به، قال اإلمام الصادق: إ   [ 687]احلديث:  

ونوا عليه شينا، صلوا يف عشائرهم،  يعري والده بعمله، كونوا ملن انقطعتم إليه زينا، وال تك

به   أوىل  فأنتم  اخلري  من  يشء  إىل  يسبقونكم  وال  جنائزهم،  واشهدوا  مرضاهم،  وعودوا 

 .(1) قال التقية ؟ل: وما اخلب ءيمن اخلبء، ق   إليهبيشء أحب  عبد اهللمنهم، واهلل ما 

الصادق:   [ 688]احلديث:   اإلمام  ن  قال  إىل  الناس  مودة  اجرت  عبدا  اهلل  فسه  رحم 

 .(2)فحدثهم بام يعرفون، وترك ما ينكرون

يروون أن    قيل لإلمام الصادق::  [ 689]احلديث:   الناس  قال عىل  اإلمام عيل  إن 

الكوفة:   الناس  أمنرب  منّي فال    إنكمهيا  الرباءة  إىل  تدعون  ثم  إىل سبي فسبوين،  ستدعون 

ستدعون إىل    إنكمإنام قال:  اإلمام عيل..  ا مني، فقال: ما أكثر ما يكذب الناس عىل  وتربؤ

، ومل يقل: وال تربؤوا مني،  سبي فسبوين، ثم تدعون إىل الرباءة مني وإين لعىل دين حممد  

ن اختار القتل دون الرباءة، فقال: واهلل ما ذلك عليه، وماله إال ما  إيت  أأرفقال له السائل: 

يامن، فأنزل اهلل عّز وجّل  يه عامر بن يارس حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن باإلمىض عل

َح بِ ﴿فيه:   ياَمِن َوَلكِْن َمْن رَشَ اْلُكْفِر  َمْن َكَفَر بِاهللهِ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إِاله َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ

اهللهِ  ِمَن  َغَضٌب  َفَعَلْيِهْم  ا  َعَذاٌب  َصْدرا َوهَلُْم  له    [ 106]النحل:    ﴾ َعظِيمٌ   اهلل  فقال    رسول 

 .(3)مرك ان تعود إن عادواأ اهلل عذرك، و أنزل عندها: يا عامر إن عادوا فعد، فقد 

فواهلل لقد    ؟ما منع ميثم رمحه اهلل من التقيةقال اإلمام الصادق:    [ 690]احلديث:  

َمْن َكَفَر بِاهللهِ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إِاله َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه  ﴿ ن هذه اآلية نزلت يف عامر وأصحابه:  أعلم  

ا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللهِ َوهَلُْم َعَذاٌب   َح بِاْلُكْفِر َصْدرا ياَمِن َوَلكِْن َمْن رَشَ   ﴾ َعظِيمٌ ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ
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 (1) [ 106]النحل: 

إن التقية ترس املؤمن، وال إيامن ملن ال تقية    قال اإلمام الصادق:  [ 691احلديث:  ] 

َمْن َكَفَر بِاهللهِ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إِاله َمْن ُأْكِرَه  ﴿ ل له: جعلت فداك قول اهلل تبارك وتعاىل:  ي له، فق

بِاْلُكْفرِ  َح  َمْن رَشَ َوَلكِْن  ياَمِن  بِاإْلِ ُمْطَمئِنٌّ  َعَذاٌب    َوَقْلُبُه  َوهَلُْم  اهللهِ  ِمَن  َغَضٌب  َفَعَلْيِهْم  ا  َصْدرا

 .(2) قال: وهل التقية اال هذاف [ 106]النحل:  ﴾ َعظِيمٌ 

الرباءة من اإلمام    أم مد الرقاب أحب اليك  قيل لإلمام الصادق:    [ 692]احلديث:  

َر بِاهللهِ ِمْن  َمْن َكفَ ﴿فقال: الرخصة أحب إيّل، أما سمعت قول اهلل عّز وجّل يف عامر:    ؟عيل 

ا َفَعَليْ  َح بِاْلُكْفِر َصْدرا ياَمِن َوَلكِْن َمْن رَشَ ِهْم َغَضٌب  َبْعِد إِياَمنِِه إاِله َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ

 .(3) [ 106]النحل:  ﴾َعظِيمٌ ِمَن اهللهِ َوهَلُْم َعَذاٌب 

إ  [ 693]احلديث:   بالكوفة ويوشك  قيل لإلمام الصادق:  ن  أن الضحاك قد ظهر 

قال:    ؟ليكإل: أهيام أحب  ي قال: فابرأ منه، ق  ؟ندعى إىل الرباءة من اإلمام عيل، فكيف نصنع

فربأ   ن متضوا عىل ما مىض عليه عامر بن يارس، أخذ بمكة فقالوا له: ابرأ من رسول اهلل أ

عذره:    ، منه وجّل  عّز  اهلل  بِاهللهِ  ﴿فأنزل  َكَفَر  ُمْطَمئِنٌّ  َمْن  َوَقْلُبُه  ُأْكِرَه  َمْن  إِاله  إِياَمنِِه  َبْعِد  ِمْن 

ا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللهِ َوهَلُْم َعَذاٌب   َح بِاْلُكْفِر َصْدرا ياَمِن َوَلكِْن َمْن رَشَ ]النحل:    ﴾َعظِيمٌ بِاإْلِ

106 ](4). 

فقال: لو كلفكم قومكم    ، أصحاب الكهف   ذكر اإلمام الصادق  [ 694]احلديث:  

فقال: كلفوهم الرشك باهلل العظيم، فأظهروا    ؟ما كلفهم قومهم، فقيل له: وما كلفهم قومهم
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 . (1) حتى جاءهم الفرج اإليامنهلم الرشك، وأرسوا 

وأظهروا   اإليامنإن أصحاب الكهف أرسوا  قال اإلمام الصادق:  [ 695]احلديث:  

 .(2)اإليامنأجرا منهم عىل إرسار  أعظمالكفر، وكانوا عىل إجهار الكفر 

  إيّن أقعد يف املسجد، فيجيء الناس فيسألوين،قيل لإلمام الصادق:    [ 696]احلديث:  

جبهم مل يقبلوا منّي، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم، فقال: انظر ما علمت  أمل  فإن  

 .(3)بذلك أنه من قوهلم فأخربهم 

بلغني    قال: قال يل اإلمام الصادق: عن معاذ بن مسلم النحوي،    [ 697]احلديث:  

قلت: نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج،    ؟فتفتي الناس  أنك تقعد يف اجلامع

عرفته باخلالف لكم أخربته بام    فإذا، اليشء إين أقعد يف املسجد فيجيء الرجل فيسألني عن 

رجل أعرفه بمودتكم فأخربه بام جاء عنكم، وجييء الرجل ال أعرفه وال  يفعلون، وجييء ال

دخل قولكم فيام بني ذلك،  أأدري من هو، فأقول: جاء عن فالن كذا، وجاء عن فالن كذا، ف

 .(4) فقال يل: اصنع كذا، فإين كذا أصنع

: إنكم عىل دين من كتمه  يويص بعض أصحابه  قال اإلمام الصادق  [ 698]احلديث:  

 .( 5) هلل، ومن أذاعه أذله اهللأعزه ا

قال اإلمام الصادق: أمر الناس بخصلتني فضيعومها فصاروا منهام    [ 699]احلديث:  

 .(6) عىل غري يشء: الصرب والكتامن 

مرنا التصديق له والقبول  أ إنه ليس احتامل    قال اإلمام الصادق:  [ 700]احلديث:  
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مرنا سرته وصيانته عن غري أهله، فاقرئهم السالم، وقل هلم: رحم اهلل  أفقط، من احتامل  

 .(1)عبدا اجرت مودة الناس إلينا، حدثوهم بام يعرفون، واسرتوا عنهم ما ينكرون

املسجد يشهرونا ويشهرون أنفسهم،    خلق يفقال اإلمام الصادق:    [ 701]احلديث:  

داري وأسرت فيهتكون سرتي، هتك اهلل ستورهم  أيسوا منا، وال نحن منهم، أنطلق فولئك لأ

مام، مل يتعلقون  إمام، واهلل ما أنا بإمام إال من أطاعني، فأما من عصاين فلست له بإ يقولون:  

 .(2)ياهم يف دارإفو اهلل ال جيمعني اهلل و !؟ أال يكفون اسمي من أفواههم باسمي

اإل  [ 702]احلديث:   الصادق:قال  وفاطمة  مام  عيل  وذكر  الناس  فإن    ؛إياكم 

 .(3)ليس يشء أبغض إليهم من ذكر عيل وفاطمة)النواصب(  

ذاعة رسنا سلط اهلل عليه  إمن استفتح هنار ب  قال اإلمام الصادق:  [ 703]احلديث:  

 .(4)حر احلديد، وضيق املحابس

 .(5) كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم :قال اإلمام الصادق  [ 704]احلديث:  

ذاعة يف قوله  إن اهلل عّز وجّل عري قوما باإل  قال اإلمام الصادق:  [ 705]احلديث:  

وجّل:   بِهِ ﴿عّز  َأَذاُعوا  اخْلَْوِف  َأِو  اأْلَْمِن  ِمَن  َأْمٌر  َجاَءُهْم  ياكم  إف  ،[ 83]النساء:    ﴾   َوإَِذا 

 .(6)ذاعةواإل

ُة  ﴿يف قول اهلل عّز وجّل:  اإلمام الصادق    قال   [ 706]احلديث:   له َبْت َعَلْيِهُم الذِّ رُضِ

َعَلْيِهمُ  َبْت  َورُضِ اهللهِ  ِمَن  بَِغَضٍب  َوَباُءوا  النهاِس  ِمَن  َوَحْبٍل  اهللهِ  ِمَن  بَِحْبٍل  إاِله  ُثِقُفوا  َما    َأْيَن 

ُْم َكاُنوا َيْكُفُروَن بِآَياِت اهللهِ َوَيقْ  : أما  [ 112]آل عمران:   ﴾ُتُلوَن اأْلَْنبَِياَء بَِغرْيِ َحقٍّ املَْْسَكنَُة َذلَِك بَِأهنه
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 .(1)واهلل ما قتلوهم بأسيافهم ولكن أذاعوا عليهم، وأفشوا رسهم فقتلوا

ن من أمرنا مستور مقنع بامليثاق، فمن هتك  إ  قال اإلمام الصادق:  [ 707]احلديث:  

 .(2)علينا أذله اهلل

ملظلمتنا تسبيح، ومهه    نفس املهموم لنا املغتم  الصادق:قال اإلمام    [ 708]احلديث:  

 . (3) مرنا عبادة، وكتامنه لرسنا جهاد يف سبيل اهللأل

مذيع الرس شاك، وقائله عند غري أهله كافر،   قال اإلمام الصادق:  [ 709]احلديث:  

 .(4)قال: التسليم  ؟ل: ما هويومن متسك بالعروة الوثقى فهو ناج، ق

ذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا  أمن    مام الصادق:قال اإل  [ 710]احلديث:  

 .(5)حقنا 

 .(6)اإليامنعلينا حديثنا سلبه اهلل  أذاعقال اإلمام الصادق: من   [ 711]احلديث:  

حديثنا قتل خطأ، ولكن قتلنا    أذاع ما قتلنا من    قال اإلمام الصادق:  [ 712]احلديث:  

 .(7)قتل عمد

تعاىل:    [ 713]احلديث:   قوله  يف  الصادق  اإلمام  َيْكُفُروَن  ﴿قال  َكاُنوا  ُْم  بَِأهنه َذلَِك 

َوَكاُنوا   باَِم َعَصْوا  َذلَِك  احْلَقِّ  بَِغرْيِ  النهبِيِّنَي  َوَيْقُتُلوَن  : واهلل ما  [ 61]البقرة:    ﴾َيْعَتُدونَ بِآَياِت اهللهِ 

أحا  سمعوا  ولكنهم  بأسيافهم،  رضبوهم  وال  بأيدهيم،  فقتلوهم  فأذاعوها،  خذوا  أديثهم 

 .(8)عليها، فُقتلوا فصار قتال واعتداء ومعصية

أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا    من   قال اإلمام الصادق:  [ 714]احلديث:  
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 .(1)عمداا، ومل يقتلنا خطأ

 .(2)اإلمام الصادق: املذيع ملا أراد اهلل سرته مارق من الدين قال  [ 715]احلديث:  

فإن    ال أهله، إقال اإلمام الصادق: ال تذيعوا أمرنا وال حتدثوا به    [ 716]احلديث:  

 .(3)املذيع علينا أمرنا أشد علينا مؤونة من عدونا، انرصفوا رمحكم اهلل وال تذيعوا رسنا 

طق علينا بام نكره أشد مؤونة علينا من  النا   قال اإلمام الصادق:   [ 717]احلديث:  

 .(4)املذيع

إنكم عىل دين من كتمه  قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه:    [ 718]احلديث:  

 .( 5) أعزه اهلل، ومن أذاعه أذله اهلل

الصادق:  [ 719]احلديث:   اإلمام  كفوا    قال  منكم،  به  الناس  ريض  ما  أيرس  ما 

 .(6)ألسنتكم عنهم

: إن الرشك أخفى من  رسول اهلل  قول  مام الصادق عن  سئل اإل   [ 720]احلديث:  

قال: كان املؤمنون يسبون ما يعبد املرشكون  فليلة ظلامء،    دبيب النمل عىل صفاة سوداء يف

من دون اهلل، وكان املرشكون يسبون ما يعبد املؤمنون، فنهى اهلل عن سب آهلتهم لكي ال  

فقال:   يعملون،  ال  حيث  باهلل من  أرشكوا  قد  املؤمنون  فيكون  املؤمنني،  إله  الكفار  يسب 

اهللهِ ﴿ ُدوِن  ِمْن  َيْدُعوَن  ِذيَن  اله َتُسبُّوا  ٍة  َواَل  ُأمه لُِكلِّ  نها  َزيه َكَذلَِك  ِعْلٍم  بَِغرْيِ  ا  َعْدوا اهللهَ  َفَيُسبُّوا   

ِْم َمْرِجُعُهْم َفُينَبُِّئُهْم باَِم َكاُنوا   .(7)[ 108]األنعام:  ﴾َيْعَمُلونَ َعَمَلُهْم ُثمه إِىَل َرِبِّ

حوائج    [ 721]احلديث:   قضاء  السلطان  عمل  )كّفارة  الصادق:  اإلمام  قال 

 

 . 9/  275/ 2الكايف  ( 1)

 .  11/  276/ 2الكايف  ( 2)

 . 287/ 255املحاسن:  ( 3)

 . 288/ 256املحاسن:  ( 4)

 . 295/ 257املحاسن:  ( 5)

 .  537/  341/ 8الكايف  ( 6)

 . 213/ 1تفسري القمي  ( 7)



164 

 

 ( 1) وان(اإلخ

قال اإلمام الصادق: )إّن هللّ عّز وجّل بأبواب اجلبارين خلقا من    [ 722]احلديث:  

 (2)خلقه يدفع ِبم عن أوليائه أولئك عتقاء اهللّ من النار( 

الصادق: )ما من جّبار إاّل وعىل بابه ويّل لنا يدفع اهللّ به    قال اإلمام   [ 723]احلديث:  

 (3)هلم أوفر حّظ من الثواب يوم القيامة(  أولئك عن أوليائنا، 

قد  أصحابه  عن أّب بصري، قال: ذكر عند اإلمام الصادق رجل من    [ 724]احلديث:  

يدخلون   أّف فقال: ) وىّل والية، فقال: )كيف صنيعته إىل إخوانه؟( قلت: ليس عنده خري،  

 (4)فيام ال ينبغي هلم وال يصنعون إىل إخواهنم خريا( 

وهو يف ديوان    سئل اإلمام الصادق عن رجل َيب آل حممد    [ 725]احلديث:  

 . (5) فقال: َيرشه اهلل عىل نيته ؟هؤالء فيقتل حتت رايتهم

بابه   من توىل أمرا من أمور الناس فعدل وفتحقال اإلمام الصادق:    [ 726]احلديث:  

أن يؤمن روعته يوم القيامة،    عز وجل ورفع سرته ونظر يف أمور الناس كان حقا عىل اهلل  

 .(6)ويدخله اجلنة

الصادق وعنده    [ 727]احلديث:   اإلمام  قال: دخلت عىل  أّب بكر احلرضمي  عن 

أّب السامل أن َيرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس،    ابنإسامعيل ابنه، فقال: ما يمنع  

ما  ) : خمافة عىل ديني، قال:  تقل   ؟ثم قال يل: مل تركت عطاءك  ؟ويعطيهم ما يعطي الناس

 (7)؟(أما علم أن لك يف بيت املال نصيبا  ؟منع ابن أّب السامل أن يبعث إليك بعطائك

 

 .  108ص   3من ال َيرضه الفقيه ج  (1)

 . 316مشكاة األنوار ص  (2)

ج    (3) األنوار  احلقوق(   379ص    72بحار  )قضاء  كتاب  عن 

 للصوري.  

 .  112ص  5الكايف ج   (4)

 .  122املقنع:  ( 5)

 .  2/  203أمايل الصدوق:  ( 6)

 .  933/  336/ 6التهذيب  ( 7)
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العامل  ي ق  [ 728]احلديث:   من  أشرتي  الصادق:  لإلمام  أعلم    اليشءل  نه  أوأنا 

 .(1)فقال: اشرت منه ؟يظلم

قال: إذا عرفت    ؟سئل اإلمام الصادق عن رشاء اخليانة والرسقة  [ 729]احلديث:  

 .(2)ال من العاملإذلك فال تشرته 

  ؟ الرجل يشرتي من العامل وهو يظلمسئل اإلمام الصادق عن    [ 730]احلديث:  

 .(3)قال: يشرتي منه ما مل يعلم أنه ظلم فيه أحدا

عليكم بتقوى اهلل وحده ال رشيك له وانظروا  ام الصادق:  قال اإلم  [ 731]احلديث:  

وجد رجال هو أعلم بغنمه    فإذانفسكم، فواهلل إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي،  أل

من الذي هو فيها َيرجه وجييء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها،  

باقية تعمل عىل    األخرىحدكم نفسان يقاتل بواحدة جيرب ِبا ثم كانت  واهلل لو كانت أل

أن   فأنتم أحق  التوبة  فقد واهلل ذهبت  إذا ذهبت  له نفس واحدة  استبان هلا، ولكن  قد  ما 

  يشء خترجون، وال تقولوا: خرج زيد،   أينفسكم، إن أتاكم آت منا فانظروا عىل  ختتاروا أل

مل يدعكم إىل نفسه، وإنام دعاكم إىل الرضا من آل حممد  زيداا كان عاملا وكان صدوقا و فإن  

  جمتمع لينقضه، فاخلارج منا اليوم إىل    ولو ظهر لوَف بام دعاكم إليه إنام خرج إىل سلطان

نا لسنا نرىض به وهو يعصينا  أفنحن نشهدكم    يشء يدعوكم إىل الرضا من آل حممد    أي

و الرايات  كانت  إذا  وهو  أحد،  معه  وليس  من  األ اليوم  إال  منا  يسمع  ال  أن  أجدر  لوية 

اجتمعت بنو فاطمة معه، فواهلل ما صاحبكم إال من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فاقبلوا  

يف   تصوموا  أن  أحببتم  وإن  ضري،  فال  شعبان  إىل  تتأخروا  أن  أحببتم  وإن  اهلل،  اسم  عىل 

 

 .  938/  337/ 6التهذيب  ( 1)

 . 162نوادر أمحد بن حممد بن عيسى:  ( 2)

   577/  131/ 7و  1093/  375/ 6التهذيب  ( 3)
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 .(1)أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفياين عالمة

عن الفضل الكاتب قال: كنت عند اإلمام الصادق فأتاه كتاب أّب    [ 732ديث:  ]احل 

ن اهلل ال يعجل لعجلة العباد، وإلزالة جبل  .. إمسلم، فقال: ليس لكتابك جواب اخرج عنا 

ل: فام العالمة فيام بيننا وبينك جعلت  يق   ، عن موضعه أهون من إزالة ملك مل ينقض أجله

خرج السفياين فأجيبوا إلينا    فإذا فضل حّتى َيرج السفياين  يا   األرضقال: ال تربح    ؟فداك

 .(2) ـ يقوهلا ثالثا ـ وهو من املحتوم 

ما كان عبد ليحبس نفسه عىل اهلل إال أدخله    قال اإلمام الصادق:  [ 733]احلديث: 

 .(3) اهلل اجلنة

قال اإلمام الصادق: من خلع مجاعة املسلمني قدر شرب خلع ربق    [ 734]احلديث:  

 .(4) اإليامن من عنقه، ومن نكث صفقة اإلمام جاء إىل اهلل أجذم  

قال اإلمام الصادق: إن قدرتم أن ال تعرفوا فافعلوا، وما عليك    [ 735]احلديث:  

.  .د اهلل حممودا أن مل يثن الناس عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت عن

فافعل، بيتك  أن ال خترج من  تغتاب وال  فإن    وإن قدرت عىل  أن ال  عليك يف خروجك 

تكذب وال حتسد وال ترائي وال تتصنّع وال تداهن، ثّم قال: نعم صومعة املسلم بيته يكّف  

  .(5)فيه برصه ولسانه ونفسه.. 

قال اإلمام الصادق: طوبى لكّل عبد نومة عرف الناس قبل أن    [ 736]احلديث:  

 .(6)يعرفوه

 

 .  381/  264/ 8الكايف  ( 1)

 .  412/  274/ 8الكايف  ( 2)

 .  122/  1أمايل الطويس  ( 3)

 .  219املحاسن، ص  (4)

 . 186ص  1روضة الكايف ج  (5)

 . 4كتاب الزهد ص  (6)
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فقال: يا فضيل    ؟األمرندعو الناس إىل هذا  قيل لإلمام الصادق:    [ 737]احلديث:  

طائعا أو    األمرإن اهلل عّز وجّل إذا أراد بعبد خريا أمر ملكا فأخذ بعنقه حتى دخله يف هذا  

 .(1) كارها 

بن مّحاد قال: وصفت لإلمام الصادق من يقول ِبذا    عن يونس   [ 738]احلديث:  

األمر ممن يعمل عمل السلطان، فقال: )إذا وّلوكم يدخلون عليكم الرفق، وينفعونكم يف  

حوائجكم؟( قال: قلت: منهم من يفعل ذلك ومنهم من ال يفعل قال: )من مل يفعل ذلك  

 (2) منهم فابرؤوا منه برئ اهللّ منه(  

ما ترى يف رجل ييل أعامل السلطان ليس له  قيل لإلمام الصادق:    [ 739]احلديث:  

مكسب إال من أعامهلم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني وَيسن إيّل، وربام أمر يل بالدرهم  

 .(3)فقال: كل وخذ منه، فلك املهنا وعليه الوزر ؟والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك

 أمر بالعامل فيجيزين بالدراهم  أصلحك اهلل قيل لإلمام الصادق:   [ 740]احلديث:  

 .(4) قال: نعم ؟ل: وأحج ِبا يقال: نعم، ق ؟آخذها 

  امئة درهم أو سبع امئةعن عمر أخي عذافر قال: دفع إيّل إنسان ست  [ 741]احلديث:  

درهم لإلمام الصادق، فكانت يف جوالقي، فلام انتهيت إىل احلفرية جوالقي وذهب بجميع  

فقلت:    ؟ِبا فقال: أنت الذي شق جوالقك فذهب بمتاعك  ما فيه، ووافقت عامل املدينة 

فلام انتهينا إىل املدينة دخلت عىل اإلمام  ،  ئتنا حتى نعوضكا نعم، قال: إذا قدمنا املدينة ف

فقلت: نعم، فقال: ما أعطاك اهلل    ؟الصادق فقال: يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك

ه ما وعدك، فإنام هو يشء دعاك اهلل إليه مل  فائت عامل املدينة فتنجز من..  خري ممّا أخذ منك 

 

 . 3/  169/ 2الكايف  ( 1)

 .  109ص  5الكايف ج   (2)

 .  940/  338/ 6التهذيب  ( 3)

 .  942/  338/ 6التهذيب  ( 4)
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 .(1) تطلبه منه

الصادق    [ 742]احلديث:   اإلمام  عىل  دخلت  قال:  رمانة  بن  قيس  بن  حممد  عن 

دينار وصلني ِبا    امئةفذكرت له بعض حايل، فقال: يا جارية هايت ذلك الكيس، هذه أربع

 .(2) أبو جعفر فخذها وتفرج ِبا 

زياد فأردت    لح، قال: أرادوا بيع متر عني أّب ابنعن مجيل بن صا   [ 743]احلديث: 

فقال له: قل له:    ؟ أن أشرتيه، فقلت: حتى أستأذن اإلمام الصادق فأمرت مصادف فسأله

 .(3)فليشرته، فإنه إن مل يشرته اشرتاه غريه

إن    إرسائيل  بنياهلل إىل نبّي من أنبياء    أوحى قال اإلمام الصادق:    [ 744]احلديث:  

أحببت أن تلقاين يف حظري القدس فكن يف الدنيا وحيدا غريبا مهموما حمزونا مستوحشا من  

وحده واستوحش من الّطيور، واستأنس    آوىالناس، بمنزلة الطري الواحد، فإذا كان الليل  

 .(4)برّبه 

قال اإلمام الصادق: لوال املوضع اّلذي وضعني اهلل فيه، لرّسين    [ 745]احلديث:  

 .(5)عىل رأس جبل ال أعرف الناس وال يعرفوين حّتى يأتيني املوت  أن أكون 

قال اإلمام الصادق: ما يرّض املؤمن إذا كان منفردا عن الناس ولو    [ 746]احلديث:  

 ..(6)عادها ثالث مّراتأعىل قّلة جبل ف

قال اإلمام الصادق: ما يرّض من كان عىل هذا األمر أن ال يكون له    [ 747]احلديث:  

 .(7) ّل به إاّل الشجرة وال يأكل إاّل من ورقهما يستظ

 

 .  278/  221/ 8الكايف  ( 1)

   7/  21/ 4الكايف  ( 2)

 . 5/ 229/  5، الكايف  1092/  375/ 6التهذيب  ( 3)

 .  280قصص األنبياء ص  (4)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (5)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (6)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (7)
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فصاحبهم    [ 748]احلديث:   الناس  عرف  نومة  لعبد  طوبى  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(1)ببدنه ومل يصاحبهم بقلبه فعرفوه يف الّظاهر وعرفهم يف الباطن 

قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه: ال عليك أن ال يعرفك    [ 749]احلديث:  

ـ ـ  الناس  بحّق    ثالثا  سألته  فإذا  مستخفني  ورسال  مستعلنني  رسال  هلل  إّن  احلميد  عبد  يا 

 .(2) املستعلنني فاسأله بحّق املستخفني 

قال اإلمام الصادق: قال اهلل تبارك وتعاىل: إّن من أعبد أوليائي    [ 750]احلديث:  

عبد مؤمن ذو حّظ من صالة أحسن عبادة رّبه بالغيب وعبد اهلل يف الرسيرة وكان غامضا  

يف الناس ومل يرش إليه باألصابع، وكان رزقه كفافا فصرب عليه، فعجلت به املنية فقّل تراثه  

 .(3) وقّلت بواكيه 

قال اإلمام الصادق: إّن مما َيتّج اهلل به عىل عبده يوم القيامة أن    [ 751  ]احلديث:   

 .(4)مخل ذكرك؟أ  أمل يقول: 

قال اإلمام الصادق: ما يرّض أحدكم أن يكون عىل قّلة جبل حّتى   [ 752]احلديث: 

  .(5)ينتهي إليه أجله

قعوده  قال اإلمام الصادق: العزلة عبادة إذا قّل العتب عىل الرجل    [ 753]احلديث:  

 .(6) يف بيته 

قيل لإلمام الصادق: جعلت فداك رجل عرف هذا األمر لزم بيته    [ 754]احلديث:  

 .(7)ومل يتعّرف إىل أحد من اخوانه، فقال: كيف يتفّقه هذا يف دينه؟!

 

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (1)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (2)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (3)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (4)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (5)

 . 323ص  2كتاب التحصني عنه يف املستدرك ج  (6)

 .  36ص   1أصول الكايف ج  (7)
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 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

مر أصحابك أن يكفوا  قال اإلمام الكاظم يويص بعض أصحابه:   [ 755]احلديث:  

 .(1) ألسنتهم ويدعوا اخلصومة يف الدين، وجيتهدوا يف عبادة اهلل عّز وجّل 

َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللهِ  ﴿يف قول اهلل عّز وجّل:  قال اإلمام الكاظم    [ 756]احلديث:   إِنه 

 .(2): أشدكم تقية[ 13]احلجرات:  ﴾ َأْتَقاُكمْ 

إىل    [ 757احلديث:  ]  اإلحسان  السلطان  عمل  )كّفارة  الكاظم:  اإلمام  قال 

 ( 3) (اإلخوان

استأذن عيّل بن يقطني عىل اإلمام الكاظم يف ترك عمل السلطان    [ 758]احلديث:  

نسا وإلخوانك بك عّزا، وعسى أن جيرب اهللّ بك  ألنا بك  فإن    فلم يأذن له، وقال: )ال تفعل، 

كرسا، ويكرس بك نائرة املخالفني عن أوليائه، يا عيّل كّفارة أعاملكم اإلحسان إىل إخوانكم،  

ثالثا    أضمن إاّل قضيت    أضمن يل واحدة وأضمن لك  أوليائك  أحدا من  تلقى  أن ال  يل 

ال ينالك حّد سيف أبدا،  حاجته وأكرمته، وأضمن لك أن ال يضّلك سقف سجن أبدا، و

 ( 4) ثنّى وبنا ثّلث(   وال يدخل الفقر بيتك أبدا، يا عيّل من رّس مؤمنا فباهللّ بدأ وبالنبّي 

عن عيّل بن يقطني قال: قلت لإلمام الكاظم: ما تقول يف أعامل    [ 759]احلديث:  

قال: فأخربين ع أموال املستضعفني(  بّد فاعال فاّتق  أّنه كان  هؤالء؟ قال: )إّن كنت ال  يّل 

 . (5) جيبيها من الشيعة عالنية ويرّدها عليهم يف الرس

  إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطانقيل لإلمام الكاظم:   [ 760]احلديث:  

 

 . 29/ 460التوحيد:  ( 1)

 . 302/ 258املحاسن:  ( 2)

 .  410حتف العقول، ص  (3)

 عن )قضاء احلقوق( للصوري.   379ص   72بحار األنوار ج   (4)

 .  112ص  5الكايف ج   (5)
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 .(1) : ال آذن لك باخلروج من عملهم، واتق اهللفقال أذنت جعلني اهلل فداك هربت منه،  فإن  

: إين أخالط السلطان  لإلمام الكاظم  عن داود بن رزين قال: قلت  [ 761]احلديث:  

املال، فيل أن آخذه يقع هلم عندي  الفارهة فيبعثون فيأخذوهنا، ثم  الدابة    ؟ فتكون عندي 

 .(2)قال: خذ مثل ذلك وال تزد عليه

الربيع    [ 762]احلديث:   الفضل بن  الكاظم  بعث  هارون  ن  أعن  بخلع  إىل اإلمام 

، فقلت:  األمة ومال، فقال: ال حاجة يل باخللع واحلمالن واملال إذا كان فيه حقوق ومحالن 

 .(3) ناشدتك باهلل أن ال ترده فيغتاظ، قال: اعمل به ما أحببت

أصحابه:    [ 763]احلديث:   لبعض  الكاظم  اإلمام  عيل  قال  مع  تدخل  ال  مالك 

شئت وسعت عيّل، قال:    فإن  ،ل: نعمي يف رشاء الطعام إين أظنك ضيقا، ق)عامل للسلطان(  

 .(4)اشرته

استطعت أن  فإن    إن كان يف يدك هذه يشء،قال اإلمام الكاظم:    [ 764]احلديث:  

 .(5) ال تعلم هذه فافعل

احفظ لسانك تعز، وال متكن الناس من قياد  قال اإلمام الكاظم:    [ 765]احلديث:  

 .(6) رقبتك فتذل

عن زياد بن أّب سلمة قال: دخلت عىل اإلمام الكاظم، فقال يل:    [ 766]احلديث:  

،  مروءة)يا زياد إّنك لتعمل عمل السلطان؟(، قلت: أجل، قال يل: )ومل؟( قلت: أنا رجل يل  

فقال يل: )يا زياد ألن أسقط من حالق فأنقطع قطعة    يشء، وعيّل عيال، وليس وراء ظهري 

 

 . 126قرب اإلسناد:  ( 1)

   939/  337/ 6التهذيب  ( 2)

 . 4/  75/  1عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 3)

 .  932/  336/ 6التهذيب  ( 4)

 .  14/  179/ 2الكايف  ( 5)

 .  14/  179/ 2الكايف  ( 6)
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منهم عمال أو أطأ بساط رجل منهم، إاّل، ملاذا؟( قلت:  قطعة، أحّب إيّل من أن أتوىّل ألحد 

ال أدري جعلت فداك قال: )إاّل لتفريج كربة عن مؤمن، أو فّك أرسه، أو قضاء دينه، يا  

زياد إّن أهون ما يصنع اهللّ بمن توىّل هلم عمال أن يرضب عليه رسادق من نار إىل أن يفرغ  

شيئا من أعامهلم فأحسن إىل إخوانك، فواحدة    وّليت فإن    اهللّ من حساب اخلالئق. يا زياد

بينكم   ىساوبواحدة واهللّ من وراء ذلك، يا زياد أّيام رجل منكم توىّل ألحد منهم عمال ثّم 

وبينهم فقولوا له: أنت منتحل كّذاب، يا زياد إذا ذكرت مقدرتك عىل الناس فاذكر مقدرة  

 (1)ما أتيت إليهم عليك(  اهللّ عليك غدا، ونفاد ما أتيت إليهم عنهم، وبقاء 

قال اإلمام الكاظم: الصرب عىل الوحدة عالمة قّوة العقل، فمن    [ 767]احلديث:  

اهلل   وكان  اهلل،  عند  فيام  ورغب  فيها،  والراغبني  الّدنيا  أهل  اعتزل  اهلل  عن  يف  أعقل  نسه 

 .(2) الوحشة وصاحبه يف الوحدة وغناه يف العيلة، ومعّزه من غري عشرية 

 عن اإلمام الرضا: ما روي  

عن الريان بن الصلت قال: جاء قوم بخراسان إىل اإلمام الرضا    [ 768]احلديث:  

فقالوا: إن قوما من أهل بيتك يتعاطون أمورا قبيحة، فلو هنيتهم عنها، فقال: ال أفعل، قيل:  

 .(3) ين سمعت أّب يقول: النصيحة خشنةقال: أل ؟ومل

مر  واأل   .. شهادة أن ال إله إال اهلل   سالم اإلحمض  قال اإلمام الرضا:    [ 769]احلديث:  

 .(4) أمكن ومل يكن خيفة عىل النفس إذاباملعروف والنهي عن املنكر واجبان 

: ال دين ملن ال ورع له، وال إيامن ملن ال تقية له،  قال اإلمام الرضا   [ 770]احلديث:  

ال: إىل قيام القائم،  ق  ؟رسول اهلل إىل متى يا ابنوإن أكرمكم عند اهلل أعملكم بالتقية، قيل: 

 

 .  109ص  5الكايف ج   (1)

 .  14ص   1أصول الكايف ج  (2)

 .  38/ 290/  1عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 3)

 . 1/ 121/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 4)
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 .(1)فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا 

اإلمام    [ 771]احلديث:   الشيعة  أالعسكري  عن  من  مجاعة  جفا  الرضا  اإلمام  ن 

احلجاب   بعد  واالستخفاف  العظيم  اجلفاء  هذا  ما  اهلل  رسول  ابن  يا  فقالوا:  وحجبهم، 

لدعواكم  ف  ؟الصعب و  أمريشيعة    إنكمقال:  يف  أاملؤمنني  خمالفون،    أكثر نتم  أعاملكم 

ومقرصون يف كثري من الفرائض، وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم يف اهلل، وتتقون حيث  

 .(2) ال جتب التقية، وترتكون التقية حيث البّد من التقية

الرضا: )إّن هللّ بأبواب السالطني من نّور اهللّ سبحانه    قال اإلمام   [ 772]احلديث:  

املسلمني،    أموروجهه بالربهان ومّكن له يف البالد، ليدفع به عن أوليائه، ويصلح به    وتعاىل

إليه يلجأ املؤمنون من الرضر، ويفزع ذو احلاجة من شيعتنا، وبه يؤّمن اهللّ تعاىل روعتهم يف  

الظلمة   حّقا،    أولئكدار  أرضه،    أمناء  وأولئك املؤمنون  يف  بني    أولئك اهللّ  يسعى  نورهم 

من    وأولئك   األرض يزهو نورهم ألهل الساموات كام تزهو الكواكب الدّرية ألهل    أيدهيم،

نورهم تضيئ القيامة، خلقوا واهللّ للجنّة وخلقت اجلنّة هلم، فهنيئا هلم، ما عىل أحدكم إن  

ق كّله؟(  هذا  لينال  بيشاء  فترّسنا  معهم  )تكون  قال:  فداك؟  اهللّ  جعلني  ذا  بام  دخال  إل: 

 (3)نني من شيعتنا( الرسور عىل املؤم

عن    [ 773]احلديث:   ِبم  يدفع  أولياء  السلطان  مع  هللّ  )إّن  الرضا:  اإلمام  قال 

 ( 4) أوليائه.. أولئك عتقاء اهللّ من النار( 

  أربعة عن احلسن بن احلسني األنبارّي قال: كتبت إىل اإلمام الرضا    [ 774]احلديث:  

يّن أخاف عىل  أذكر  أفلاّم كان يف آخر كتاب كتبته إليه    ،عرش سنة استأذنه يف عمل السلطان

 

 .  270كفاية االثر/  ( 1)

 . 441االحتجاج:  ( 2)

 .  271أعالم الدين ص  (3)

 . 316مشكاة األنوار ص  (4)



174 

 

خبط عنقي وأّن السلطان يقول يل: إّنك رافيّض ولسنا نشك يف أّنك تركت العمل للسلطان  

كنت تعلم  فإن    )قد فهمت كتابك وما ذكرت من اخلوف عىل نفسك  :فكتب إيلّ   ،للرفض

ثّم تصري أعوانك وكّتابك أهل    أّنك إذا وّليت عملت يف عملك بام أمر به رسول اهللّ  

بذا   حّتى تكون واحدا منهم كان ذا   واسيت به فقراء املؤمنني   يشء مّلتك فإذا صار إليك  

 ( 1)وإاّل فال( 

أصلحك اهلل كيف رصت إىل ما رصت إليه من  الرضا:    قيل لإلمام   [ 775]احلديث:  

فقال: أيام أفضل    ،فقال: ال بل النبي   ؟فقال له: يا هذا أيام أفضل النبي أو الويص  ؟املأمون

وكان يوسف    ، العزيز عزيز مرص كان مرشكا فإن    فقال: ال بل مسلم، قال:   ؟مسلم أو مرشك

  ﴿ يوسف سأل العزيز أن يوليه حني قال:  عليه السالم نبيا، وإن املأمون مسلم وأنا ويص، و 

 .(2)عىل ذلكأجربت وأنا  [ 55]يوسف:  ﴾َعلِيمٌ اْجَعْلنِي َعىَل َخَزائِِن اأْلَْرِض إيِنِّ َحِفيٌظ 

فقلت له:    ،عن الريان بن الصلت قال: دخلت عىل اإلمام الرضا   [ 776]احلديث:  

، إن الناس يقولون: إنك قبلت والية العهد مع إظهارك الزهد يف الدنيا،  يا ابن رسول اهلل  

خرتت القبول عىل  افقال: قد علم اهلل كراهتي لذلك، فلام خريت بني قبول ذلك وبني القتل  

القتل، وَيهم أما علموا أن يوسف عليه السالم كان نبيا رسوال فلام دفعته الرضورة إىل تويل  

له:  قال  العزيز  َحِفيٌظ    ﴿   خزائن  إِينِّ  اأْلَْرِض  َخَزائِِن  َعىَل  ،  [ 55]يوسف:    ﴾ َعلِيمٌ اْجَعْلنِي 

عىل اهلالك، عىل أين ما    اإلرشافودفعتني الرضورة إىل قبول ذلك عىل إكراه وإجبار بعد  

 .(3)إال دخول خارج منه، فإىل اهلل املشتكى وهو املستعان األمر دخلت يف هذا 

 

 .  112ص  5الكايف ج   (1)

/  138/  2، وعيون أخبار اإلمام الرضا  2/  238علل الرشائع:    (  2)

1 . 

/  139/  2، وعيون أخبار اإلمام الرضا  3/  239علل الرشائع:    (  3)

 .  2/ 68، وأمايل الصدوق: 2
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رضا: يا ابن مام ال روي قال: إن املأمون قال لإلعن أّب الصلت اهل [ 777]احلديث:  

رسول اهلل قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك، وأراك أحق باخلالفة  

أفتخر، وبالزهد يف الدنيا أرجو النجاة من    عز وجل مني، فقال اإلمام الرضا: بالعبودية هلل  

واضع يف الدنيا أرجو الرفعة عند  رجو الفوز باملغانم، وبالت أرش الدنيا، وبالورع عن املحارم  

وجل اهلل   لك  ،  عز  وأجعلها  اخلالفة  عن  نفيس  أعزل  أن  رأيت  قد  فإين  املأمون:  له  فقال 

وجعلها اهلل لك فال جيوز أن   وأبايعك، فقال له اإلمام الرضا: إن كانت هذه اخلالفة لك

فال جيوز لك أن جتعل  ختلع لباسا ألبسك اهلل، وجتعله لغريك، وإن كانت اخلالفة ليست لك  

، فقال: لست  األمرفقال له املأمون: يا ابن رسول اهلل ال بد لك من قبول هذا  ،  يل ما ليس لك 

أفعل ذلك طائعا أبدا، فام زال جيهد به أياما حتى يئس من قبوله، فقال له: إن مل تقبل اخلالفة  

إلمام الرضا: واهلل  ومل حتب مبايعتي لك فكن ويل عهدي لتكون لك اخلالفة بعدي، فقال ا

أين أخرج من الدنيا قبلك    لقد حدثني أّب، عن آبائه، عن أمري املؤمنني، عن رسول اهلل  

رض، وأدفن يف أرض غربة إىل جنب  مقتوال بالسم مظلوما، تبكي عيّل مالئكة السامء واأل

عىل  هارون الرشيد، فبكى املأمون وقال له: يا ابن رسول اهلل ومن الذي يقتلك أو يقدر  

فقال اإلمام الرضا: أما إين لو أشاء أن أقول من الذي يقتلني لقلت،    ؟إليك وأنا حي  اإلساءة

  األمر يا ابن رسول اهلل إنام تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا    : مونأفقال امل

عنك، ليقول الناس: إنك زاهد يف الدنيا، فقال له اإلمام الرضا: واهلل ما كذبت منذ خلقني  

  ؟ ما تريد، فقال املأمون: وما أريد  ألعلم، وما زهدت يف الدنيا للدنيا، وإين  عز وجل اهلل  

ن يقول الناس: إن عيل بن موسى  أقال: تريد    األمان عىل الصدق، قال: لك    األمانقال:  

العهد طمعا يف   قبل والية  أما ترون كيف  فيه،  الدنيا  بل زهدت  الدنيا  يزهد يف  مل  الرضا 

قال:    فغضب   ؟اخلالفة ثم  بام  إاملأمون،  أبدا  تتلقاين  فباهلل  أنك  أمنت سطويت،  كرهه، وقد 
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فقال  ،  فعلت وإال رضبت عنقكفإن    قسم لئن قبلت والية العهد وإال أجربتك عىل ذلك، أ

عىل هذا فافعل ما بدا   األمركان  فإن    بيدي إىل التهلكة،  ألقياإلمام الرضا: قد هناين اهلل أن  

حدا، وال أنقض رسام وال سنة، وأكون  أأن ال أويل أحدا، وال أعزل    نا أقبل ذلك عىل ألك، و 

 .(1)من بعيد مشريا، فريض بذلك منه وجعله ويل عهده عىل كراهية منه لذلك األمريف 

يا ابن رسول اهلل ما محلك عىل الدخول يف والية  قيل لإلمام الرضا:    [ 778]احلديث:  

 .(2) قال: ما محل جدي أمري املؤمنني عىل الدخول يف الشورى ؟العهد

عن عبد السالم بن صالح اهلروي قال: واهلل ما دخل اإلمام الرضا    [ 779]احلديث:  

شخص منها عىل طريق البرصة إىل  أطائعا ولقد محل إىل الكوفة مكرها، ثم    األمريف هذا  

 .(3) فارس ثم إىل مرو

، أن ذا الرئاستني الفضل بن سهل خرج ذات  عن موسى بن سلمة  [ 780]احلديث:  

  ؟ يوم وهو يقول: واعجبا لقد رأيت عجبا، سلوين ما رأيت، قالوا: وما رأيت أصلحك اهلل

موسى   بن  لعيل  يقول  املؤمنني  أمري  رأيت  الرضا(  قال:  أمر  )اإلمام  أقلدك  أن  رأيت  قد 

وسى يقول له: اهلل اهلل  ورأيت عيل بن م،  املسلمني، وأفسخ ما يف رقبتي، وأجعله يف رقبتك

ينفض منها   املؤمنني  أمري  منها،  فام رأيت خالفة كانت أضيع  بذلك وال قوة،  ال طاقة يل 

 .(4) عيل بن موسى، وعيل بن موسى يرفضها ويأبى ويعرضها عىل 

لإلمام    [ 781]احلديث:   قال  اخلوارج  من  رجال  أن  الرزامي،  زيد  بن  حممد  عن 

رسول    ابناغية فيام دخلت له وهم عندك كفار، وأنت  الرضا: أخربين عن دخولك هلذا الط

  ؟ أرأيتك هؤالء أكفر عندك أم عزيز مرص وأهل مملكته  : فقال له  ؟ اهلل، فام محلك عىل هذا

 

 .  3/  139/  2مام الرضا  ، عيون أخبار اإل1/  237علل الرشائع:    (  1)

 .  4/ 140/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 2)

 .  5/ 141/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 3)

 .  6/ 141/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 4)
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ويوسف    ؟أليس هؤالء عىل حال يزعمون أهنم موحدون، وأولئك مل يوحدوا اهلل ومل يعرفوه

نبي   يعقوب  كاف  ابننبي    ابنبن  وهو  العزيز  فسأل  فقال:  نبي،  َخَزائِِن    ﴿ر  َعىَل  اْجَعْلنِي 

وكان جيلس جملس الفراعنة، وإنام أنا رجل من ولد    [ 55]يوسف:    ﴾َعلِيمٌ اأْلَْرِض إيِنِّ َحِفيٌظ  

فقال: ال    ؟وأكرهني عليه ما الذي أنكرت ونقمت عيل   األمررسول اهلل أجربين عىل هذا  

 .(1)عتب عليك أشهد أنك ابن رسول اهلل، وأنك صادق

للمأمون: ال تقس أخي زيدا إىل زيد بن عيل،  قال اإلمام الرضا    [ 782]احلديث:  

، غضب هلل فجاهد أعدائه حتى قتل يف سبيله، ولقد حدثني  فإّنه كان من علامء آل حممد 

أّب موسى بن جعفر أنه سمع أباه جعفر بن حممد يقول: رحم اهلل عمي زيدا إنه دعا إىل  

وَف بام دعا إليه، لقد استشارين يف خروجه فقلت: إن رضيت  الرضا من آل حممد، ولو ظفر ل 

إن زيد بن عيل مل يدع ما ليس له بحق، وإنه  ..  أن تكون املقتول املصلوب بالكناسة فشأنك

 .(2)هلل من ذلك إنه قال: أدعوكم إىل الرضا من آل حممد  أتقى كان 

بن بكري    عبد اهلل عن احلسني بن خالد قال: قلت لإلمام الرضا: إن    [ 783]احلديث:  

قلت: قال ابن بكري:    ؟ عرضه عليك، فقال: ما ذلك احلديثأأن    أحب كان يروي حديثا وأنا  

بن احلسن    عبد اهللحدثني عبيد بن زرارة قال: كنت عند اإلمام الصادق أيام خرج حممد بن  

قد خرج فام    عبد اهلل ه: جعلت فداك إن حممد بن  إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال ل

فإن    بن بكري:  عبد اهلل رض فقال  فقال: اسكنوا ما سكنت السامء واأل  ؟ تقول يف اخلروج معه

رض فام من قائم وما من خروج،  هكذا أو مل يكن خروج ما سكنت السامء واأل  األمركان  

الرضا فقال   الصادق وليس  اإلمام  اإلمام  م  األمر: صدق  إنام عنى  عىل  ابن بكري،  تأوله  ا 

 

 .  1/ 248/  1عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 2) .  201اخلرائج واجلرائح/   ( 1)
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 .(1)رض من اخلسف باجليشاإلمام الصادق اسكنوا ما سكنت السامء من النداء، واأل

 ما روي عن سائر األئمة: 

لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصالة لكنت  قال اإلمام اهلادي:    [ 784]احلديث:  

 .(2) صادقا 

 والشدة اإلصالح باملواجهة  ـ ما ورد حول   ثالثا

ما   املبحث  انتناول يف هذا  املواجهة  ألحاديث حول  ورد من  اإلصالح من خالل 

والشدة مع الذين يقفون حائلني بني املؤمنني وأدائهم لواجباهتم يف حتقيق احلاكمية اإلهلية  

 يف الواقع. 

وهو أسلوب له أدلته القرآن الكثرية، وخصوصا تلك اآليات التي حتض عىل اجلهاد  

ُْم  ﴿أو استعامل الشدة مع املعتدين وأئمة الضالل، مثل قوله تعاىل:   ُأِذَن لِلهِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنه

ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن دِ   ُظلُِموا ِهْم َلَقِديٌر اله نَا  َوإِنه اهللهَ َعىَل َنرْصِ َياِرِهْم بَِغرْيِ َحقٍّ إِاله َأْن َيُقوُلوا َربُّ

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها    اهللهُ َوَلْواَل َدْفُع اهللهِ النهاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض هَلُدِّ

ا هُ   اْسُم اهللهِ َكثرِيا نه اهللهُ َمْن َينْرُصُ نهاُهْم يِف اأْلَْرِض َأَقاُموا    َوَلَينْرُصَ ِذيَن إِْن َمكه إِنه اهللهَ َلَقِويٌّ َعِزيٌز اله

َكاَة َوَأَمُروا بِاملَْْعُروِف َوهَنَْوا َعِن املُْنَْكرِ  اَلَة َوآَتُوا الزه  [ 41-39]احلج:  ﴾َوهللِهِ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ  الصه

الكريمة ال تتحدث فقط عن جهاد إىل    فهذه اآليات  املعتدين خارجيا، وإنام تشري 

 املعتدين داخليا، ولذلك ورد بعدها اإلخبار بتمكني اهلل هلم وأدائهم للتكاليف املرتبطة ِبم. 

ومثلها اآليات الكثرية التي تدعو إىل الرباءة من املعتدين وعدم التعاون معهم، كام  

ا ُيْؤِمُنوَن بِاهللهِ َوا﴿قال تعاىل:   ْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحاده اهللهَ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا  اَل جَتُِد َقْوما
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َدُهْم بُِروٍح ِمنْهُ   آَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواهَنُْم َأْو َعِشرَيهَتُمْ  ياَمَن َوَأيه   ُأوَلئَِك َكَتَب يِف ُقُلوِِبُِم اإْلِ

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوُيْدِخُلُهْم َجنهاٍت جَتِْري ِمنْ  ُأوَلئَِك    َريِضَ اهللهُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنْهُ    حَتْ

 [ 22]املجادلة:  ﴾َأاَل إِنه ِحْزَب اهللهِ ُهُم املُْْفلُِحونَ  ِحْزُب اهللهِ 

اإلمام  وهذا املنهج يتكامل مع املنهج السابق، وال يتناقض معه، أو كام عرب عن ذلك  

جياهد أعداء اهلل عّز وجّل    ألنهاملؤمن جماهد،  ):  بقوله، وهو يشري إىل كال املنهجني  الصادق

 ( 1) (يف دولة الباطل بالتقية، ويف دولة احلق بالسيف

فهذا احلديث يشري إىل أن لكل مرحلة الوظائف املرتبطة ِبا، ومها ليسا متناقضني،  

 سنن األولويات والتدرج والتقية.  فحتى إبان املواجهة املبارشة مع الباطل تراعى 

وقد أوردنا هنا ما يدل عىل هذا من األحاديث، وخصوصا تلك اخلطب التي كان  

يف   أبيه  من  امللك  ورث  ملك  أول  مواجهة  إىل  ليدعوها  األمة  عىل  احلسني  اإلمام  يلقيها 

حتمل   لو  حتى  املواجهة،  من  النوع  هلذا  صاحلة  حينها  املناسبة  كانت  وقد  اإلسالم، 

 ملستضعفون الكثري من اخلسائر، ألن السكوت عن ذلك يعني تأييدا منهم لدولة الباطل. ا

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

لم أحٌق أو  من أعان عىل خصومة وهو ال يع:  قال رسول اهلل    [ 785]احلديث:  

ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو  ،  باطٌل فهو يف سخط اهلل حتى ينزع

   .(2)كشاهد زور
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من مشى مع ظامل: ليعينه وهو يعلم أنه ظامل  :  قال رسول اهلل    [ 786]احلديث:  

 .(1)فقد خرج من اإلسالم

فمن دخل  ،  أمراءإنه سيكون بعدي  ،  اسمعوا:  قال رسول اهلل   [ 787]احلديث:  

وليس بوارد عيل  ،  ولست منه ،  عليهم فصدقهم بكذِبم وأعاهنم عىل ظلمهم فليس مني 

،  وأنا منه، ومن دخل عليهم ومل يعنهم عىل ظلمهم ومل يصدقهم بكذِبم فهو مني ، احلوض

  (2) وهو وارٌد عيل احلوض

اهلل    [ 788]احلديث:   رسول  ويأخ:  قال  باحلق  فيها  يقىض  ال  أمٌة  تقدس  ذ ال 

 .(3)الضعيف حقه من القوي غري متعتع

إنه سييل أموركم بعدي رجاٌل يعرفونكم ما  :  قال رسول اهلل    [ 789]احلديث:  

   .(4) تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فال طاعة ملن عىص اهلل تعاىل

إن رحى اإلسالم دائرة فدوروا مع الكتاب  :  قال رسول اهلل    [ 790]احلديث:  

أال إنه ستكون عليكم  ، الكتاب والسلطان سيفرتقان فال تفارقوا الكتابأال إن ، حيث دار

لكم يقضون  ماال  ألنفسهم  يقضون  أطعتموهم  فإن    ، أمراء  وإن  قتلوكم  عصيتموهم 

نرشوا  ،  كام صنع أصحاب عيسى ابن مريم:  قالوا: يا رسول اهلل كيف نصنع؟ قال ،  أضلوكم

 .(5) معصية اهلل يف خرٌي من حياة طاعة اهلل  يفموٌت ، باملناشري ومحلوا عىل اخلشب

اهلل    [ 791]احلديث:   رسول  رقابكم:  قال  يملكون  أئمة  عليكم  ،  ستكون 

فيكذبون فيسيؤون،  وَيدثونكم  قبيحهم  ،  ويعملون  حتسنوا  حتى  عنكم  يرضون  ال 

 

 ( 619) 227/ 1( الطرباين 1)
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كذِبم به،  وتصدقوا  رضوا  ما  احلق  فهو  ،  فأعطوهم  ذلك  عىل  قتل  فمن  جتاوزوا  فإذا 

   .(1) شهيدٌ 

ثالث: رجل قرأ    أمتي أخوف ما أخاف عىل  :  قال رسول اهلل    [ 792]احلديث:  

كتاب اهلل حتى إذا رؤيت عليه ِبجته وكان عليه ردء اإلسالم اخرتط سيفه ورضب به جاره  

ورجٌل آتاه اهلل  ،  الرامي:  أحق به أم املرمي؟ قال  الرامي،  قيل: يا رسول اهلل  ،ورماه بالرشك

ليس بخليفة  ، وكذب ، فقد عىص اهلل عصاينومن ، قد أطاع اهللسلطانا فقال: من أطاعنى ف

اخلالق  يكون حبه دون  بأطول  ،  أن  أحدوثة حدث  استخفته األحاديث كلام قطع  ورجل 

   .(2) إن يدرك الدجال يتبعه، منها 

غلبت عىل ذلك  فإن    األمراء تدخلن عىل    ال:  قال رسول اهلل    [ 793]احلديث:  

   .(3) وسوطه أن تأمر بتقوى اهلل وال ختافن سيفه سنتيفال جتاوز 

إن  :  مثال وترك سائرها قال  : رضب لنا النبي  قال  حذيفة عن    [ 794]احلديث:  

فأظهر اهلل أهل الضعف عليهم  ،  قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل جترب وعدد 

  .(4) فعمدوا إىل عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا اهلل عليهم إىل يوم يلقونه

آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة    يفيكون  :  قال رسول اهلل    [ 795]احلديث:  

فمن أدرك ذلك الزمان منكم فال يكونن هلم جابيا وال عريفا  ،  وقضاه خونة وفقهاء كذبة

 .(5)وال رشطيا 

يأخذوا عىل  )  :قال رسول اهلل    [ 796]احلديث:   فلم  الظامل  رأوا  إذا  الناس  إن 
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 (1)بعقاب( هللايديه، أوشك أن يعمهم 

: )إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل عند سلطان    اهللقال رسول    [ 797]احلديث:  

 ( 2) جائر(

: )من أذل عنده مؤمن فلم ينرصه وهو يقدر    اهللقال رسول    [ 798]احلديث:  

 ( 3) وس اخلالئق يوم القيامة(ؤ عىل ر اهلل عىل أن ينرصه، أذله 

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

بذل مالك  ب: أوصيك  يويص بعض أصحابه  قال رسول اهلل    [ 799]احلديث:  

 .(4) ودمك دون دينك

فقال: أوصني فقال:      عن اإلمام الصادق أن رجال أتى النبي  [ 800]احلديث:  

باإل مطمئن  وقلبك  إال  وعذبت  بالنار  أحرقت  وإن  شيئا  باهلل  ترشك  ووالديك  ال  يامن، 

 .(5) فأطعهام 

أال ومن علق سوطا بني يدي سلطان جعل    :قال رسول اهلل    [ 801]احلديث:  

جهنم  اهلل ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا، يسلطه اهلل عليه يف نار  

 .(6) وبئس املصري

اهلل    [ 802]احلديث:   رسول  أعوان  قال  أين  مناد:  نادى  القيامة  يوم  كان  إذا   :

 .(7)الظلمة، ومن الق هلم دواة، أو ربط كيسا، أو مد هلم مدة قلم، فاحرشوهم معهم

: ما اقرتب عبد من سلطان جائر إال تباعد من  قال رسول اهلل   [ 803]احلديث:  
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 .(1)اال اشتد حسابه، وال كثر تبعه إال كثرت شياطينه اهلل، وال كثر ماله

اهلل    [ 804]احلديث:   رسول  وحواشيها، قال  السلطان  وأبواب  إياكم  فإن   : 

، ومن آثر السلطان عىل اهلل  عز وجلأقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من اهلل  

 .(2) أذهب اهلل عنه الورع وجعله حريانا 

اهلل    [ 805]احلديث:   الّلهو، وطلب  قال رسول  استامع  القلب:  ثالثة يقسني   :

 .( 3) الصيد، وإتيان باب السلطان 

اهللّ    [ 806]احلديث:   رسول  وحواشيها، قال  السلطان  وأبواب  إّياكم  فإن   : 

أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من اهللّ تعاىل، ومن آثر السلطان عىل اهللّ عّز  

 .(4)عنه الورع، وجعله حريانا  وجّل أذهب اهللّ

: من بدا جفا، ومن تبع الصيد غفل، ومن لزم  قال رسول اهلل    [ 807]احلديث: 

 .(5)السلطان افتتن، وما يزداد من السلطان قربا إاّل ازداد من اهللّ تعاىل بعدا 

من ال يقرب أبواب    أمتي: أفضل التابعني من  قال رسول اهللّ    [ 808]احلديث: 

 .(6)السلطان 

من توىل خصومة ظامل أو أعانه عليها نزل به    : قال رسول اهلل    [ 809]احلديث:  

ملك املوت بالبرشى بلعنه ونار جهنم وبئس املصري، ومن خف لسلطان جائر يف حاجة  

د  كان قرينه يف النار، ومن دل سلطانا عىل اجلور قرن مع هامان، وكان هو والسلطان من أش

هل النار عذابا، ومن عظم صاحب دنيا وأحبه لطمع دنياه سخط اهلل عليه، وكان يف درجته  أ
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سفل من النار، ومن علق سوطا بني يدي سلطان جائر جعلها اهلل  مع قارون يف التابوت األ

حية طوهلا سبعون ألف ذراع، فيسلطه اهلل عليه يف نار جهنم خالدا فيها خملدا، ومن سعى  

وصل منه إليه سوء أو    طان ومل ينله منه سوء وال مكروه أحبط اهلل عمله، وإنبأخيه إىل سل

 .(1)مكروه أو أذى جعله اهلل يف طبقة مع هامان يف جهنم

من مشى إىل ظامل ليعينه وهو يعلم أنه ظامل فقد    : قال رسول اهلل    [ 810]احلديث:  

 .(2)اإلسالمخرج من 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة،    :قال رسول اهلل    [ 811]احلديث:  

من   حتى  الظلمة،  وأشباه  الظلمة،  دواة  بري وأعوان  هلم  والق  قلام،  يف  ؛  هلم  فيجتمعون 

 .(3)تابوت من حديد ثم يرمى ِبم يف جهنم

أال ومن علق سوطا بني يدي سلطان جعل    :قال رسول اهلل    [ 812]احلديث:  

يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا، يسلطه اهلل عليه يف نار جهنم  اهلل ذلك السوط  

 .(4) وبئس املصري

اهلل    [ 813]احلديث:   رسول  أعوان  قال  أين  مناد:  نادى  القيامة  يوم  كان  إذا   :

 .(5)الظلمة، ومن الق هلم دواة، أو ربط كيسا، أو مد هلم مدة قلم، فاحرشوهم معهم

اهلل    [ 814]احلديث:   رسول  وحواشيها، قال  السلطان  وأبواب  إياكم  فإن   : 

، ومن آثر السلطان عىل اهلل  عز وجلأقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من اهلل  

 .(6) أذهب اهلل عنه الورع وجعله حريانا 
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من توىل خصومة ظامل أو أعانه عليها نزل به    : قال رسول اهلل    [ 815]احلديث:  

ملك املوت بالبرشى بلعنه ونار جهنم وبئس املصري، ومن خف لسلطان جائر يف حاجة  

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

 عليه، وكان يف درجته  النار عذابا، ومن عظم صاحب دنيا وأحبه لطمع دنياه سخط اهلل   أهل

من النار، ومن علق سوطا بني يدي سلطان جائر جعلها اهلل    األسفل مع قارون يف التابوت 

حية طوهلا سبعون ألف ذراع، فيسلطه اهلل عليه يف نار جهنم خالدا فيها خملدا، ومن سعى  

يه سوء أو  وصل منه إل  بأخيه إىل سلطان ومل ينله منه سوء وال مكروه أحبط اهلل عمله، وإن

 .(1)مكروه أو أذى جعله اهلل يف طبقة مع هامان يف جهنم

إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة،    :قال رسول اهلل    [ 816]احلديث:  

من   حتى  الظلمة،  وأشباه  الظلمة،  دواة  برى وأعوان  هلم  والق  قلام،  يف  ؛  هلم  فيجتمعون 

 .(2)تابوت من حديد ثم يرمى ِبم يف جهنم

من توىل خصومة ظامل أو أعان عليها ثم نزل    : قال رسول اهلل    [ 817ديث:  ]احل 

 .(3) به ملك املوت قال له: ابرش بلعنة اهلل ونار جهنم وبئس املصري

من وىل جائرا عىل جور كان قرين هامان يف    :قال رسول اهلل    [ 818]احلديث:  

 .(4)جهنم

: )أال ومن علق سوطا بني يدي سلطان جائر  قال رسول اهللّ    [ 819]احلديث:  

جعل اهللّ ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا يسّلطه اهللّ عليه يف نار  

 

 .  337،  335، 331عقاب األعامل:  ( 1)

 .  54/ 1تنبيه اخلواطر   ( 2)

 .  1/ 5/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 3)

 .  1/ 5/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 4)
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 ( 1) جهنم ومأواه النار وبئس املصري( 

: )من مدح سلطانا جائرا وختّفف وتضعضع له  قال رسول اهللّ   [ 820]احلديث:  

 ( 2)لنار(طمعا فيه كان قرينه يف ا

: )من ويل جائرا عىل جور كان قرين هامان يف  قال رسول اهللّ    [ 821]احلديث:  

 (3)جهنّم( 

 ( 4) : )احثوا يف وجوه املّداحني الرتاب( قال رسول اهللّ   [ 822]احلديث:  

يا رسول اهللّ وما  قال رسول اهلل    [ 823]احلديث:   املثّلث( قيل:  الناس  : )رّش 

يسع )اّلذي  قال:  وهيلك  املثّلث؟  أخاه،  وهيلك  نفسه،  فيهلك  السلطان  إىل  بأخيه  ى 

 ( 5) السلطان( 

 ( 6) : )من مشى مع ظامل فقد أجرم( قال رسول اهلل   [ 824]احلديث:  

الصادق:  [ 825]احلديث:   اإلمام  اهلل    قال  رسول  فلام   بعث  خثعم  إىل  جيشا 

عطوا الورثة  أفقال:  رسول اهلل غشيهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم، فبلغ ذلك 

بريء من كل مسلم نزل مع مرشك يف    اال إين   رسول اهلل  نصف العقل بصالهتم، وقال  

 .(7)دار احلرب

 .(8) ال تعرب بعد اهلجرة، وال هجرة بعد الفتح:  قال رسول اهلل    [ 826]احلديث:  

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 

 . 432مكارم األخالق ص  (1)
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 ما روي عن اإلمام عيل: 

من أحد سنان الغضب هلل قوي عىل قتل أشداء  قال اإلمام عيل:    [ 827]احلديث:  

 .(1)الباطل

عن عبد الرمحن بن أّب ليىل قال: سمعت اإلمام عيل يقول يوم لقينا    [ 828]احلديث:  

فأنكره بقلبه فقد    إليهأهل الشام: أهيا املؤمنون إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى  

بالسيف   أنكره  ومن  من صاحبه،  أفضل  وهو  أجر،  فقد  بلسانه  أنكره  ومن  وبرئ،  سلم 

 السفىل فذلك الذي أصاب سبيل اهلدى، وقام عىل  لتكون كلمة اهلل العليا وكلمة الظاملني

 . (2) الطريق، ونور يف قلبه اليقني

املنكر:    [ 829]احلديث:   الناهني عن  أصناف  ذكر  يف  اإلمام عيل  املنكر  قال  منهم 

للمنكر بقلبه ولسانه ويده فذلك املستكمل خلصال اخلري، ومنهم املنكر بلسانه وقلبه التارك  

بخصلتني متمسك  فذلك  بقلبه  بيده  املنكر  ومنهم  خصلة،  ومضيع  اخلري،  خصال  من   

بواحدة،   ومتسك  الثالث  من  اخلصلتني  أرشف  ضيع  الذي  فذلك  ولسانه  بيده  والتارك 

إل تارك  األومنهم  ميت  فذلك  ويده  وقلبه  بلسانه  املنكر  كلها  نكار  الرب  أعامل  وما  حياء، 

  األمرن  إر إال كنقية يف بحر جلي، وباملعروف والنهي عن املنك  األمر واجلهاد يف سبيل اهلل عند  

باملعروف والنهي عن املنكر ال يقربان من أجل وال ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك  

 .(3) كلمة عدل عند إمام جائر

ن أول ما تغلبون عليه من اجلهاد اجلهاد بأيديكم،  قال اإلمام عيل: إ  [ 830]احلديث:  

معروفا ومل ينكر منكرا قلب فجعل أعاله  ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فمن مل يعرف بقلبه  

 

 .  174/ 194/  3هنج البالغة  ( 1)
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 .(1)أسفله

قال اإلمام عيل: ال َيرضن أحدكم رجال يرضبه سلطان جائر ظلام    [ 831]احلديث:  

ن نرصته عىل املؤمن فريضة واجبة إذا هو  وعدواناا، وال مقتوال وال مظلوما إذا مل ينرصه، أل

 .(2)حرضه، والعافية أوسع ما مل تلزمك احلجة الظاهرة

 .(3)إن أفضل الفعال صيانة العرض باملالقال اإلمام عيل:   [ 832احلديث:  ] 

النهرواين  عن    [ 833]احلديث:   أّب طالب  قالميثم  بن  املؤمنني عيل  أمري  دعاين   :

فقلت:    ؟ دعاك دعي بني أميةـ  عبيد اهلل بن زياد ـ إىل الرباءة منّي  إذاوقال: كيف أنت يا ميثم  

قال: إذا واهلل يقتلك ويصلبك، قلت: أصرب، فداك يف   ؟يا أمري املؤمنني أنا واهلل ال أبرأ منك

 .(4)تكون معي يف درجتي  إذااهلل قليل فقال: يا ميثم 

ه ابن زياد وحبسه مع املختار  وملّا رجع قبض   ،حج يف السنة التي قتل فيها قد روي أنه  و

ثم أخرجه وصلبه عىل خشبة حول باب عمرو بن حريث فجعل ميثم    ،ابن أّب عبيدة الثقفي 

فكان   ، اجلموه  : قال  ،قد فضحكم هذا العبد  :فقيل البن زياد   اإلمام عيل، َيّدث بفضائل  

يف آخر النهار    وملّا كان اليوم الثامن طعن باحلربة ثم انبعث   ، جلم يف اإلسالمأميثم أول من  

قليلة أفمه و بأيام  بعد شهادة مسلم  قتله  دماا فامت، كان  اجتمع    ، نفه  وبقي مصلوباا حتى 

وجاءوا به اىل فيض ماء يف مراد فدفنوه ورموا اخلشبة يف    ،وا جّثتهأخذمن التامرين و  ةسبع

 .(5) خربة هناك

وتدعون إىل الرباءة  ستدعون إىل سّبي فسبوين،  قال اإلمام عيل:    [ 834]احلديث:  

 

 .  375/ 244/  3هنج البالغة  ( 1)

 . 3/  311عقاب االعامل:  ( 2)
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 .(1)ين عىل الفطرةإمني فمدوا الرقاب ف

عيل:    [ 835]احلديث:   اإلمام  سبي،  إنكمقال  عىل  عىل  فإن    ستعرضون  خفتم 

 . (2) أنفسكم فسبوين، أال وإنكم ستعرضون عىل الرباءة مني فال تفعلوا فإين عىل الفطرة

ل رحب البلعوم،  نه سيظهر عليكم بعدي رجإما  قال اإلمام عيل: أ  [ 836]احلديث:  

وإنه سيأمركم   أال  تقتلوه،  ولن  فاقتلوه  ما ال جيد،  جيد، ويطلب  ما  يأكل  البطن،  مندحق 

  يل زكاة، ولكم نجاة، وأما الرباءة فال تتربأوا   فإنهبسبي، والرباءة مني، فأما السب فسبوين  

 .(3)واهلجرة اإليامنمني، فإين ولدت عىل الفطرة، وسبقت إىل 

الشيطان    اإلمامقال    [ 837]احلديث:   عيّل: ثالث من حفظهّن كان معصوما من 

الرجيم، ومن كّل بلّية: من مل َيل بامرأة ليس يملك منها شيئا، ومل يدخل عىل سلطان، ومل  

 .(4) يعن صاحب بدعة ببدعته 

قال اإلمام عيّل: )العامل بالظلم، واملعني عليه، والرايض به رشكاء    [ 838]احلديث:  

 ( 5) ثالثة( 

ي َنْفَسُه اْبتَِغاَء  ﴿يف قوله تعاىل:    قال اإلمام عيل   [ 839]احلديث:   َوِمَن النهاِس َمْن َيرْشِ

باملعروف    األمرتل عىل  املراد باآلية الرجل يق  :[ 207]البقرة:    ﴾بِاْلِعَبادِ َمْرَضاِت اهللهِ َواهللهُ َرُءوٌف  

 .(6)والنهي عن املنكر

الباقر:    [ 840]احلديث:   اإلمام  إن    ذكرت قال  فقال:  عيل  اإلمام  عند  احلرورية 

فإن    وإن خرجوا عىل إمام جائر فال تقاتلوهم   ، خرجوا عىل إمام عادل أو مجاعة فقاتلوهم
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 .(1)هلم يف ذلك مقاال

من أهل النهروان، قال: ال  اإلمام عيل  ملا فرغ  قال اإلمام الصادق:    [ 841]احلديث:  

 .(2)يقاتلهم بعدي إال من هم أوىل باحلق منه

إذا    [ 842]احلديث:   املؤمنني ألصحابه:  أمري  يف وصية  كان  الصادق:  اإلمام  قال 

دون   أنفسكم  فاجعلوا  نازلة  نزلت  وإذا  أنفسكم  دون  أموالكم  فاجعلوا  بلية  حرضت 

اعلموا أن اهلالك من هلك دينه، واحلريب من حرب دينه، أال وإنه ال فقر بعد  دينكم، و

 .(3)اجلنة، أال وإنه ال غنى بعد النار، وال يفك أسريها، وال يربأ رضيرها 

 ما روي عن اإلمام احلسني: 

اإلمام  [ 843]احلديث:   الظلمة  احلسني   قال  مواجهة  عىل  َيث  خطبه  بعض  :  يف 

َلْواَل َينَْهاُهُم  ﴿حبار، إذ يقول:  اعتربوا أهيا الناس بام وعظ اهلل به أولياءه من سوء ثنائه عىل األ 

ْحَت َلبِْئَس َما َكاُنوا   ْثَم َوَأْكلِِهُم السُّ ُم اإْلِ انِيُّوَن َواأْلَْحَباُر َعْن َقْوهِلِ به   [ 63ئدة:  ]املا   ﴾ َيْصنَُعونَ الره

باَِم  ﴿وقال:   َذلَِك  َمْرَيَم  اْبِن  َوِعيَسى  َداُووَد  لَِساِن  َعىَل  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  اله ُلِعَن 

-78]املائدة:    ﴾ َيْفَعُلونَ َكاُنوا اَل َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعُلوُه َلبِئَْس َما َكاُنوا    َيْعَتُدونَ َعَصْوا َوَكاُنوا  

هنم كانوا يرون من الظلمة املنكر والفساد فال ينهوهنم عن  وإنام عاب اهلل ذلك عليهم أل  [ 97

يقول:   واهلل  َيذرون،  مما  ورهبة  منهم،  ينالون  كانوا  فيام  رغبة  النهاَس    ﴿ ذلك  خَتَْشُوا  َفاَل 

َأوْ ﴿وقال:    [ 44]املائدة:    ﴾ َواْخَشْوِن   َبْعُضُهْم  َواملُْْؤِمنَاُت  َيْأُمُروَن  َواملُْْؤِمُنوَن  َبْعٍض  لَِياُء 

باملعروف والنهي عن املنكر فريضة    باألمر اهلل    أفبد  [ 71]التوبة:    ﴾ بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكرِ 

  األمر أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هيهنا وصعبها، وذلك أن  إذامنه لعلمه بأهنا 
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مع رد املظامل، وخمالفة الظامل وقسمة الفيء    الم اإلسباملعروف والنهي عن املنكر دعاء إىل  

 .(1)والغنائم، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها يف حقها 

أنتم  يف بعض خطبه َيث عىل مواجهة الظلمة:    احلسني   قال اإلمام   [ 844]احلديث:  

يف   وباهلل  معروفة،  وبالنصيحة  مذكورة،  وباخلري  مشهورة،  بالِعلم  عصابة  العصابة،  أّيتها 

أنفس الناس ُمهابة، هيابكم الرشيف، وُيكرمكم الضعيف، وُيؤثركم من ال فضل لكم عليه،  

الطريق ِبيبة   امتنعت من طاّلِبا، ومتشون يف  إذا  احلوائج  تشفعون يف  لكم عنده،  يد  وال 

أليس كّل ذلك إّنام نلتموه بام ُيرجى عندكم من القيام بحّق اهلل، وإن    . كرامة األكابر. امللوك و

فأّما حّق الضعفاء فضّيعتم، وأّما   ون؟ فاستخففتم بحّق األّمة،  ُتقرصِّ أكثر حّقه  كنتم عن 

حّقكم بزعمكم فطلبتم، فال ماالا بذلتم، وال نفساا خاطرتم ِبا لّلذي خلقها، وال عشرية  

أنتم تتمنّون عىل اهلل جنّته وجماورة رسله وأماناا من عذابه، لقد خشيت    .يف ذات اهلل.   عاديتم

عليكم أهّيا املتمنّون عىل اهلل أن حتّل نقمة من نقامته ألّنكم بلغتم من كرامة اهلل منزلةا فّضلتم  

ُتكرمون عباده  يف  باهلل  وأنتم  ُتكرمون،  ال  باهلل  يعرف  ومن  ا. ِبا،  عهود  ترون  وقد  هلل  . 

اهلل   رسول  وذّمة  تفزعون،  آبائكم  ذمم  لبعض  وأنتم  تفزعون،  فال  حمقورة،    منقوضة 

والعمي والبكم والزمن يف املدائن مهملة ال ترمحون، وال يف منزلتكم تعملون، وال من فيها  

تأمنون الظلمة  النهي  . ُتعينون، وباإلدهان واملصانعة عند  به من  اهلل  أمركم  ممّا  كّل ذلك   .

وأنتم أعظم الناس مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلامء لو    ، وأنتم عنه غافلون  والتناهي

ذلك بأّن جماري األمور واألحكام عىل أيدي العلامء باهلل األمناء عىل حالله   ، كنتم تسمعون

فأنتم املسلوبون تلك املنزلة، ما ُسلبتم ذلك إاّل بتفّرقكم عن احلّق واختالفكم يف   ،وحرامه 
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ولو صربتم عىل األذى، وحتّملتم املؤونة يف ذات اهلل كانت أمور    ، بعد البّينة الواضحةالسنّة  

اهلل عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع ولكنّكم مّكنتم الّظلمة من منزلتكم وأسلمتم  

سّلطهم عىل ذلك فراركم    ،أمور اهلل يف أيدهيم، يعملون بالشبهات ويسريون يف الشهوات

اّلتي هي مفارقتكم، فأسلمتم الضعفاء يف أيدهيم، فمن بني  من املوت وإعجابك م باحلياة 

بآرائهم،   امللك  يف  يتقّلبون  مغلوب،  معيشته  عىل  مستضَعف  وبني  مقهور  مستعبد 

ويستشعرون اخلزي بأهوائهم اقتداءا باألرشار وجرأةا عىل اجلّبار، يف كّل بلٍد منهم عىل منربه  

فيها مبسوطة، والناس هلم خول، ال يدفعون يد  خطيب يصقع، فاألرض شاغرة وأيدهيم  

المس، فمن بني جّباٍر عنيد وذي سطوٍة عىل الضعفة شديد مطاع ال يعرف املبدئ واملعيد،  

فيا عجباا ومايل ال أعجب واألرض من غاش غشوم ومتصّدق ظلوم، وعامل عىل املؤمنني  

 .(1)ه فيام شجر بيننا فاهلل احلاكم فيام فيه تنازعنا، والقايض بحكم ،ِبم غري رحيم

اإلمام  [ 845]احلديث:   الظلمة:    احلسني   قال  مواجهة  عىل  َيث  خطبه  بعض  يف 

الّلهّم إّنك تعلم أّنه مل يكن ما كان منّا تنافساا يف سلطان وال التامساا من ُفضول احلطام، ولكن  

من   املظلومون  ويأمن  بالدك  يف  اإلصالح  وُنظهر  دينك  من  املعامل  وُيعمل  لُنري  عبادك، 

مل تنرصونا وُتنصفونا، قوي الظلمة عليكم وعملوا يف  فإن    بفرائضك وسننك وأحكامك. 

  (2) إطفاء نور نبّيكم، وحسبنا اهلل وعليه توّكلنا وإليه أنبنا وإليه املصري(

بعد أن  أصحابه وأصحاب احلّر بالبيضة  خماطبا  اإلمام احلسني  قال    [ 846]احلديث:  

وأثنى علي إّن رسول اهللّ  محد اهللّ  الناس  )أهّيا  قال: من رأى سلطانا جائرا مستحاّل    ه: 

يعمل يف عباد اهللّ باإلثم والعدوان فلم    حلرم اهللّ ناكثا لعهد اهللّ خمالفا لسنّة رسول اهللّ  
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أال وإّن هؤالء قد لزموا طاعة    ، يغرّي عليه بفعل وال قول كان حّقا عىل اهللّ أن يدخله مدخله

بالفالشيطان،   واستأثروا  احلدود،  وعّطلوا  الفساد،  وأظهروا  الرمحان،  طاعة  ،  يء وتركوا 

وأحّلوا حرام اهللّ وحّرموا حالله، وأنا أحّق من غرّي، وقد أتتني كتبكم وقدمت عيّل رسلكم  

متّمتم عيّل بيعتكم تصيبوا رشدكم؛ فأنا احلسني  فإن    وال ختذلوين   ، ال تسلموين  إنكم ببيعتكم  

سوة،  أنفيس مع أنفسكم وأهيل مع أهليكم فلكم يّف    بن عيّل وابن فاطمة بنت رسول اهللّ  

وإن مل تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم؛ فلعمري ما هي لكم بنكر لقد  

 بكم فحّظكم أخطأتم ونصيبكم  فعلتموها بأّب وأخي وابن عّمي مسلم، واملغرور من اغرتّ 

ضّيعتم، ومن نكث فإّنام ينكث عىل نفسه، وسيغني اهللّ عنك، والّسالم عليك ورمحة اهللّ  

 ( 1)وبركاته( 

اإلمام  [ 847]احلديث:   الظلمة  احلسني   قال  مواجهة  عىل  َيث  خطبه  بعض  :  يف 

أ قد  املخوف  فكان  أعالمه،  لكم  وأرفع  أّيامه  واحذركم  اهلل  بتقوى  بمهول  أوصيكم  فد 

العمل وبينكم، فبادروا   وروده، ونكري حلوله، وبشع مذاقه، فاعتلق مهجكم وحال بني 

بصّحة األجسام يف مّدة األعامر كأّنكم ببغتات )مجع بغتة( طوارقه فتنقلكم من ظهر األرض  

إىل   وضوئها  روحها  ومن  وحشتها،  إىل  أنسها  ومن  سفلها،  إىل  علّوها  ومن  بطنها،  إىل 

سعتها إىل ضيقها، حيث ال يزار محيم، وال يعاد سقيم، وال جياب رصيخ،  ظلمتها، ومن  

أعاننا اهلل وإّياكم عىل أهوال ذلك اليوم، ونّجانا وإّياكم من عقابه، وأوجب لنا ولكم اجلزيل  

من ثوابه،، عباد اهلل فلو كان ذلك قرص مرماكم ومدى مظعنكم كان حسب العامل شغالا  

ه عن دنياه، ويكثر نصبه لطلب اخلالص منه، فكيف وهو بعد  يستفرغ عليه أحزانه، ويذهل
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يدفعه،   عنه  ظهري  وال  يمنعه،  له  وزير  ال  حسابه،  عىل  مستوقف  باكتسابه،  مرهتن  ذلك 

ويومئذ ال ينفع نفساا إيامهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيامهنا خرياا، قل انتظروا إّنا  

قد ضمن ملن اّتقاه أن َيوله عاّم يكره إىل ما َيّب،    اهللفإن    منتظرون،، ُاوصيكم بتقوى اهلل

ويأمن   ذنوِبم،  من  العباد  عىل  َياف  ممّن  تكون  أن  فإّياك  َيتسب،  ال  حيث  من  ويرزقه 

اهلل تبارك وتعاىل ال َيدع عن جنّته وال ينال ما عنده إالّ بطاعته إن شاء  فإن    العقوبة من ذنبه، 

 .(1) اهلل

عباد  :  يف بعض خطبه َيث عىل مواجهة الظلمة   سني احل  قال اإلمام  [ 848]احلديث:  

حذر؛ الدنيا عىل  من  اهلل وكونوا  اتقوا  أحد  فإن    اهلل،  عليها  بقي  أو  ألحد  بقيت  لو  الدنيا 

الدنيا   خلق  اهلل  أّن  غري  بالقضاء،  وأرىض  بالرضاء،  وأوىل  بالبقاء،  أحّق  األنبياء  لكانت 

مها مضمحل، ورسورها مكفهر، واملنزلة  للبالء، وخلق أهلها للفناء؛ فجديدها بال، ونعي

 . (2) خري الزاد التقوىفإن  بلغة، والدار قلعة؛ فتزّودوا 

لرجل طلب منه أن يعظه بموعظة موجزة:    احلسني   كتب اإلمام  [ 849]احلديث:  

  (3) ()َمن حاول أمراا بمعصية اهلل تعاىل كان أفوت ملِا يرجو وأرسع ملجيء ما َيذر

اإلمام   [ 850]احلديث:   )أّما    احلسني  كتب  واآلخرة:  الدنيا  عن خري  لرجل سأله 

رىض الناس  َمن طلب رىض اهلل بسخط الناس كفاه اهلل ُامور الناس، وَمن طلب  فإن    بعد،

  (4) ( بسخط اهلل وّكله اهلل إىل الناس، والّسالم

)   احلسني   قال اإلمام   [ 851]احلديث:   الربذة:  إىل  أن نفي  الغفاري بعد  يا  ألّب ذر 

وقد منعك    ،إن اهلل كل يوم هو يف شأن  ،إن اهلل تبارك وتعاىل قادر أن يغري ما قد ترى  ،عامه
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وأحوجهم إىل ما منعتهم! فاسأل اهلل    ،  منعوكفام أغناك عام  ،القوم دنياهم ومنعتهم دينك 

وإن اجلشع ال يقدم    ،الصرب من الدين والكرم فإن    ؛الصرب واستعذ به من اجلشع واجلزع

   ( 1) (واجلزع ال يؤخر أجال ،رزقا 

التحرك بعد  ألهل الكوفة عندما طلبوا منه    احلسني   كتب اإلمام   [ 852]احلديث:  

مع   وقعها  التي  اهلدنة  لبنود  معاوية  احلسننقض  باألرض  ) :  اإلمام  اهلل  رمحكم  فالصقوا 

الظنة مادام معاوية حيا، البيوت واحرتسوا من  َيدث اهلل شيئا وأنا حي  فإن    واكتموا يف 

  (2)(كتبت اليكم رأيي 

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

يا رب    عليه السالم: ى بن عمران  قال موسقال اإلمام السجاد:    [ 853]احلديث:  

يوم ال ظل إال ظلك الذين تظلهم يف ظل عرشك  إليه  ؟من أهلك  الطاهرة    : فأوحى اهلل 

والذين يغضبون ملحارمي إذا  .. قلوِبم، والربيئة أيدهيم، الذين يذكرون جاليل ذكر آبائهم 

 .( 3)استحلت مثل النمر إذا جرح

السجاد:    [ 854]احلديث:   اإلمام  وما    أحب ما  قال  النعم،  محر  نفيس  بذل  يل  أن 

 .(4) جترعت جرعة أحب إيل من جرعة غيظ ال أكافئ ِبا صاحبها 

 .(5)إياكم وصحبة العاصني ومعونة الظاملنيقال اإلمام السجاد:   [ 855]احلديث:  

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

ان قوم ينبع فيهم قوم مراؤون  يكون يف آخر الزمقال اإلمام الباقر:    [ 856]احلديث:  
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ال يوجبون أمرا بمعروف وال هنيا عن منكر إال إذا أمنوا  ينفرون وينسكون، حدثاء سفهاء،  

يتبعون زال و  الرضر يطلبون ألنفسهم الرخص العلامء وفساد عملهم، يقبلون    تاملعاذير 

ما يعملون   عىل الصالة والصيام وما ال يكلمهم يف نفس وال مال ولو أرضت الصالة بسائر 

باملعروف   األمر  إن  وأرشفها،  الفرائض  أسمى  رفضوا  كام  لرفضوها  وأبداهنم  بأمواهلم 

الفرائض، هنالك يتم غضب اهلل عز وجل عليهم   والنهي عن املنكر فريضة عظيمة ِبا تقام

باملعروف   الكبار، إن األمر  الفجار والصغار يف دار  فيعمهم بعقابه فيهلك األبرار يف دار 

عن املنكر سبيل األنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة ِبا تقام الفرائض وتأمن  والنهي  

وحتل املكاسب وترد املظامل وتعمر األرض وينتصف من األعداء ويستقيم األمر    ،املذاهب

فإن   صكوا ِبا جباههم وال ختافوا يف اهلل لومة الئم، و  فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم

ِذيَن َيْظلُِموَن النهاَس َوَيْبُغوَن  ﴿اتعظوا وإىل احلق رجعوا فال سبيل عليهم   بِيُل َعىَل اله إِنهاَم السه

َعَذاٌب   هَلُْم  ُأوَلئَِك  احْلَقِّ  بَِغرْيِ  اأْلَْرِض  بأبدانكم   [ 42]الشورى:    ﴾َألِيمٌ يِف  هنالك فجاهدوهم 

ماال وال مريدين بظلم ظفرا حتى يفيئوا  وأبغضوهم بقلوبكم غري طالبني سلطانا وال باغني  

 .(1) إىل أمر اهلل ويمضوا عىل طاعته 

الباقر:    [ 857]احلديث:   اإلمام  اهلل  قال  بتقوى  فأمره  جائر  سلطان  إىل  مشى  من 

 .(2)نس، ومثل أعامهلمووعظه وخوفه كان له مثل أجر الثقلني اجلن واإل

سالمة الدين وصحة البدن خري من املال، واملال  قال اإلمام الباقر:    [ 858]احلديث:  

 .(3)زينة من زينة الدنيا حسنة

عن أّب بصري قال: سألت اإلمام الباقر عن أعامهلم فقال يل: يا أبا   [ 859]احلديث:  
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حممد، ال وال مدة قلم، إن أحدهم ال يصيب من دنياهم شيئا إال أصابوا من دينه مثله، أو  

 .(1)يبوا من دينه مثلهحتى يص

عن حمّمد بن مسلم قال: كنت قاعدا عند اإلمام الباقر عىل باب    [ 860]احلديث:  

داره باملدينة فنظر إىل الناس يمّرون أفواجا فقال لبعض من عنده: )حدث باملدينة أمر؟(  

عليه   ليغدي  الرجل  )إّن  فقال:  هينّئونه،  الناس  فغدا  وال  املدينة  ويل  فداك  جعلت  فقال: 

 ( 2)ب النار(باألمر هتنّأ به وإّنه لباب من أبوا

قال اإلمام الباقر: )العامل بالظلم، واملعني له، والرايض به رشكاء    [ 861]احلديث:  

 ( 3) ثالث( 

الباقر: )إّن موسى ناجاه اهللّ تبارك وتعاىل وكان فيام قال    قال اإلمام   [ 862]احلديث:  

 ( 4)ديل منه املظلوم( أيف مناجاته: وال ترض بالظلم وال تكن ظاملا، فإيّن للظامل رصيد حّتى  

قال اإلمام الباقر: )من فعل مخسة أشياء فال بّد له من مخسة: وال    [ 863]احلديث:  

رشب املثلث فال بّد له من رشب اخلمر وال بّد    : من األوىلبّد لصاحب اخلمسة من النار،  

لشارب اخلمر من النار، الثاين: من لبس الثياب الفاخرة فال بّد له من الكرب وال بّد لصاحب  

الكرب من النار، الثالث: من جلس عىل بساط السلطان فال بّد أن يتكّلم ِبوى السلطان وال  

لنساء فال بّد له من الزنا وال بّد للزاين من  بّد لصاحب اهلوى من النار، الرابع: من جالس ا

من   الربا  آلكل  بّد  وال  الربا  من  له  بّد  فال  فقه  غري  من  واشرتى  باع  من  اخلامس:  النار، 

 ( 5)النار(
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 ما روي عن اإلمام الصادق: 

الصادق  [ 864]احلديث:   اإلمام  ومل  قال  كلها،  أموره  املؤمن  إىل  فوض  اهلل  إن   :

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي    ﴿ أما تسمع اهلل عّز وجّل يقول:    يفوض إليه أن يكون ذليال،  َوهللِهِ اْلِعزه

إن اجلبل    ، إن املؤمن أعز من اجلبل  .. فاملؤمن يكون عزيزا وال يكون ذليالا ،  [ 8]املنافقون:    ﴾

 .(1)منه باملعاول، واملؤمن ال يستقل من دينه يشء  يستقل

قال اإلمام الصادق: إن اهلل عّز وجّل فوض إىل املؤمن أموره كلها،    [ 865]احلديث:  

وجّل:   عّز  اهلل  لقول  تسمع  أما  نفسه،  يذل  أن  إليه  يفوض  َولَِرُسولِِه    ﴿ ومل  ُة  اْلِعزه َوهللِهِ 

  فاملؤمن ينبغي أن يكون عزيزاا، وال يكون ذليال يعزه اهلل بااليامن، [ 8]املنافقون:  ﴾َولِْلُمْؤِمننَِي  

 .(2)واالسالم

إن اهلل تبارك وتعاىل فوض إىل املؤمن كل يشء  قال اإلمام الصادق:    [ 866]احلديث:  

 . (3) إال إذالل نفسه

إال وفيها منا عامل، يعرف احلق    األرض قال اإلمام الصادق: مل تبق    [ 867]احلديث:  

ية، وأيم اهلل لو  بلغت التقية الدم فال تق فإذاإنام جعلت التقية ليحقن ِبا الدم، ومن الباطل، 

دعيتم لتنرصونا لقلتم: ال نفعل إنام نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم،  

النفاق    أهلقام يف كثري منكم من  ولو قد قام القائم ما احتاج إىل مساءلتكم عن ذلك، وأل

 .(4)حد اهلل

عن جهم بن محيد قال: قال يل اإلمام الصادق: أما تغشى سلطان    [ 868]احلديث: 

قلت: نعم،    ؟قلت: فرارا بديني، قال: وعزمت عىل ذلك  ؟قلت: ال، قال: ومل  ، فقال: هؤالء 
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 .(1)قال يل: اآلن سلم لك دينك

عن يونس بن يعقوب قال: قال يل اإلمام الصادق: ال تعنهم عىل    [ 869]احلديث:  

 .(2) بناء مسجد

عن حممد بن عذافر، عن أبيه قال: قال اإلمام الصادق: يا عذافر    [ 870ديث:  ]احل 

قال: فوجم    ؟نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع فام حالك إذا نودي بك يف أعوان الظلمة

عز  عذافر إين إنام خوفتك بام خوفني اهلل    أي أّب، فقال له اإلمام الصادق ملا رأى ما أصابه:  

 .(3)أّب فام زال مغموما مكروبا حتى مات قال حممد: فقدم،  به  وجل

الصادق:  [ 871]احلديث:   اإلمام  وقووه    قال  بالورع،  دينكم  وصونوا  اهلل  اتقوا 

نه من خضع لصاحب سلطان وملن َيالفه عىل دينه طلبا  إ، عز وجلبالتقية واالستغناء باهلل 

هو غلب عىل يشء من  ن  فإ  ومقته عليه، ووكله إليه،  عز وجلملا يف يديه من دنياه أمخله اهلل  

دنياه فصار إليه منه يشء نزع اهلل جل اسمه الربكة منه، ومل يأجره عىل يشء منه ينفقه يف حج  

 .(4) وال عتق وال بر

دخل عليه    إذبن أّب يعفور قال: كنت عند اإلمام الصادق  اعن    [ 872]احلديث:  

يق أو الشدة فيدعى  رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إنه ربام أصاب الرجل منا الض

فقال اإلمام الصادق:  ؟  إىل البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو املسناة يصلحها، فام تقول يف ذلك

ما أحب أين عقدت هلم عقدة، أو وكيت هلم وكاء، وإن يل ما بني البتيها، ال وال مدة بقلم،  

 .(5)عبادإن أعوان الظلمة يوم القيامة يف رسادق من نار حتى َيكم اهلل بني ال
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إبراهيم بن مهاجر قال: قلت لإلمام الصادق فالن    عن َييى بن   [ 873]احلديث:  

فقال:   الدعاء،  يسألونك  قلت:  الّسالم(  )وعليهم  فقال:  وفالن،  وفالن  الّسالم  يقرئك 

أبو جعفر فقال: )وماهلم وماله؟( قلت: استعملهم فحبسهم،   )وماهلم؟( قلت: حبسهم 

أمل أهنهم، أمل أهنهم، أمل أهنهم، هم النار، هم النار، هم النار( ثّم قال:  فقال: )وماهلم وماله؟ 

فانرصفت من مّكة فسألت عنهم فإذا هم قد أخرجوا بعد    ،)الّلهّم اخدع عنهم سلطاهنم( 

 .(1)هذا الكالم بثالثة أّيام

  أعامل يدخلون يف    أصحابهسأل رجل اإلمام الصادق عن قوم من    [ 874]احلديث:  

وي هلم السلطان  من  عملون  ولكنهم  الشيعة  من  هم  )ليس  فقال:  ويوالوهنم،  وَيبوهنم   ،

ائِيَل َعىَل لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى  ﴿الذين قال اهلل فيهم:  أولئك   ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إرِْسَ ُلِعَن اله

َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا   َيَتنَاَهوْ   َيْعَتُدونَ اْبِن  ُمنَْكٍر َفَعُلوُه َلبِْئَس َما َكاُنوا  َكاُنوا اَل  َن َعْن 

اهللهُ    َيْفَعُلونَ  َسِخَط  َأْن  َأْنُفُسُهْم  هَلُْم  َمْت  َقده َما  َلبِْئَس  َكَفُروا  ِذيَن  اله ْوَن  َيَتَوله ِمنُْهْم  ا  ريا
َكثِ َتَرى 

َُذوُهْم  َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمُنوَن بِاهللهِ  َخالُِدونَ َعَلْيِهْم َويِف اْلَعَذاِب ُهْم   إَِلْيِه َما اخته ُأْنِزَل   َوالنهبِيِّ َوَما 

ا ِمنُْهْم  ريا
 (2)[ 81-78]املائدة:  ﴾َفاِسُقونَ َأْولَِياَء َوَلكِنه َكثِ

عن الوليد بن صبيح قال: دخلت عىل اإلمام الصادق فاستقبلني    [ 875]احلديث: 

ا تعجب من زرارة سألني عن  زرارة خارجا من عنده، فقال يل اإلمام الصادق: يا وليد أم

ثّم قال: يا وليد    ، كان يريد أ يريد أن أقول له: ال فريوي ذلك عني  يشء   أي أعامل هؤالء  

متى كانت الشيعة تسأل عن أعامهلم إّنام كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويرشب  

 .(3)من رشاِبم ويستظّل بظّلهم متى كانت الشيعة تسأل عن هذا
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عن محيد قال: قلت لإلمام الصادق: إيّن وّليت عمال فهل يل من    [ 876]احلديث:  

ذلك خمرج؟ فقال: )ما أكثر من طلب املخرج من ذلك فعرس عليه( فام ترى؟ قال: )أرى أن  

 ( 1)تّتقي اهللّ عّز وجّل وال تعّده( 

الصادق يويص أصحابه: )إّياكم أن تعينوا عىل مسلم    قال اإلمام   [ 877]احلديث:  

كان يقول: إّن دعوة    أبانا رسول اهللّ  فإن    مظلوم فيدعو اهللّ عليكم ويستجاب له فيكم، 

 (2)املسلم املظلوم مستجابة( 

من سود اسمه يف ديوان اجلبارين من ولد    قال اإلمام الصادق:  [ 878]احلديث:  

 .(3) فالن حرشه اهلل يوم القيامة حريانا 

فقال    أمية ان يل صديق من كتاب بني  ك  : عن عيل بن أّب محزة قال  [ 879]احلديث:  

يل: استأذن يل عيل اإلمام الصادق فاستأذنت له، فأذن له، فلام أن دخل سلم وجلس، ثم  

قال: جعلت فداك إين كنت يف ديوان هؤالء القوم فأصبت من دنياهم ماال كثريا، وأغمضت  

  الفيء وجيبي هلم    أن بني أمية وجدوا هلم من يكتب  لواليف مطالبه، فقال اإلمام الصادق:  

ويقاتل عنهم ويشهد مجاعتهم ملا سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما يف أيدهيم ما وجدوا  

قال: إن قلت لك    ؟فقال الفتى: جعلت فداك فهل يل خمرج منه،  شيئا إال ما وقع يف أيدهيم 

فمن عرفت منهم رددت  ،  قال: أفعل، قال له: فاخرج من مجيع ما كسبت يف ديواهنم  ؟ تفعل

اجلنة، فأطرق الفتى    عز وجلعليه ماله، ومن مل تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك عىل اهلل  

قال ابن أّب محزة: فرجع الفتى معنا إىل الكوفة  .  طويال ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداك.

فقسمت له  ،  كانت عىل بدنه  التي ال خرج منه حتى ثيابه  إ  األرض ه  فام ترك شيئا عىل وج
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أتى عليه إال أشهر قالئل حتى مرض، فكنا  بنفقة، فام  إليه  ثيابا وبعثنا  له  قسمة واشرتينا 

يل واهلل صاحبك،   وَف ثم قال يل: يا عيل   ، ففتح عينيه  ،نعوده، فدخلت يوما وهو يف السوق 

دخلت عىل اإلمام الصادق، فلام نظر إيل قال يل: يا عيل  ثم مات فتولينا أمره، فخرجت حتى  

 .(1)جعلت فداك هكذا واهلل قال يل عند موته ، صدقت  :وفينا واهلل لصاحبك، فقلت 

الصادق:  [ 880]احلديث:   اإلمام  التارك هلذا    قال  اهلجرة  بعد  بعد    األمر املتعرب 

 .(2)معرفته

غريب إنام الغريب الذي    يقول أحدكم: إين   قال اإلمام الصادق:  [ 881]احلديث:  

 .(3)يكون يف دار الرشك

إىل    [ 882]احلديث:   أدخل  إين  الصادق:  لإلمام  قال: قلت  السمندري،  عن محاد 

ن من عندنا يقولون: إن مت ثم حرشت معهم، فقال يل: يا محاد إذا كنت ثم  إبالد الرشك و

تذكر أمرنا    اإلسالم قلت: نعم، قال: فإذا كنت يف هذه املدن مدن    ؟إليهمرنا وتدعو  أ تذكر  

فقال يل: إنك إن مت ثم حرشت أمة وحدك يسعى نورك بني    ،قال: قلت: ال   ؟إليهوتدعو  

 .(4)يديك

اإلم  [ 883]احلديث:   الصادق:قال  اللسان وكف    ام  اهلل عّز وجّل بسط  ما جعل 

 .(5)اليد، ولكن جعلهام يبسطان معا ويكفان معا 

، فقال: ال  ذكر بني يدي اإلمام الصادق من خرج من آل حممد   [ 884]احلديث:  

زال أنا وشيعتي بخري ما خرج اخلارجي من آل حممد، ولوددت أن اخلارجي من آل حممد  
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 . (1) خرج وعيل نفقة عياله

عن داود بن زرّّب قال: أخربين موىل لإلمام السجاد، قال: كنت    [ 885]احلديث:  

بالكوفة فقدم اإلمام الصادق احلرية فأتيته فقلت له: جعلت فداك لو كّلمت داود بن عيّل  

قال: فانرصفت    ، أو بعض هؤالء فأدخل يف بعض هذه الواليات، فقال: )ما كنت ألفعل(

إىل منزيل فتفّكرت فقلت: ما أحسبه منعني إاّل خمافة أن أظلم أو أجور، واهللّ آلتينّه وألعطينّه  

الطالق والعتاق واأليامن املغّلظة أاّل أظلم أحدا وال أجور وألعدلّن، قال: فأتيته فقلت:  

ذلك خمافة أن أجور  جعلت فداك إيّن فّكرت يف إبائك عيّل فظننت أّنك إّنام منعتني وكرهت  

أو أظلم وإّن كّل امرأة يل طالق وكّل مملوك يل حّر عيّل وعيّل إن ظلمت أحدا أو جرت عليه  

وإن مل أعدل؟ قال: )كيف قلت؟( قال: فأعدت عليه األيامن فرفع رأسه إىل السامء فقال:  

 (2))تناول السامء أيرس عليك من ذلك(

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

فقال  اإلمام الكاظم  عن صفوان بن مهران اجلامل قال: دخلت عىل    [ 886]احلديث:  

،  يشء   أي يل: يا صفوان، كل يشء منك حسن مجيل ما خال شيئا واحدا، قلت: جعلت فداك  

إكراؤك مجالك من هذا الرجل، ـ يعني هارون ـ قلت: واهلل ما أكريته أرشا وال بطرا    فقال:

ـ، وال أتواله بنفيس،  وال للصيد وال للهو، ولكني أ ـ يعني طريق مكة  كريته هلذا الطريق 

قلت: نعم جعلت فداك،    ؟فقال يل: يا صفوان أيقع كراؤك عليهم،  بعث معه غلامينأولكني  

قلت: نعم، قال: من أحب بقاءهم فهو منهم،    ؟فقال يل: أحتب بقاءهم حتى َيرج كراؤك

بعت مجايل عن آخرها، فبلغ ذلك إىل  قال صفوان: فذهبت ف،  ومن كان منهم كان ورد النار
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قلت: أنا    ؟فدعاين فقال يل: يا صفوان بلغني أنك بعت مجالك، قلت: نعم، قال: ومل  هارون

من أشار عليك    ألعلمفقال: هيهات هيهات، إين    ؟عاملشيخ كبري وإن الغلامن ال يفون باأل

فقال: دع هذا عنك    ؟ِبذا، أشار عليك ِبذا موسى بن جعفر، قلت: ما يل وملوسى بن جعفر

 .(1) حسن صحبتك لقتلتك  لوالفواهلل 

هنم يقولون: ما منع عليا إن كان له حق أن  قيل لإلمام الكاظم: إ   [ 887]احلديث:  

نبيه  ؟يقوم بحقه اَل  ﴿، فقال:    فقال: إن اهلل مل يكلف هذا أحدا إال  اهللهِ  َسبِيِل  يِف  َفَقاتِْل 

ا إِىَل فَِئٍة   ﴿ وقال لغريه:  [ 84]النساء:  ﴾ ُتَكلهُف إِاله َنْفَسَك  ا لِِقَتاٍل َأْو ُمتََحيِّزا فا ]األنفال:   ﴾إِاله ُمَتَحرِّ

 .(2)فاإلمام عيل مل جيد فئة ولو وجد فئة لقاتل [ 16

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

عىل  )اإلمام الكاظم(  دخل موسى بن جعفر  قال اإلمام الرضا:    [ 888]احلديث:  

الغضب عىل رجل فأمر أن يرضب ثالثة حدود، فقال هارون     إناّم   : الرشيد وقد استخفه 

 .(3) تغضب هلل، فال تغضب له بأكثر مما غضب لنفسه

للحواريني:    عليه السالم قال عيسى بن مريم  قال اإلمام الرضا:    [ 889]احلديث:  

أسى أهل الدنيا  سلم دينكم، كام ال ي  إذا يا بني إرسائيل ال تأسوا عىل ما فاتكم من دنياكم  

 . (4) سلمت دنياهم إذا عىل ما فاهتم من دينهم 

عن سليامن اجلعفري قال: قلت لإلمام الرضا: ما تقول يف أعامل    [ 890]احلديث:  

السلطان؟ فقال: )يا سليامن الدخول يف أعامهلم والعون هلم والسعي يف حوائجهم عديل  
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 (1)ّق به النار( يستح  التيالكفر، والنظر إليهم عىل العمد من الكبائر 

حّرم اهلل التعرب بعد اهلجرة للرجوع عن الدين  قال اإلمام الرضا:    [ 891]احلديث:  

لأل املؤازرة  لعلة  وترك  حق  كل ذي  حق  وإبطال  الفساد  ذلك من  يف  وما  نبياء واحلجج، 

اجلهل واخلوف    أهلسكنى البدو، ولذلك لو عرف الرجل الدين كامال مل جيز له مساكنة  

 .(2)اجلهل والتامدي يف ذلك أهلن يقع منه ترك العلم والدخول مع أال يؤمن  ألنه عليه، 

الفرار من الزحف ملا فيه من الوهن يف    حرم اهللقال اإلمام الرضا:    [ 892]احلديث:  

بالرسل   والعقوبة هلم    األعداء العادلة، وترك نرصهتم عىل    واألئمة الدين، واالستخفاف 

قرار بالربوبية، وإظهار العدل، وترك اجلور وإماتة الفساد، ملا  عىل ترك ما دعوا إليه من اإل 

السبي والقتل وإبطال دين    يف ذلك من جرأة العدو عىل املسلمني، وما يكون يف ذلك من

 .(3)اهلل عّز وجّل وغريه من الفساد
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 مسؤوليات احلكام يف احلكومة اإلسالمية 

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

مسؤوليات احلكام واملسؤولني يف احلكومة اإلسالمية، وخصوصا تلك األحاديث الكثرية  

جدا  املروي ثرية  كانت  لكنها  وجيزة،  فرتة  يف  املسؤولية  توىل  باعتباره  عيل،  اإلمام  عن  ة 

 بالتجارب واملامرسات الصاحلة. 

وهلذا كان أكثر ما أوردناه يف هذا الفصل من خطب وكلامت ووصايا اإلمام عيل،  

   دليل عىل مدى تتلمذه عىل النبوة والقيم القرآنية. وهي

لداود عليه السالم:   النوع من األحاديث قوله تعاىل  إِنها  ﴿ ويشري إىل هذا  َداُووُد  َيا 

  َجَعْلنَاَك َخلِيَفةا يِف اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النهاِس بِاحْلَقِّ َواَل َتتهبِِع اهْلََوى َفُيِضلهَك َعْن َسبِيِل اهللهِ 

ِذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل ا َساِب إِنه اله  [ 26]ص:  ﴾ هللهِ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ

ومنها   احلكام،  بمسؤوليات  املرتبطة  العملية  النامذج  من  القرآن  يف  ورد  ما  ومثلها 

 نموذج سليامن وداود عليهام السالم، كام قال تعاىل: يا داود 

من صفاته وأخالقه أثناء توليه  فقد ذكر اهلل تعاىل الكثري    ،وأوهلا نموذج رسول اهلل  

َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب    َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهللهِ لِنَْت هَلُمْ ﴿:  ألمور املسلمني، ومنها قوله تعاىل

وا ِمْن َحْولَِك  ْل َعىَل  َفإَِذا َعَزمْ   َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمرِ   اَلْنَفضُّ َت َفَتَوكه

لنِيَ إِنه اهللهَ َُيِبُّ  اهللهِ  [ 159]آل عمران:  ﴾املَُْتَوكِّ

من الصفات الرضورية للحاكم، ذلك أنه  تشري إىل أن الرمحة واللني والشورى  وهي  

ما   الرمحة والعطف  لديه من  يتوفر  أن  يتوالهم، ولذلك َيتاج  ملن  اإلهلية  الرعاية  واسطة 

 . حريصا عليهم، وعىل مصاحلهمجيعله 
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تفقده لرعيته من احليوانات، كام  و قصة سليامن عليه السالم،  ومثل ذلك ما ورد يف  

رْيَ َفَقاَل َما يِلَ اَل َأَرى اهْلُْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن  ﴿قال تعاىل:   َد الطه ، فقد  [ 20]النمل:    ﴾اْلَغائِبِنيَ َوَتَفقه

السالم  شعر سليامن   بالبحث، وإنام راح  ،  هد، فراح يبحث عنه بغيبة اهلدعليه  ومل يكتف 

ينزل إليه، وهو النبي الكريم، ويسأله عن رس غيابه، ثم يوكل له من املهام ما يراه متناسبا  

معه، وكل ذلك يشري إىل أن احلاكم هو الذي يكون مع الشعب واجلامهري، وال ينفرد بربجه  

 العاجي عنهم. 

َد الطهرْيَ َفَقاَل َما يِلَ اَل َأَرى اهْلُْدُهَد َأْم َكاَن  ﴿  ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل:  َوَتَفقه

بُِسْلَطاٍن    اْلَغائِبِنيَ ِمَن   َلَيْأتَِينِّي  َأْو  أَلَْذَبَحنهُه  َأْو  ا  َشِديدا ا  َعَذابا َبنهُه    ، [ 21- 20]النمل:    ﴾ُمبنِيٍ أَلَُعذِّ

لتهديد، وهو يدل عىل أن القوانني  والظاهر فيها أن سليامن عليه السالم قال ذلك بقصد ا

كانت مشددة مع املقرصين، وهلذا رشع اهلل تعاىل احلدود والتعزيرات، وأتاح للحاكم املسلم  

أفرادا   أو  فردا واحدا  أن  إليه، ذلك  الفساد  أدوات  املجتمع من ترسب  ليحفظ  استعامهلا، 

اخل الكافية  احلرية  هلم  أعطيت  إذا  يمكنهم  املنحرفني  من  أن  معدودين  ردع  أي  من  الية 

 يفسدوا جمتمعا كامال. 

السالم   ليوسف عليه  توفرت  التي  الصفات  تتحدث عن  التي  اآليات  ومثلها كل 

َقاَل اْجَعْلنِي َعىَل َخَزائِِن  ﴿ ليصبح أهال لتويل احلكم يف االقتصاد املرصي، كام قال تعاىل:  

 [ 55]يوسف:  ﴾إِينِّ َحِفيٌظ َعلِيمٌ  اأْلَْرضِ 

د يف حق موسى عليه السالم وصفاته التي أهلته لقيادة قومه من بني  ومثلها ما ور 

تعاىل:   قال  اْسَتْأِجْرهُ ﴿إرسائيل، كام  َأَبِت  َيا  ا  إِْحَدامُهَ اْلَقِويُّ    َقاَلْت  اْسَتْأَجْرَت  َمِن  َخرْيَ  إِنه 

 [ 26]القصص:  ﴾ اأْلَِمنيُ 

 بناء عىل هذا مجعنا هنا نوعني من األحاديث: 
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النبوية وأحاديث    ـ ما ورد حول صفات احلكام ومسؤولياهتم   ام أوهل  يف األحاديث 

 أئمة اهلدى. 

من    هام ثاني  ورد  ما  العملية:الـ  والنامذج  ورسائل    وصايا  وصايا  عىل  اقترصنا  وقد 

وأعامل اإلمام عيل، وخصوصا يف الفرتة التي ويل فيها اخلالفة، الحتوائها عىل كل ما َيدم  

 هذا اجلانب من معان. 

 حول صفات احلكام ومسؤولياهتم أوال ـ ما ورد  

وأئمة اهلدى،    عن رسول اهلل  نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث الواردة  

احلكام   صفات  حول  والشيعة  السنة  مصادر  واملسؤوليات  ويف  اإلسالمية،  احلكومة  يف 

 املناطة ِبم. 

التأمل   من  الكثري  ـ  ألمهيتها  ـ  حتتاج  للتأسيس  وهي  نحتاجه  ما  والتدبر الستنباط 

لنظريات احلكم يف اإلسالم، ذلك أن التعامل السطحي معها يبعدنا عنها وعن مقاصدها 

 التي هتدف إليها. 

فام ورد يف األحاديث ـ مثال ـ عن هني احلكام عن االحتجاب عىل رعاياهم، ال يعني  

ل الدائم معهم، عرب مؤسسات  فقط حضورهم يف املهرجانات واملناسبات، بل يعني التواص

خاصة بذلك، تتيح لكل فرد من الرعية أن يبلغ حاجته، وبطريقة سهلة مضمونة، ومتناسبة  

 مع كل عرص وظروفه. 

التسوق   الفهم السطحي لذلك، وهو االكتفاء باخلروج للمساجد للصالة، أو  أما 

، باإلضافة إىل أنه  مع الناس؛ فهو قد يكون متناسبا مع العصور السابقة ال مع هذا العرص

 لن َيدم إال الفئة املحدودة التي جتاور احلاكم يف بيئته، دون غريها من الفئات. 
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 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

اهلل    [ 893]احلديث:   رسول  أم:  قال  كان  وأغنياؤكم  إذا  خياركم  راؤكم 

وإذا كانت أمراؤكم  ،  خرٌي لكم من بطنها   األرض وأموركم شورى بينكم فظهر  ،  سمحاءكم

 .(1)خرٌي لكم من ظهرها   األرضرشاركم وأغنياؤكم بخالءكم فبطن 

كلكم راع وكلكم مسئوٌل عن رعيته فاإلمام  :  قال رسول اهلل    [ 894]احلديث: 

واملرأة يف بيت زوجها  ،  والرجل راع يف أهله ومسئوٌل عن رعيته،  راع ومسئوٌل عن رعيته

 .(2) واخلادم يف مال سيده راع وهو مسئوٌل عن رعيته، راعيٌة ومسئولٌة عن رعيتها 

من واله اهلل شيئا من أمور املسلمني فاحتجب    :قال رسول اهلل    [ 895]احلديث:  

 .(3)وفقره يوم القيامة دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب اهلل دون حاجته وخلته

الذين  ،  إن املقسطني عند اهلل عىل منابر من نور:  قال رسول اهلل    [ 896]احلديث:  

 .(4) يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

ا من عبد يسرتعيه اهلل رعيته يموت يوم يموت    : قال رسول اهلل    [ 897]احلديث:  

 .(5)وهو غاٌش لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة

أحب الناس إىل اهلل يوم القيامة وأدناهم منه  :  قال رسول اهلل    [ 898]احلديث:  

 .(6)وأبغض الناس وأبعدهم منه جملسا إماٌم جائرٌ ، جملسا: إماٌم عادٌل 

 

 ( 2266( الرتمذي )1)

 ( 1829(، ومسلم )2554( البخاري )2)

 (  1332(، والرتمذي )2948( أبو داود )3)

 . 222- 8/221(، والنسائي 1827( مسلم )4)

 ( 1421(، ومسلم )7151( البخاري )5)

 (  1329(الرتمذي )6)
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ثم  ،  رضب عىل منكبيه  املقدام بن معدي كرب: أن النبي    عن  [ 899]احلديث:  

 .(1)   عريفا كاتبا وال أفلحت يا قديم إن مت ومل تكن أمريا وال: قال

إنك ضعيٌف وإهنا أمانة    : يويص بعض أصحابه  قال رسول اهلل    [ 900]احلديث:  

 .(2) وإهنا يوم القيامة خزٌي وندامٌة إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها 

ال تسأل اإلمارة فإنك يويص بعض أصحابه:    قال رسول اهلل    [ 901]احلديث: 

 .(3)ن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإ

إنكم ستحرصون عىل اإلمارة وستكون ندامة  :  قال رسول اهلل    [ 902]احلديث:  

 .(4) يوم القيامة فنعمت املرضعة وبئست الفاطمة

النبي  قال  موسى  أّبعن    [ 903]احلديث:   بني    : دخلت عىل  أنا ورجالن من 

:  وقال اآلخر مثل ذلك فقال،  عمي فقال أحدمها: يا رسول اهلل أمرنا عىل بعض ما والك اهلل 

   . (5) أو أحدا حرص عليه، إنا واهلل ال نويل هذا العمل أحدا سأله

عباس  عن    [ 904]احلديث:   كثري  قال:  ابن  برش  يف  املدينة  الكذاب  مسيلمة  قدم 

ومعه ثابت بن قيس    فأقبل إليه النبي  ،  األمر بعده أتبعه  فجعل يقول: إن جعل يل حممد 

لو سألتني  :  قطعة جريد حتى وقف عىل مسيلمة يف أصحابه فقال   بن شامس ويف يده  

   .(6)ولئن أدبرت ليعقرنك اهلل، هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر اهلل فيك 

ريا جعل له وزير صدق  إذا أراد اهلل باألمري خ :  قال رسول اهلل   [ 905]احلديث:  

أعانه،  إن نيس ذكره  له وزير سوء،  وإن ذكر  به غري ذلك جعل  اهلل  أراد  مل  ،  وإذا  إن نيس 

 

 ( 2933(أبو داود )1)

 (  1825(مسلم )2)

 ( 1652(، ومسلم )6622( البخاري )3)

 ( 7148( البخاري )4)

 ( 1733(، ومسلم )7149( البخاري )5)

 ( 2274،  2273(، ومسلم )4373) ( البخاري6)
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  .(1) وإن ذكر مل يعنه، يذكره

ما بعث اهلل من نبي وال استخلف من خليفة    :قال رسول اهلل    [ 906]احلديث: 

،  وبطانة تأمره بالرش وحتضه عليه ، بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه، إال كانت له بطانتان

 .(2)واملعصوم من عصمه اهلل

اللهم من ويل من أمر أمتي شيئا فشق عليهم    :قال رسول اهلل    [ 907]احلديث: 

 .(3)ومن ويل من أمر أمتي شيئا فرفق ِبم فارفق به، فاشقق عليه

: ما من رجل ييل أمر عرشة فام فوق ذلك، إاّل  قال رسول اهلل    [ 908]احلديث:  

أتى اهلل عّز وجّل مغلوال يوم القيامة، يده إىل عنقه، فّكه بّره، أو أوبقة إثمه، أّوهلا مالمة،  

 .(4) وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة

اهلل    [ 909]احلديث:   رسول  القيامة  :  قال  يوم  به  يؤتى  إال  عرشة  أمري  من  ما 

 .(5)مغلوال حتى يفكه العدل أو يوبقه اجلور

القيامة  :  قال رسول اهلل    [ 910]احلديث:   أتى يوم  ما من رجل وىل عرشة إال 

   .(6)مغلولة يده إىل عنقه حتى يقىض بينه وبينهم

أحٌد ويل من أمر الناس شيئا مل    أمتي ما من  :  قال رسول اهلل    [ 911]احلديث:  

 .(7)َيفظهم بام َيفظ نفسه وأهله إال مل جيد رائحة اجلنة

من ويل شيئا من أمر املسلمني مل ينظر اهلل يف  :  قال رسول اهلل    [ 912]احلديث:  

 

 .7/159(،والنسائي 2932( أبو داود )1)

 . 7/158(، والنسائي 7198( البخاري )2)

 ( 1828( مسلم )3)

 (  267/ 5(  أمحد ) 4)

(5 ( األستار(  )كشف  يف  كام  البزار  )األوسط(  1640(   ،)6 /216  

(6225 ) 

الكبري  6) يف  الطرباين  )األوسط(  12689)  12/135(   ،)1 /94 

(286 ) 

األوسط  7) يف  الطرباين  و)الصغري(  7594)   312/ 7(   ،)2 /137  

(919 ) 
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 .(1) حاجته حتى ينظر يف حوائجهم 

اهلل    [ 913]احلديث:   رسول  قصعتني:  قال  إال  اهلل  مال  من  للخليفة  َيل  ؛  ال 

 .(2) وقصعٌة يضعها بني يدي الناس، وأهله  قصعٌة يأكلها هو 

فأمر عليهم  :  قال رسول اهلل    [ 914]احلديث:   املسلمني شيئا  أمر  من ويل من 

 .(3)أحدا حماباة فعليه لعنة اهلل ال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال حتى يدخله جهنم

: إمام ظلوم  شفاعتيام  ال تناهل   أمتيصنفان من  :  قال رسول اهلل    [ 915]احلديث:  

 .(4)غشوم وكل غال مارق

رجال يقال له    عن أّب محيد الّساعدّي قال: استعمل رسول اهلل    [ 916]احلديث:  

عىل    عىل الّصدقة فلاّم قدم قال: هذا لكم، وهذا يل، أهدي يل، فقام رسول اهلل    ابن الّلتبّية

املنرب، فحمد اهلل وأثنى عليه، وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي يل، أ  

فال قعد يف بيت أبيه أو يف بيت أّمه حّتى ينظر أ هيدى إليه أم ال، واّلذي نفس حمّمد بيده! ال  

أحد منكم منها شيئا إاّل جاء به يوم القيامة َيمله عىل عنقه، بعري له رغاء، أو بقرة هلا  ينال  

، ثّم قال: اللهّم! هل بّلغت؟(،  ، ثّم رفع يديه حّتى رأينا عفريت إبطيه (5) خوار، أو شاة تيعر

 .(6) مّرتني

اّلذين  : إّن املقسطني عند اهلل عىل منابر من نور  قال رسول اهلل   [ 917]احلديث: 

 .(7)  يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

 

 ( 13603) 12/440( الطرباين 1)

 ( 1/78( أمحد )2)

 . 1/6( أمحد 3)

الكبري  4) يف  الطرباين  و)األوسط(  8079)   281/ 8(   ،)1 /200  

(640 ) 

 ( تيعر: معناه تصيح، واليعار صوت الشاة، 5)

 ( واللفظ له 1832( ومسلم)7197) 13الباري[،  ( البخاري ]فتح 6)

 ( 1827( مسلم)7)
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 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

: ال يؤّمر رجل عىل عرشة فام فوقهم إاّل جي ء  قال رسول اهلل    [ 918]احلديث: 

كان حمسنا فّك عنه، وإن كان مسيئا زيد غاّل إىل  فإن    به يوم القيامة مغلولة يده إىل عنقه، 

 .(1)غّله

: أحّب الناس يوم القيامة وأقرِبم إىل اهللّ جملسا  قال رسول اهلل    [ 919]احلديث:  

 .(2)إمام عادل، وإّن أبغض الناس إىل اهللّ وأشّدهم عذابا إمام جائر 

أن يؤّم الرجل قوما إاّل بإذهنم،    قال اإلمام عيل: هنى رسول اهللّ    [ 920]احلديث:  

ن، فاقتصد ِبم يف حضوره، وأحسن صالته بقيامه  وقال: من أّم قوما بإذهنم وهم به راضو

، أال  يشء  أجورهم وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم وال ينقص من  

ومن أّم قوما بأمرهم ثّم مل يتّم ِبم الصالة، ومل َيسن يف ركوعه وسجوده وخشوعه وقراءته،  

منزلته كمنزل ترقوته، وكانت  إىل  رّدت عليه صالته ومل جتاوز  مل يصلح  إمام جائر معتد  ة 

 .(3)رعيته، ومل يقم فيهم بحّق، وال قام فيهم بأمر 

، فحسنت رسيرته  أمتي: من ويل شيئا من أمور  قال رسول اهلل    [ 921]احلديث:  

هلم رزقه اهلل تعاىل اهليبة يف قلوِبم، ومن بسط كفه هلم باملعروف رزق املحبة منهم، ومن  

 عّز وجّل ماله، ومن أخذ للمظلوم من الظامل كان معي يف اجلنّة  كف يده عن أمواهلم وقى اهلل

مصاحبا، ومن كثر عفوه مّد يف عمره، ومن عّم عدله نرص عىل عدوه، ومن خرج من ذّل  

 .(4)املعصية إىل عّز الطاعة آنسه اهلل عّز وجّل بغري أنيس، وأعانه بغري مال 

يف غنم قد تفّرق رعاؤها بأرّض    : ما ذئبان ضاريانقال رسول اهلل    [ 922]احلديث:  

 

 .  270ص  1أمايل الطويس ج  (1)
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 .(1)يف دين املسلم من الرئاسة 

: إّن من تعّلم العلم ليامري به الّسفهاء، أو يباهي  قال رسول اهلل    [ 923]احلديث:  

الرئاسة ال  فإن    به العلامء، أو يرصف وجوه الناس إليه ليعّظموه، فليتبّوء مقعده من النار،

نفسه يف غري املوضع اّلذي وضعه اهللّ فيه مقته اهللّ. ومن  تصلح إاّل هللّ وألهلها. ومن وضع 

قال   عاّم  يرجع  حّتى  إليه  اهللّ  ينظر  مل  كذلك،  هو  وليس  رئيسكم  أنا  فقال:  نفسه،  إىل  دعا 

 . (2) ويتوب إىل اهللّ ممّا اّدعى 

اهلل    [ 924]احلديث:   رسول  طاعة  قال  ترك  ومن  واجبة،  السلطان  طاعة   :

َواَل ُتْلُقوا    ﴿السلطان فقد ترك طاعة اهلل عّز وجّل، ودخل يف هنيه، ان اهلل عّز وجّل يقول:  

 . (3)[ 195]البقرة:  ﴾ بَِأْيِديُكْم إِىَل التهْهُلَكةِ 

اهلل    [ 925]احلديث:   رسول  عليه    : قال  اهللّ  حّرم  فغّشها  رعّية  اسرتعى  من 

 .(4)اجلنّة

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

قال العالء لإلمام عيل: يا أمري املؤمنني أشكو إليك أخي عاصم    [ 926]احلديث:  

: يا عدّي قال: عيّل به فلام جاء قال   ، قال: وماله؟ قال: لبس العباءة وختىّل من الّدنيا   ، بن زياد

اهلل أحّل لك الّطّيبات وهو    أترىنفسه لقد استهام بك اخلبيث، أما رمحت أهلك وولدك؟  

يكره أن تأخذها؟ أنت أهون عىل اهلل من ذلك!، قال: يا أمري املؤمنني هذا أنت يف خشونة  

 

 .  297ص   2أصول الكايف ج  (1)

 . 43حتف العقول، ص  (2)

 . 20/  277أمايل الصدوق:  ( 3)

 .  227ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  4)
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ملبسك وجشوبة مأكلك، قال: وَيك إيّن لست كأنت، إّن اهلل تعاىل فرض عىل أئّمة احلّق  

 .(1)قّدروا أنفسهم بضعفة الناس كيال يتبّيغ بالفقري فقره أن ي

عيل:   [ 927]احلديث:   اإلمام  هالك    يشء ليس    قال  يف  أبلغ  وال  لألمور  أفسد 

   .(2)اجلمهور من الرّشّ 

   .(3)قال اإلمام عيل: من جار ملكه عظم هلكه  [ 928]احلديث:  

قال اإلمام عيل: من جار يف سلطانه وأكثر عدوانه، هدم اهلل بنيانه،    [ 929]احلديث:  

  .(4)وهّد أركانه

  .(5)قال اإلمام عيل: من جار يف سلطانه وعّد من عوادي زمانه  [ 930]احلديث:  

   .(6)قال اإلمام عيل: للظامل انتقام  [ 931]احلديث:  

   .(7) قال اإلمام عيل: السلطان اجلائر َييف الربّي   [ 932]احلديث:  

  .(8)قال اإلمام عيل: بئس الظلم ظلم املستسلم  [ 933]احلديث:  

قال اإلمام عيل: قلوب الرعّية خزائن راعيها فام أودعها من عدل    [ 934]احلديث:  

  .(9)أو جور وجده

   .(10) قال اإلمام عيل: من ظلم رعّيته نرص أضداده  [ 935]احلديث:  

   .(11)قال اإلمام عيل: ما جار رشيف  [ 936]احلديث:  

  .(12)قال اإلمام عيل: آفة العمران جور الّسلطان  [ 937]احلديث:  
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  .(1) قال اإلمام عيل: بئس الّسياسة اجلور  [ 938]احلديث:  

  .(2)قال اإلمام عيل: القدرة يزيلها العدوان  [ 939]احلديث:  

   .(3) قدرةقال اإلمام عيل: يف احتقاب املظامل زوال ال  [ 940]احلديث:  

   .(4)قال اإلمام عيل: من جارت أقضيته زالت قدرته  [ 941]احلديث:  

  .(5)قال اإلمام عيل: من طال عدوانه زال سلطانه  [ 942]احلديث:  

   .(6)قال اإلمام عيل: من جارت واليته زالت دولته  [ 943]احلديث:  

اهلل ملكه وعّجل    [ 944]احلديث:   أزال  بالّظلم  اإلمام عيل: من عامل رعّيته  قال 

   .(7)بواره وهلكه هالكه

  .(8)قال اإلمام عيل: الّظلم بوار الرعّية  [ 945]احلديث:  

  .(9) قال اإلمام عيل: يف اجلور هالك الرعّية  [ 946]احلديث:  

 .(10)قال اإلمام عيل: راكب الّظلم يدركه البوار  [ 947]احلديث:  

 .(11) بئس االستعداد االستبداد قال اإلمام عيل:  [ 948]احلديث:  

 .(12)قال اإلمام عيل: هلل سبحانه حكم بنّي يف املستأثر واجلازع  [ 949]احلديث:  

 .(13)قال اإلمام عيل: من ملك استأثر  [ 950]احلديث:  

 .(14)قال اإلمام عيل: من قنع برأيه فقد هلك   [ 951]احلديث:  
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 .(1)قال اإلمام عيل: من استغنى بعقله ضّل   [ 952]احلديث:  

 .(2)قال اإلمام عيل: من استبّد برأيه زّل   [ 953]احلديث:  

 .(3)قال اإلمام عيل: من استبّد برأيه خّفت وطأته عىل أعدائه  [ 954]احلديث:  

 . (4)  ّد برأيه فقد خاطر وغّررقال اإلمام عيل: من استب  [ 955]احلديث:  

 .(5)آفة الرياسة الفخر قال اإلمام عيل:  [ 956]احلديث:  

 .(6)قال اإلمام عيل: اهليبة مقرونة باخليبة  [ 957]احلديث:  

 .(7)قال اإلمام عيل: قرنت اهليبة باخليبة  [ 958]احلديث:  

 .(8)قال اإلمام عيل: التكرّب يف الوالية ذّل يف العزل  [ 959]احلديث:  

 .(9)قال اإلمام عيل: من تكرب يف سلطانه صّغره  [ 960]احلديث:  

 .(10) قال اإلمام عيل: من تكرّب يف واليته كثر عند عزله غزله ذّلته  [ 961]احلديث:  

 .(11)قال اإلمام عيل: من اختال يف واليته أبان عن محاقته  [ 962]احلديث:  

 .(12)آفة امللوك سوء الّسرية قال اإلمام عيل:  [ 963]احلديث:  

 .( 13)قال اإلمام عيل: آفة الوزراء خبث الرّسيرة  [ 964]احلديث:  

 .(14) قال اإلمام عيل: آفة الزعامء ضعف الّسياسة   [ 965]احلديث:  
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 .(1) آفة الرعّية خمالفة الّطاعةقال اإلمام عيل:   [ 966]احلديث:  

 .(2)قال اإلمام عيل: آفة القوّي استضعاف اخلصم  [ 967]احلديث:  

 .(3)قال اإلمام عيل: آفة العدول قّلة الورع  [ 968]احلديث:  

 .(4) قال اإلمام عيل: آفة امللك ضعف احلامية  [ 969]احلديث:  

 .(5)قال اإلمام عيل: آفة القدرة منع اإلحسان  [ 970]احلديث:  

قال اإلمام عيل: الدولة ترّد خطأ صاحبها صوابا وصواب ضّده    [ 971]احلديث:  

 .(6)خطاء

 .(7) قال اإلمام عيل: إذا زادك الّسلطان تقريبا فزده إجالال  [ 972]احلديث:  

و  [ 973]احلديث:   الّسلطان،  عىل  اجلرأة  مهلكة،  ثالثة  عيل:  اإلمام  ائتامن  قال 

 .(8) اخلّوان، ورشب السّم للتجربة

قال اإلمام عيل: استعن عىل العدل بحسن النّّية يف الرعّية، وقّلة    [ 974]احلديث:  

 .(9) الّطمع، وكثرة الورع

الناس عىل سنّتهم ودينهم وليأمنك برئهم    [ 975]احلديث:   أقم  قال اإلمام عيل: 

 .(10) دهموليخفك مريبهم وتعاهد ثغورهم وأطرافهم أطراف بال

ومقيم العدل    األرضقال اإلمام عيل: إّن السلطان ألمني اهلل يف    [ 976]احلديث:  

 . (11) األرضيف البالد والعباد ووزعته وزرعته يف 
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للمسلمني    [ 977]احلديث:   وإّنام هو  ليس يل ولك  املال  إّن هذا  اإلمام عيل:  قال 

أسيافهم أفإن    وجلب  فجنا  وإاّل  فيه،  رشكتهم  حرِبم  يف  لغري  رشكتهم  يكون  ال  يدهيم 

 .(1)أفواههم

 .(2)قال اإلمام عيل: إذا وّليت فاعدل  [ 978]احلديث:  

 .(3)قال اإلمام عيل: إذا أردت أن تطاع فاسأل ما يستطاع  [ 979]احلديث:  

 .(4) قال اإلمام عيل: خري امللوك من أمات اجلور وأحيى العدل  [ 809]احلديث:  

قال اإلمام عيل: ذد عن رشائع الّدين وحط ثغور املسلمني، واحرز    [ 981]احلديث:  

 .(5) نصافك من نفسك، والعمل بالعدل يف رعّيتكإدينك وأمانتك ب

 .(6)قال اإلمام عيل: زكاة السلطان إغاثة امللهوف  [ 982]احلديث:  

 .(7) قال اإلمام عيل: من مل ينصف املظلوم من الّظامل عظمت آثامه  [ 983ث:  ]احلدي 

 .(8)قال اإلمام عيل: من مل ينصف املظلوم من الّظامل سلبه اهلل قدرته  [ 984]احلديث:  

 .(9) قال اإلمام عيل: ال تؤيس الضعفاء من عدلك  [ 985]احلديث:  

العباد  [ 986]احلديث:   إىل  البالد  ،  قال اإلمام عيل: عليكم باإلحسان  والعدل يف 

 .(10)تأمنوا عند قيام األشهاد

ن يعّلم أهل واليته حدود اإلسالم  أقال اإلمام عيل: عىل اإلمام    [ 987]احلديث:  

 .(11)واإليامن
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قال اإلمام عيل: يف محل عباد اهلل عىل أحكام اهلل استيفاء احلقوق    [ 988]احلديث:  

 .(1)وكّل الرفق

 .(2) قال اإلمام عيل: فضيلة السلطان عامرة البلدان  [ 989]احلديث:  

 . (3)قال اإلمام عيل: كام تدين تدان  [ 990]احلديث:  

لغرّيت    [ 991]احلديث:   املداحض  هذه  من  قدماي  استوت  لو  عيل:  اإلمام  قال 

 .(4)اءأشي

إليك    [ 992]احلديث:   الرعّية  حّق  إلجياب  تتيّقظ  أن  النبل  من  عيل:  اإلمام  قال 

 .(5)وتتغابى عن اجلناية عليك

 .(6)قال اإلمام عيل: عند كامل القدرة تظهر فضيلة العفو  [ 993]احلديث:  

 .(7)قال اإلمام عيل: من جترّب عىل من دونه كرس  [ 994]احلديث:  

 .(8)يل: من استطال عىل الناس بقدرته سلب القدرةقال اإلمام ع   [ 995]احلديث:  

 .(9)قال اإلمام عيل: احللم رأس الرئاسة  [ 996]احلديث:  

 .(10)قال اإلمام عيل: العفو زين القدرة  [ 997]احلديث:  

 .(11)قال اإلمام عيل: اإلنصاف زين اإلمرة  [ 998]احلديث:  

اإلمام عيل:    [ 999]احلديث:   إذا عىص  اقال  إذا  رضب خادمك  عنه  اهلل، واعف 

 .(12) عصاك
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قال اإلمام عيل: جتاوز مع القدرة، وأحسن مع الّدولة تكمل لك    [ 1000]احلديث:  

 .(1)الّسيادة

عظمت    [ 1001]احلديث:   وإن  ناهلا  منزلة  تبطره  ال  الرّشف  ذو  عيل:  اإلمام  قال 

تبطره   والّديّن  الرياح،  تزعزعه  ال  اّلذي  اّلذي    أدنى كاجلبل  كالكأل  نزلة  مّر  منزلة  َيّركه 

 .(2)النّسيم

قال اإلمام عيل: ذاك ينفع سلمه وال َياف ظلمه، إذا قال فعل    [ 1002]احلديث:  

 .(3)وإذا ويّل عدل

 .(4)قال اإلمام عيل: زكاة القدرة اإلنصاف  [ 1003]احلديث:  

 .(5)قال اإلمام عيل: العفو زكاة القدرة  [ 1004]احلديث:  

 .(6)ملذنبقال اإلمام عيل: الظفر شافع ا  [ 1005]احلديث:  

 .(7)قال اإلمام عيل: الطمع يذّل األمري  [ 1006]احلديث:  

 .( 8)قال اإلمام عيل: آلة الرئاسة سعة الّصدر  [ 1007]احلديث:  

 . (9)قال اإلمام عيل: العفو مع القدرة جنّة من عذاب اهلل سبحانه  [ 1008]احلديث:  

 .(10) عّفهم نفسا أقال اإلمام عيل: أفضل امللوك   [ 1009]احلديث:  

 .(11)قال اإلمام عيل: دولة الّلئيم تكشف مساوئه ومعائبه  [ 1010]احلديث:  

 .(12)قال اإلمام عيل: دولة الكريم تظهر مناقبة  [ 1011]احلديث:  
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 .(1) قال اإلمام عيل: رأس السياسة استعامل الرفق  [ 1012]احلديث:  

 .(2)قال اإلمام عيل: زين الرئاسة اإلفضال  [ 1013]احلديث:  

اإلمام عيل:    [ 1014]احلديث:   قؤول،  قال  إىل قلب عقول، ولسان  اإلمام  َيتاج 

 .(3)وجنان عىل إقامة احلّق صؤول

 .(4)قال اإلمام عيل: أفضل امللوك سجّية من عّم النّاس بعدله  [ 1015]احلديث:  

 . (5) قال اإلمام عيل: أجّل األمراء من مل يكن اهلوى عليه أمريا  [ 1016]احلديث:  

امللوك من حسن فعله ونّيته وعدل يف    [ 1017]احلديث:   قال اإلمام عيل: أفضل 

 .(6)جنده ورعّيته

ك حاال من حسن عيش النّاس يف  قال اإلمام عيل: أحسن امللو  [ 1018]احلديث:  

 .(7)عيشه وعّم رعّيته بعدله

قال اإلمام عيل: أعقل امللوك من ساس نفسه للّرعّية بام يسقط    [ 1019]احلديث:  

 .(8)عنه حّجتها وساس الرعّية بام تثبت به حّجته عليها 

 .(9)ن يسوس نفسه قبل جندهأقال اإلمام عيل: حق عىل امللك   [ 1020]احلديث:  

 .(10) قال اإلمام عيل: خري األمراء من كان عىل نفسه أمريا  [ 1021]احلديث:  

جور    [ 1022]احلديث:   من  الرعّية  عىل  اشّد  الّسلطان  خور  عيل:  اإلمام  قال 

 .(11)السلطان
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قال اإلمام عيل: فليصدق رائد اهله، وليحرض عقله، وليكن من    [ 1023]احلديث:  

 .(1) أبناء اآلخرة، فمنها قدم وإليها ينقلب

 .(2)قال اإلمام عيل: من أحسن الكفاية استحّق الوالية  [ 1024]احلديث:  

 .(3)قال اإلمام عيل: من حّق امللك أن يسوس نفسه قبل جنده  [ 1025]احلديث:  

حلراسة    [ 1026]احلديث:   التيّقظ  اليقظة  الدوّلة  أمارات  من  عيل:  اإلمام  قال 

 .(4)األمور

 . (5)قال اإلمام عيل: من دالئل الّدولة قّلة الغفلة  [ 1027]احلديث:  

تغّره    [ 1028]احلديث:   وال  َيادع  وال  يصانع  ال  من  السّيد  عيل:  اإلمام  قال 

 .(6) املطامع

الدول بأربع: تضييع األصول،  يستدّل عىل إدبار  قال اإلمام عيل:    [ 1029]احلديث:  

 .(7)والّتمّسك بالغرور، وتقديم األراذل، وتأخري األفاضل

يفوته أخذه،    [ 1030]احلديث:   الّظامل فلن  تعاىل  أمهل اهلل  قال اإلمام عيل: ولئن 

 .(8)وهو له باملرصاد عىل جماز طريقه، وموضع الّشجا من جماز ريقه

 .(9) احلفيظةقال اإلمام عيل: القدرة تنيس   [ 1031]احلديث:  

 .(10)قال اإلمام عيل: الواليات مضامري الرجال  [ 1032]احلديث:  

 .(11) قال اإلمام عيل: امللك املنتقل الّزائل حقري يسري  [ 1033]احلديث:  
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 .(1)قال اإلمام عيل: القدرة تظهر حممود اخلصال ومذمومها   [ 1034]احلديث:  

 .(2)قال اإلمام عيل: الّدولة كام تقبل تدبر  [ 1035]احلديث:  

 .(3)قال اإلمام عيل: املحاسن يف اإلقبال هي املساوئ يف اإلدبار  [ 1036]احلديث:  

 .(4)قال اإلمام عيل: الرشكة يف امللك تؤّدي إىل االضطراب  [ 1037]احلديث:  

 .(5)قال اإلمام عيل: الّذّل بعد العزل العّز يوازي عّز الوالية  [ 1038]احلديث:  

امللوك    [ 1039]احلديث:   من  القرب  ثالث:  يف  يتغرّي  املرء  عيل:  اإلمام  قال 

 . (6)والواليات والغناء من بعد الفقر، فمن مل يتغرّي يف هذه فهو ذو عقل قويم وخلق مستقيم

قال اإلمام عيل: الّتسّلط عىل الّضعيف واململوك من لزوم لؤم    [ 1040]احلديث:  

 .(7)القدرة

  قال اإلمام عيل: اجعل لكّل إنسان من خدمك عمال تأخذه به   [ 1041]احلديث:  

 .(8) ذلك أحرى أن ال يتواكلوا يف خدمتكفإن 

 . (9)قال اإلمام عيل: إذا تغرّيت نّية الّسلطان تغرّي فسد الّزمان  [ 1042]احلديث:  

مع    [ 1043]احلديث:   النّعم  عليك  يتابع  سبحانه  اهلل  رأيت  إذا  عيل:  اإلمام  قال 

 . (10) املعايص فهو استدراج لك

النّاس   أنفس قال اإلمام عيل: إذا نفذ حكمك يف نفسك تداعت   [ 1044]احلديث:  

 .(11)إىل عدلك
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 .(1)قال اإلمام عيل: تكرّبك يف الوالية ذل يف العزل  [ 1045]احلديث:  

 .(2) املسلمني جور وخرت يءقال اإلمام عيل: جود الوالة بف   [ 1046]احلديث:  

 .(3) قال اإلمام عيل: حسن الّشهرة حصن القدرة  [ 1047]احلديث:  

بالّصدقة    [ 1048]احلديث:   الفقر  وداووا  بالعدل،  اجلور  داووا  عيل:  اإلمام  قال 

 .(4)والبذل

 .(5) قال اإلمام عيل: رّب عادل جائر  [ 0491]احلديث:  

قال اإلمام عيل: رمحة من ال يرحم متنع الرمحة، واستبقاء من ال    [ 1050]احلديث: 

 . (6) األمةيبقى هيلك 

 .(7) قال اإلمام عيل: زّلة الرأي تأيت عىل امللك وتؤذن باهللك  [ 1051]احلديث:  

 .(8) قال اإلمام عيل: زوال الدول باصطناع الّسفل  [ 1052]احلديث:  

 .(9) قال اإلمام عيل: سلطان الدنيا ذّل وعلّوها سفل  [ 1053]احلديث:  

قال اإلمام عيل: سّتة ختترب ِبا عقول الرجال النّاس املصاحبة،    [ 1054]احلديث:  

 .(10)واملعاملة والوالية، والعزل، والغنى، والفقر

  يشء قال اإلمام عيل: ساهل الّدهر ما ذّل لك قعوده، وال ختاطر ب  [ 1055]احلديث:  

 .(11) رجاء أكثر كثر منه

 . (12)بذهاِبا  قال اإلمام عيل: صواب الرأي بالّدول ويذهب  [ 1056]احلديث:  
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حرز    [ 1057]احلديث:   والّشكر  دولتك،  حصن  الّدين  صرّي  عيل:  اإلمام  قال 

 .(1)نعمتك، فكّل دولة َيوطها الّدين ال تغلب وكّل نعمة َيرزها الّشكر ال تسلب

 .(2)قال اإلمام عيل: ظلم املستسلم أعظم اجلرم  [ 1058]احلديث:  

 .(3)لظلمقال اإلمام عيل: ظلم الّضعيف أفحش ا  [ 1059]احلديث:  

 .(4)قال اإلمام عيل: قد يعّذر املتحرّي املبهوت  [ 1060]احلديث:  

وال   [ 1061]احلديث:   سبحانه  اهلل  يمهلها  املظلومني  ظالمة  عيل:  اإلمام  قال 

 .(5)هيملها 

 .(6)قال اإلمام عيل: قّلام يعود اإلدبار إقباال  [ 1062]احلديث:  

سلطان   [ 1063]احلديث:   قّوة  من  أعظم  احلّجة  سلطان  قّوة  عيل:  اإلمام  قال 

 .(7)القدرة

 .(8)قال اإلمام عيل: كيف هيتدي الّضليل مع غفلة الّدليل؟!  [ 1064]احلديث:  

 .(9)قال اإلمام عيل: لكّل دولة برهة  [ 1065]احلديث:  

 .(10)قال اإلمام عيل: لكّل كبد حرقة حرمة  [ 1066]احلديث:  

م عيل: لئن آمر الباطل لقديام فعل، لئن قّل احلّق لرّبام  قال اإلما   [ 1067]احلديث:  

 .(11)فأقبل يشء ولعّل، لقّلام أدبر  

 .(12)قال اإلمام عيل: لن يتمّكن العدل حّتى يزّل البخس  [ 1068]احلديث:  
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 .(1) قال اإلمام عيل: لن هيلك من اقتصد  [ 1069]احلديث:  

 .(2)قال اإلمام عيل: من بذل جاهه استحمد  [ 1070]احلديث:  

 . (3)قال اإلمام عيل: من أحسن امللكة أمن اهللكة  [ 1071]احلديث:  

 .(4) قال اإلمام عيل: من ضعفت آراءه قويت أعداؤه  [ 1072]احلديث:  

 .(5) قال اإلمام عيل: من وثق بإحسانك أشفق عىل سلطانك  [ 1073]احلديث:  

 .(6)ف سوطك متنّى موتكقال اإلمام عيل: من خا   [ 1074]احلديث:  

 .(7)قال اإلمام عيل: من محد عىل الّظلم مكر به  [ 1075]احلديث:  

 .(8)قال اإلمام عيل: من شكر عىل اإلساءة سخر به  [ 1076]احلديث:  

 .(9) قال اإلمام عيل: من أطاع أمرك أجّل قدرك  [ 1077]احلديث:  

 .(10)قال اإلمام عيل: من أساء إىل رعّيته رّس حّساده  [ 1078]احلديث:  

 .(11) قال اإلمام عيل: من رفع بال كفاية وضع بال جناية  [ 1079]احلديث:  

 .(12)قال اإلمام عيل: من أشفق عىل سلطانه قرّص عن عدوانه  [ 1080]احلديث:  

 .(13) قال اإلمام عيل: من مل يستظهر باليقظة مل ينتفع باحلفظة  [ 1081]احلديث:  

لدينه    [ 1082]احلديث:   خادما  ملكه  جعل  من  عيل:  اإلمام  كّل  اقال  له  نقاد 

 .(14) سلطان
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كّل    [ 1083]احلديث:   فيه  طمع  مللكه  خادما  دينه  جعل  من  عيل:  اإلمام  قال 

 .(1) إنسان

 .(2)قال اإلمام عيل: من رّباه اهلوان أبطرته الكرامة  [ 1084]احلديث:  

 .(3)يف نكبتهقال اإلمام عيل: من مل َيسن يف دولته خذل   [ 1085]احلديث:  

َيتاره    [ 1086]احلديث:   ما  لرعّيته  َيتار  أن  الراعي  حّق  من  عيل:  اإلمام  قال 

 .(4)لنفسه

 .(5)نارصا إاّل اهلل قال اإلمام عيل: ال تظلمّن من ال جيد  [ 1087]احلديث:  

دفعها   [ 1088]احلديث:   عىل  يقدر  ال  من  عىل  يدك  تبسطّن  ال  عيل:  اإلمام  قال 

 .(6)عنه

مغالب الّدين  فإن    قال اإلمام عيل: ال حتارب من يعتصم بالّدين،  [ 1089]احلديث:  

 . (7) حمروب

واجتمعت    [ 1090]احلديث:   ِبا  عمل  صاحلة  سنّة  تنقضّن  ال  عيل:  اإلمام  قال 

 .(8) لفة هلا وصلحت الرعّية عليها األ

 .(9) قال اإلمام عيل: ال ينجع تدبري من ال يطاع  [ 1091:  ]احلديث 

 .(10)قال اإلمام عيل: أين العاملقة وأبناء العاملقة  [ 1092]احلديث:  

 .(11) قال اإلمام عيل: أين اجلبابرة وأبناء اجلبابرة  [ 1093]احلديث:  
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النّبّيني،    [ 1094]احلديث:   قتلوا  اّلذين  الرّس  مدائن  أهل  أين  عيل:  اإلمام  قال 

 . (1) ور املرسلنيوأطفئوا ن

أفعاال    [ 1095]احلديث:   وأعدل  آثارا  أحسن  كانوا  اّلذين  أين  عيل:  اإلمام  قال 

 .(2)وأكرب أكثر ملكا 

 .(3)قال اإلمام عيل: أين اّلذين قالوا من أشّد منّا قّوة وأعظم مجعا   [ 1096]احلديث:  

 .(4)قال اإلمام عيل: أين اّلذين عسكروا العساكر ومّدنوا املدائن  [ 1097]احلديث:  

 .(5) قال اإلمام عيل: أين اّلذين هزموا اجليوش وساروا باأللوف  [ 1098]احلديث:  

املسالك    [ 1099]احلديث:   ومّهدوا  املاملك  شّيدوا  اّلذين  أين  عيل:  اإلمام  قال 

 .(6)وأغاثوا امللهوف وقروا الضيوف

 .(7) اإلمام عيل: أين من سعى واجتهد وأعّد واحتشدقال   [ 1100]احلديث:  

 .(8)قال اإلمام عيل: أين من حّصن وأّكد وزخرف ونّجد  [ 1101]احلديث:  

ف  [ 1102]احلديث:   مجع  من  أين  عيل:  اإلمام  ونظر  أقال  واعتقد،  واحتقب  كثر 

 .(9) بزعمه للولد

عىل    [ 1103]احلديث:   املال  ومجع  واعتقد  اّدخر  من  أين  عيل:  اإلمام  املال  قال 

 .(10) فأكثر

 .(11) قال اإلمام عيل: أين كرسى وقيرص وتّبع ومحري  [ 1104]احلديث:  
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 .(1) وشّيد وفرش ومّهد ومجع وعّدد  بنيقال اإلمام عيل: أين من    [ 1105]احلديث:  

أعظم    [ 1106]احلديث:   أو  أعامرا  أطول  منكم  كان  من  أين  عيل:  اإلمام  قال 

 .(2)آثارا

قال اإلمام عيل: أين من كان أعّد عديدا وأكنف جنودا وأعظم    [ 1107]احلديث:  

 .(3)آثارا

 .(4)قال اإلمام عيل: أين امللوك واألكارسة  [ 1108]احلديث:  

 .(5) ةقال اإلمام عيل: أين بنوا األصفر األصغر والفراعن  [ 1109]احلديث:  

 .(6)قال اإلمام عيل: أين اّلذين استذّلوا األعداء وملكوا نواصيها   [ 1110]احلديث:  

 .(7) قال اإلمام عيل: أين اّلذين بلغوا من الدنيا أقايص اهلمم  [ 1111]احلديث:  

 .(8)قال اإلمام عيل: أين اّلذين دانت هلم األمم  [ 1112]احلديث:  

 . (9)قال اإلمام عيل: أين اّلذين ملكوا من الدنيا أقاصيها   [ 1131]احلديث:  

 . (10) األعامل تستقيم بالعاّمل قال اإلمام عيل:  [ 1114]احلديث:  

أن    [ 1115]احلديث:   واحذر  سلطانك،  عند  منزلتك  احرس  عيل:  اإلمام  قال 

 .(11)َيّطك عنها الّتهاون عن حفظ ما رقاك إليه

وأصلح    [ 1116]احلديث:   دونك،  من  يطعك  فوقك  من  أطع  عيل:  اإلمام  قال 

 .( 12) رسيرتك يصلح اهلل عالنيتك

 

 . 342احلكم، ص غرر  ( 1)

 . 342غرر احلكم، ص  ( 2)
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 . 342غرر احلكم، ص  ( 4)

 . 342غرر احلكم، ص  ( 5)

 . 342غرر احلكم، ص  ( 6)
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 .(1)قال اإلمام عيل: آفة األعامل عجز العاّمل  [ 1117]احلديث:  

ل اإلمام عيل: تويّل األراذل واألحداث الدول دليل انحالهلا  قا   [ 1118]احلديث:  

 .(2) وإدبارها 

 .(3)يءقال اإلمام عيل: رّش الوالة من َيافه الرب  [ 1119]احلديث:  

 .(4) قال اإلمام عيل: رّش الوزراء من كان لألرشار وزيرا  [ 1120]احلديث:  

ويفّوت   [ 1121]احلديث:   الفساد،  يوّلد  السفري  كذب  عيل:  اإلمام  املراد،    قال 

 .(5) ويبطل احلزم وينقض العزم

 .(6)قال اإلمام عيل: من خانه وزيره فسد تدبريه  [ 1122]احلديث:  

 . (7) قال اإلمام عيل: وزراء السوء أعوان الظلمة وإخوان األثمة  [ 1123]احلديث:  

 . (8)قال اإلمام عيل: طلب السلطان من خداع الّشيطان  [ 1124]احلديث:  

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

تعّجل الفناء: قطيعة الرحم،    التيقال اإلمام السجاد: الذنوب    [ 1125]احلديث:  

واليمني الفاجرة، واألقوال الكاذبة، والزنا، وسّد طريق املسلمني، واّدعاء اإلمامة بغري حّق  

 (9). 

 الباقر:   ما روي عن اإلمام 

وَيك  [ 1126]احلديث:   أصحابه:  بعض  يويص  الباقر  اإلمام  تطلبّن  . قال  ال   .
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الرئاسة، وال تكن ذئبا، وال تأكل بنا الناس فيفقرك اهللّ، وال تقل فينا ماال نقول يف أنفسنا،  

 .(1) كنت صادقا صّدقناك، وإن كنت كاذبا كّذبناك فإن  فإّنك موقوف ومسؤول ال حمالة،

 مام الصادق: ما روي عن اإل 

الناس فعدل وفتح    أمورقال اإلمام الصادق: من توىل أمرا من    [ 1127]احلديث:  

ن يؤمن روعته يوم القيامة  أالناس كان حقا عىل اهلل عز وجل    أموربابه ورفع سرته ونظر يف  

 .(2)ويدخله اجلنّة 

 .(3)قال اإلمام الصادق: من طلب الرئاسة هلك   [ 1128]احلديث:  

ال أعرف خياركم من رشاركم؟ بىل   أترى   قال اإلمام الصادق:  [ 1129]احلديث:  

 .(4)واهللّ، وإّن رشاركم من أحّب أن يوطأ عقبه، إّنه ال بّد من كّذاب أو عاجز الّرأي 

ق  [ 1130]احلديث:   يقال: فالن  أن  املسلم  من فضائل  الصادق:  اإلمام  ارئ  قال 

لكتاب اهللّ عّز وجّل، وفالن ذو حّظ من ورع، وفالن جيتهد يف عبادته لرّبه، فهذه فضائل  

الرجال للرجال  فإن    املسلم، مالكم وللرياسات! إّنام املسلمون رأس واحد، إّياكم والرجال

  .(5)مهلكة

قال اإلمام الصادق: ثالثة ال يقبل اهللّ هلم صالة: عبد آبق من    [ 1131]احلديث:  

اليه حّتى يرجع إليهم فيضع يده يف أيدهيم، ورجل أّم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت  مو

 .(6)وزوجها عليها ساخط 

الصادق:    [ 1132]احلديث:   اإلمام  اجلائر،    أربعة قال  اإلمام  هلم صالة:  تقبل  ال 
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رج  والرجل يؤّم القوم وهم له كارهون، والعبد اآلبق من مواليه من غري رضورة، واملرأة خت

 . (1) من بيت زوجها بغري إذنه 

: إّن اهللّ عّز وجّل أوحى إىل نبّي من أنبيائه يف  الصادق  قال اإلمام  [ 1133]احلديث:  

مملكة جّبار من اجلّبارين: أن ائت هذا اجلّبار فقل له: إّنني مل أستعملك عىل سفك الدماء  

املظلومني فايّن مل أدع ظالمتهم وإن  واخّتاذ األموال وإّنام استعملتك لتكّف عنّي أصوات  

 .(2) كانوا كّفارا

الصادق:    [ 1056]احلديث:   اإلمام  والة  قال  والية  الوالية  من  اجلهتني  إحدى 

والية والة اجلور، فوجه احلالل    األخرى الناس، واجلهة    العدل الذين أمر اهلل بواليتهم عىل 

بجهة ما أمر به الوايل العادل بال زيادة وال  من الوالية والية الوايل العادل، ووالية والته  

حملل. حالل  وتقويته  ومعونته  معه  والعمل  له  فالوالية  من  .  نقصان،  احلرام  وجه  وأما 

الوالية هلم   الوايل اجلائر ووالية والته، فالعمل هلم والكسب معهم بجهة  الوالية فوالية 

كل يشء من جهة املؤونة له    نحرام حمرم معذب فاعل ذلك عىل قليل من فعله أو كثري، أل 

معصية كبرية من الكبائر، وذلك أن يف والية الوايل اجلائر دروس احلق كله، فلذلك حرم  

الدم   إىل  الرضورة  نظري  الرضورة،  بجهة  إال  معهم  والكسب  ومعونتهم  معهم  العمل 

 .(3)وامليتة

ن  بسم اهلل الرمح)  كتب بعض الوالة إىل اإلمام الصادق يقول:  [ 1134]احلديث:  

الرحيم أطال اهلل تعاىل بقاء سيّدي وجعلني من كّل سوء فداه وال أراين فيه مكروها فإّنه  

رأى سّيدي أن  فإن    يّن بليت بوالية األهوازإ ويّل ذلك والقادر عليه، واعلم سّيدي وموالي  

 

 .  242ص  1اخلصال ج   (1)
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مثاال   يل  يمّثل  أو  حّدا  يل  رسوله،    ألستدل َيّد  وإىل  وجّل  عّز  اهلل  إىل  يقربني  ما  عىل  به 

اضع زكايت وفيمن ارصفها،    وأينويلّخص يف كتابه ما يرى يل العمل به، وفيام تبدله وابتدله،  

إليه يف رّسي فعسى اهلل أن َيّلصني  أسرتيح، وبمن  أوبمن آنس وإىل من   ثق وآمن واجلأ 

 ( مينه يف بالدهأ ِبدايتك وداللتك فإّنك حّجة اهلل عىل خلقه و

الصادق أف اإلمام  احلكام    جابه  بمسؤوليات  عالقة  له  ما  فيها  نذكر  طويلة  برسالة 

بقوله بدأها  وقد  منها،  االستفادة  ليسهل  قصرية،  أحاديث  إىل  هلا  مقسمني    : وصفاهتم، 

ّنك  أ رسولك بكتابك فقرأته وفهمت ما فيه ومجيع ما ذكرته وسألت عنه وزعمت  ءينجا )

من ذلك وما رّسين إن شاء   ساءينوسأخربك بام  ،ينءهواز فرّسين ذلك وسا بليت بوالية األ

عسى اهلل أن يغيث اهلل بك ملهوفا من أولياء آل    : ّما رسوري بواليتك فقلتأف  ، اهلل تعاىل 

نار    حمّمد   بك  ويطفئ  ضعيفهم  بك  ويقوي  عارهيم،  بك  ويكسو  ذليلهم  بك  ويعّز 

ما أخاف عليك أن تعثر بويّل لنا فال تشّم    أدنىفإن    من ذلك  ما ساءيناملخالفني عنهم، وأّما  

رائحة حظرية القدس فإيّن ملّخص لك مجيع ما سألت عنه إن أنت عملت به ومل جتاوزه  

 ( 1)  (رجوت أن تسلم إن شاء اهلل

أخربين أّب عن آبائه  كتب اإلمام الصادق لبعض الوالة ينصحه:    [ 1135]احلديث:  

أّنه قال: من استشاره أخوه املؤمن فلم يمحضه النصيحة    رسول اهلل    عن اإلمام عيل  عن  

شري عليك برأي إن أنت عملت به ختّلصت ممّا أنت متخّوفه،  أيّن سأ سلبه اهلل لّبه، واعلم  

واعلم أّن خالصك ونجاتك من حقن الدماء وكّف األذى عن أولياء اهلل، والرفق بالرعّية،  

ضعف، وشّدة من غري أنف، ومداراة صاحبك ومن  والتأيّن وحسن املعارشة مع لني يف غري  

 

 .  96كشف الريبة ص  ( 1)
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يرد عليك من رسله وارتق فتق رعّيتك بأن توّقفهم عىل ما وافق احلّق والعدل إن شاء اهلل  

تعاىل، وإّياك والسعاة وأهل النامئم فال يلتزقّن منهم بك أحدا وال يراك اهلل يوما وليلة وأنت  

 .( 1)تك سرتكتقبل منهم رصفا وال عدال فيسخط اهلل عليك وهي

ينصحه:    [ 1136]احلديث:   الوالة  لبعض  الصادق  اإلمام  به  كتب  تأنس  من  أّما 

إليه فذلك الرجل املستبرص األمني املوافق لك عىل دينك، ومّيز    أمورك وتسرتيح إليه وتلجأ  

رأيت هنالك رشدا فشأنك وإّياه، وإّياك أن تعطي درمها أو  فإن  أعوانك، وجّرب الفريقني 

مثله يف    أعطيت حتمل عىل داّبة يف غري ذات اهلل لشاعر أو مضك أو ممتزح إاّل    ختلع ثوبا أو 

ذات اهلل، وليكن جوائزك وعطاياك وخلعك للقواد والرسل واألحفاد وأصحاب الرسائل  

وأصحاب الرشط واألمخاس وما أردت أن ترصفه يف وجوه الرّب والنّجاح والعتق والّصدقة  

هتدهيا إىل اهلل تعاىل عّز    التي صيّل فيها، وتصل ِبا واهلدية  ت   التيواحلّج واملرشب والكسوة  

 .(2)من أطيب كسبك  وجّل وإىل رسوله 

جهد أن ال تكنز  ا   كتب اإلمام الصادق لبعض الوالة ينصحه:  [ 1137]احلديث:  

َهَب َواْلِفضه ﴿: ذهبا وال فّضة فتكون من أهل هذه اآلية قال اهلل تعاىل ِذيَن َيْكنُِزوَن الذه َة  َواله

ُهْم بَِعَذاٍب   ْ وال تستصغرّن من حلوا وفضل      [ 34]التوبة:    ﴾ َألِيمٍ َواَل ُينِْفُقوهَنَا يِف َسبِيِل اهللهِ َفَبرشِّ

يّن سمعت أّب َيّدث  أ طعام ترصفه يف بطون خالية يسكن ِبا غضب اهلل تبارك تعاىل، واعلم  

يقول ألصحابه يوما: ما آمن باهلل واليوم    عن آبائه عن اإلمام عيل إّنه سمع رسول اهلل  

من فضل طعامكم    هلكنا يا رسول اهلل فقال:  وا:لا فق  ،اآلخر من بات شبعان وجاره جائع

 .(3) ومن فضل متركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفؤون ِبا غضب الرّب 
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سأنّبئك ِبوان الدنيا  اإلمام الصادق لبعض الوالة ينصحه:    كتب   [ 1138]احلديث:  

فقد حّدثني   والتابعني  السلف  الباقر  وهوان رشفها عىل ما مىض من  ملّا جتّهّز  اإلمام  قال: 

تاه ابن عّباس فناشده اهلل والرحم أن يكون هو املقتول بالطّف  أ احلسني إىل الكوفة  اإلمام  

يا بن عّباس بحديث اإلمام    أخربكنيا إاّل فراقها أال  بمرصعي منك وما وكدي من الد  فقال:

فخرج من الدنيا وليس يف عنقه  ..  ارجعي واطلبي زوجا غريي   : هلا   قال، لقد  عيل والدنيا 

اهلل حممودا غري ملوم وال مذموم، ثّم اقتدت به األئّمة من بعده بام قد    لقيتبعة ألحد حّتى  

 .(1)من بوائقها  يشء بلغكم مل يتلّطخوا ب

  إّياك أن ختيف مؤمنا كتب اإلمام الصادق لبعض الوالة ينصحه:    [ 1139]احلديث:  

أبيه عن جّده  فإن   يقول: من نظر إىل مؤمن نظرة  عن اإلمام عيل  أّب حّدثني عن  أّنه كان 

ليخيفه ِبا أخافه اهلل يوم ال ظّل إاّل ظّله، وحرشه اهلل يف صورة الذّر حلمه وجسده ومجيع  

آبائه عن اإلمام عيل عن رسول اهلل   أنه    أعضائه حّتى يورده مورده، وحّدثني أّب عن 

اّل ظّله وآمنه يوم الفزع األكرب، وآمنه  قال: من أغاث هلفانا من املؤمنني أغاثه اهلل يوم ال ظّل إ 

من سوء املنقلب ومن قىض ألخيه املؤمن حاجة قىض اهلل له حوائج كثرية إحداها اجلنّة،  

املؤمن من عرى كساه اهلل من سندس اجلنّة واستربقها وحريرها ومل يزل   ومن كسا أخاه 

اه من جوع أطعمه اهلل  َيوض يف رضوان اهلل ما دام عىل املكسّو منها سلك، ومن أطعم أخ

املختوم رّيه، ومن أخدم أخاه   الرحيق  من طّيبات اجلنّة ومن سقاه من ظمأ سقاه اهلل من 

سكنه مع أوليائه الطاهرين، ومن محل أخاه املؤمن رحله  أأخدمه اهلل من الولدان املخّلدين و

القيامة، ومن زّوج أخاه  محله اهلل عىل ناقة من نوق اجلنّة وباهى به عىل املالئكة املقّربني يوم  
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املؤمن امرأة يأنس ِبا وتشّد عضده ويسرتيح إليها زّوجه اهلل من حور العني وآنسه بمن  

أحّب من الّصّديقني من أهل بيته وإخوانه وآنسهم به، ومن أعان أخاه املؤمن عىل سلطان  

إىل منزله ال    جائر أعانه اهلل عىل إجازة الرصاط عند زلزلة األقدام، ومن زار أخاه املؤمن

 .(1)ن يكرم زائرهأمنه إليه كتب من زّوار اهلل وكان حقيقا عىل اهلل  حلاجة

حّدثني أّب عن آبائه  كتب اإلمام الصادق لبعض الوالة ينصحه:    [ 1140]احلديث:  

ّنه ليس بمؤمن  إمعارش النّاس    : يقول ألصحابه يوما   ّنه سمع رسول اهلل  أعن اإلمام عيل  

ؤمن بقلبه فال تّتبعوا عثرات املؤمنني فإّنه من اّتبع عثرة مؤمن اّتبع اهلل  من آمن بلسانه ومل ي

أّنه قال: أخذ  اإلمام عيل  عثراته يوم القيامة وفضحه يف جوف بيته وحّدثني أّب عن آبائه عن  

اهلل ميثاق املؤمن أن ال يصّدق يف مقالته وال ينتصف يف عدّوه وعىل أن ال يشفي غيظه إاّل  

نفسه   ميثاق  بفضيحة  اهلل  أخذ  طويلة  وراحة  قصرية،  لغاية  وذلك  ملجم  مؤمن  كّل  ألّن 

بمقالته   يقول  مثله  مؤمن  عليه  أيرسها  أشياء  عىل  يغويه  فياملؤمن  والشيطان  وَيسده  ه 

دينا   دمه  يرى سفك  باّلذي هو مؤمن  أثره ويتبع عثراته، وكافر  يقفو  ويمنعه، والسلطان 

 .(2)عد هذاحريمه غنام فام بقاء املؤمن ب وإباحة

حّدثني أّب عن آبائه  كتب اإلمام الصادق لبعض الوالة ينصحه:    [ 1141]احلديث:  

قال: نزل جربيل عليه الّسالم فقال يا حمّمد إّن اهلل يقرأ    عن اإلمام عيل عن رسول اهلل  

عليك الّسالم ويقول اشتققت للمؤمن اسام من أسامئي سّميته مؤمنا فاملؤمن منّي وأنا منه  

استه باملحاربةمن  استقبلني  فقد  بمؤمن  عن    ..ان  عيّل  اإلمام  عن  آبائه  عن  أّب  وحّدثني 

كانت رسيرته  فإن    أّنه قال: يوما يا عيّل ال تناظر رجال حّتى تنظر يف رسيرته  رسول اهلل  
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  ؛ اهلل عّز وجّل مل يكن ليخذل ولّيه، وإّن كانت رسيرته ردّية فقد يكفيه مساويهفإن    حسنة 

 .(1) مل به أكثر ممّا عمله من معايص اهلل عّز وجّل ما قدرت عليهفلو جهدت أن تع

حّدثني أّب عن آبائه  كتب اإلمام الصادق لبعض الوالة ينصحه:    [ 1142]احلديث:  

الكفر أن يسمع الرجل عن أخيه الكلمة    أدنىأّنه قال:    عن اإلمام عيل عن رسول اهلل  

وحّدثني أّب عن آبائه عن اإلمام  ..  خالق هلم   ال  أولئك ليحفظها عليه يريد أن يفضحه ِبا  

فهو من    مروءته ما يشينه، وهيدم    أذناهمن قال يف مؤمن ما رأت عيناه وسمعت    : عيل أّنه قال

بُّوَن  ﴿اّلذين قال اهلل عّز وجّل:  
ِذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم  إِنه الهِذيَن َُيِ َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يِف اله

ْنَيا َواآْلِخَرِة َواهللهُ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل   اإلمام  وحّدثني أّب عن آبائه عن  ..  [ 19]النور:    ﴾َتْعَلُمونَ يِف الدُّ

وثلبه أوبقه اهلل تعاىل   مروءتهن هيدم  أأّنه قال: من روى عن أخيه املؤمن رواية يريد ِبا  عيل  

بخطيئته حّتى يأيت بمخرج ممّا قال، ولن يأيت باملخرج منه أبدا، ومن أدخل عىل أخيه املؤمن  

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

 اهلل  رسورا فقد رّس اهلل ومن رّس   رسورا ومن أدخل عىل رسول اهلل    عىل رسول اهلل  

 . (2) فحقيق عليه أن يدخله اجلنّة

بتقوى اهلل   أوصيك كتب اإلمام الصادق لبعض الوالة ينصحه:   [ 1143]احلديث:  

م بحبله فإّنه من أعتصم بحبل اهلل فقد هدي إىل رصاط مستقيم،  ا وايثار طاعته واالعتص

خلقه ال يقبل منهم  فاّتق اهلل وال تؤثر أحدا عىل رضاه وهواه فإّنه وصّية اهلل عّز وجّل إىل  

أعظم من الّتقوى فإّنه وصّيتنا    يشءغريها وال يعظم سواها، واعلم إّن اخلالئق مل يوّكلوا ب

 .(3)استطعت من أن ال تنال من الدنيا شيئا تسأل عنه غدا فافعلفإن  أهل البيت 
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 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

تذلوا رقابكم برتك  : ال  قال اإلمام الكاظم يويص بعض أصحابه  [ 1144]احلديث:  

فإن    كان عادال فاسألوا اهلل بقاه، وإن كان جائرا فاسألوا اهلل إصالحه، فإن    طاعة سلطانكم،

حبوا له ما  أصالحكم يف صالح سلطانكم، وإن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم، ف

 .(1) نفسكمنفسكم، واكرهوا له ما تكرهون ألحتبون أل

أيّن سمعت يف خرب عن جدي رسول    لوال قال اإلمام الكاظم:    [ 1145]احلديث:  

 .(2) ن طاعة السلطان للتقية واجبة إذا ما أجبتأ اهلل 

 والنامذج العملية من الوصايا  ـ ما ورد    ثانيا 

يف كتب وخطب ومقاالت اإلمام عيل يف فرتة توليه  نتناول يف هذا املبحث ما ورد  

الكثري من ا أهنا حتوي  الكريم من  اخلالفة، ذلك  القرآن  املتفقة مع ما ورد يف  النبيلة  ملعاين 

 صفات احلكام الصاحلني. 

 وقد قسمنا ما ورد عنه يف ذلك إىل قسمني: 

إىل  أوالمها  الطويلة  رسائله  قسمنا  وقد  عامله،  إىل  وكتب  وصايا  من  عنه  ورد  ما   :

 أحاديث قصرية حتى يمكن االستفادة منها بسهولة. 

توليه للخالفة، وكيف بويع، وكيف كان  : ما ورد من أحادثانيهام  يث تصور فرتة 

 يتعامل فيها مع الرعية واملال ونحومها. 

 : وكتبه إىل عامله   اإلمام عيل وصايا  ـ ما ورد يف  1

اخفض    كتب اإلمام عيل إىل حمّمد بن أّب بكر حني قّلده مرص:  [ 1146]احلديث:  
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بينهم يف الّلحظة والنرّضة، حّتى  هلم جناحك، وألن هّلم جانبك، وابسط هلم وجهك، واس  

عليهم، عدلك  من  الضعفاء  ييأس  وال  هلم،  حيفك  يف  العظامء  يطمع  تعاىل  فإن    ال  اهلل 

يعّذب  فإن  يسائلكم ّمعرش عباده عن الّصغرية من أعاملكم والكبرية، والّظاهرة واملستورة، 

 .(1)فأنتم أظلم، وإن يعف فهو أكرم 

 بعض عاّمله: أّما بعد، فإّنك ممن أستظهر به  كتب اإلمام عيل إىل  [ 1147]احلديث:  

عىل إقامة الدين، وأقمع به نخوة األثيم، وأسّد به هلاة الّثغر املخوف، فاستعن باهلل عىل ما  

أمّهك، واخلط الشّدة بضغث من الّلني، وارفق ما كان الرفق أرفق، وأعتزم بالشّدة حني ال  

حك، وابسط هلم وجهك، وألن هّلم جانبك،  يغني عنك إاّل الّشّدة، واخفض للّرعّية جنا 

واس بينهم يف الّلحظة والنظرة واإلشارة والتحّية، حّتى ال يطمع العظامء يف حيفك، وال  

 .(2)ييأس الّضعفاء من عدلك، والّسالم 

اعلم يا مالك أيّن قد  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:   [ 1148]احلديث: 

د عليها  جرت  قد  بالد  إىل  من  وّجهتك  ينظرون  الناس  وأّن  وجور،  عدل  من  قبلك  ول 

أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم،  

وإّنام يستدّل عىل الّصاحلني بام جيري اهلل هلم عىل ألسن عباده، فليكن أحّب الّذخائر إليك  

 .(3)ذخرية العمل الصالح 

املك هواك وشّح  عيل يويص بعض عامله يقول:    كتب اإلمام  [ 1149]احلديث:  

الشّح بالنفس اإلنصاف منها فيام أحّبت أو كرهت، وأشعر قلبك  فإن    بنفسك عام ال َيل لك 

أكلهم،   تغتنم  عليهم سبعا ضاريا  تكونّن  وال  ِبم،  والّلطف  واملحّبة هلم،  للّرعّية،  الرمحة 
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يف اخللق، يفرط منهم الّزلل، وتعرض    فإهّنم صنفان: إّما أخ لك يف الّدين، وإّما نظري لك

هلم العلل، ويؤتى عىل أيدهيم يف العمد واخلطاء، فاعطهم من عفوك وصفحك مثل اّلذي  

حتّب أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه، فإّنك فوقهم، ووايل األمر عليك فوقك، واهلل فوق  

 . (1) من واّلك، وقد استكفاك أمرهم، وابتالك ِبم 

ا  [ 1150]احلديث:   وال تنصبّن نفسك  إلمام عيل يويص بعض عامله يقول:  كتب 

حلرب اهلل، فإّنه ال يدي لك بنقمته، وال غنى بك عن عفوه ورمحته، وال تندمّن عىل عفو،  

وال تبجحّن بعقوبة، وال ترسعّن إىل بادرة وجدت منها مندوحة، وال تقولّن إيّن مؤّمر آمر  

 .(2) ذلك إدغال يف القلب، ومنهكة للّدين، وتقرب من الغري فإن  طاع،أف

وإذا أحدث لك ما  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1151]احلديث:  

ِّبة أو خميلة، فانظر إىل عظم ملك اهلل فوقك وقدرته منك عىل ما ال  أ أنت فيه من سلطانك  

  يء ّف عنك من غربك، ويفمن طامحك، ويك  ذلك يطامن إليك فإن    تقدر عليه من ّنفسك، 

 .(3)إليك بام عزب عنك من عقلك 

إّياك ومساماة اهلل يف  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1152]احلديث:  

 .(4)اهلل يذّل كّل جّبار، وهيني كّل خمتال فإن   عظمه، والّتشّبه به يف جربوته، 

أنصف اهلل وأنصف  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1153]احلديث: 

النّاس من ّنفسك ومن خاّصة أهلك ومن لك فيه هوى من ّرعّيتك، فإّنك إاّل تفعل تظلم!  

ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده، ومن خاصمه اهلل أدحض حّجته، وكان هلل  

 نعمة اهلل وتعجيل نقمته من إقامة عىل إىل تغيري  ى أدع  يشء حربا حّتى ينزع ويتوب، وليس 

 

 .  988هنج البالغة، ص  (1)

 .  988هنج البالغة، ص  (2)

 .  988هنج البالغة، ص  (3)

 .  988هنج البالغة، ص  (4)



242 

 

 .(1)اهلل يسمع دعوة املضطهدين، وهو للّظاملني باملرصاد فإن  ظلم،

ليكن أحّب األمور  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1154]احلديث:  

الرعّية،  لرىض  وأمجعها  العدل،  يف  وأعّمها  احلق،  يف  أوسطها  العاّمة،  فإن    إليك  سخط 

 .(2)خلاّصة، وإّن سخط اخلاّصة يغتفر مع رىض العاّمة جيحف برىض ا

ليس أحد من الرعّية  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:  [ 1155]احلديث:  

عىل   ّله    الوايلأثقل  معونة  وأقّل  الرخاء  يف  لإل  يف مؤنة  وأكره  وأسأل  البالء،  نصاف، 

ملاّمت  باإلحلاف،   عند  وأضعف صربا  املنع،  عند  عذرا  وأبطأ  اإلعطاء،  عند  وأقّل شكرا 

 .(3) الّدهر من أهل اخلاصة 

يقول:    [ 1156]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  الّدين  كتب  عمود  إّنام 

 .(4)ومجاع املسلمني، والعّدة لألعداء العاّمة من األّمة، فليكن صغوك هلم، وميلك معهم 

وليكن أبعد رعّيتك  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1157]احلديث: 

يف الناس عيوبا الوايل أحّق من سرتها،  فإن    منك وأشنؤهم عندك أطلبهم ملعايب النّاس، 

فال تكشفّن عاّم غاب عنك منها، فإّنام عليك تطهري ما ظهر لك، واهلل َيكم عىل ما غاب  

 .(5) نك ما حتّب سرته عن رعّيتك عنك، فاسرت العورة ما استطعت، يسرت اهلل م

يقول:    [ 1158]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  الناس  كتب  عن  أطلق 

عقدة كّل حقد، واقطع عنك سبب كّل وتر، وتغاب عن كّل ما ال يصّح لك، وال تعجلّن  

 .(6) بالناصحني  الساعي غاش وإن تشّبه فإن  إىل تصديق ساع، 
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يو   [ 1159]احلديث:   عيل  اإلمام  يقول:  كتب  عامله  بعض  يف  يص  تدخلّن  ال 

مشورتك بخيال يعدل بك عن الفضل، ويعدك الفقر، وال جبانا يضعفك عن األمور، وال  

البخل واجلبن واحلرص غرائز شّتى جيمعها سوء الّظّن  فإن    حريصا يزّين لك الرّشه باجلور،

 . (1)باهلل! 

 وزرائك من  إّن رّش كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1160]احلديث:  

فال يكونّن لك بطانة، فإهّنم أعوان األثمة،    اآلثام كان لألرشار قبلك وزيرا، ومن رشكهم يف  

وإخوان الّظلمة، وأنت واجد منهم خري اخللف ممّن ّله مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه  

ّف عليك  مثل آصارهم وأوزارهم ممّن مّل يعاون ظاملا عىل ظلمه وال آثام عىل إثمه: أولئك أخ 

إلفا، فاخّتذ أولئك خاّصة   مؤونة، وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفا، وأقّل لغريك 

 .(2) خللواتك وحفالتك 

ثرهم عندك  آليكن  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1161]احلديث:  

أقوهلم بمّر احلّق لك، وأقّلهم مساعدة فيام يكون منك ممّا كره اهلل ألوليائه، واقعا ذلك من  

 .(3) هواك حيث وقع 

الصق بأهل الورع  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1162]احلديث:  

مل تفعله، بباطل  يبّجحوك  ثّم رضهم عىل أن ال يطروك وال  راء  كثرة االطفإن    والّصدق، 

 .( 4)حتدث الزهو وتدين من العّزة

يقول:    [ 1163]احلديث:   ال يكونّن املحسن  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله 

سواء،   ءوامليس بمنزلة  وتدريبا  فإن    عندك  اإلحسان،  يف  اإلحسان  ألهل  تزهيدا  ذلك  يف 
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 .(1)لزم نفسه أعىل اإلساءة، والزم كاّل منهم ما  اإلساءة ألهل 

  يشء اعلم أنه ليس  إلمام عيل يويص بعض عامله يقول:  كتب ا  [ 1164]احلديث:  

وترك   عليهم،  املؤونات  وختفيفه  إليهم،  إحسانه  من  برعّيته  وال  ظّن  حسن  إىل  بأدعى 

استكراهه إّياهم عىل ما ليس له قبلهم، فليكن منك يف ذلك أمر جّيتمع لك به حسن الّظّن  

 .(2) حسن الّظّن يقطع عنك نصبا طويال فإن  برعّيتك،

إّن أحّق من حسن  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1165]احلديث:  

 .(3) ظنّك به ملن حسن بالؤك عنده، وإّن أحّق من ساء ظنّك به ملن ساء بالؤك عنده 

ال تنقض سنّة صاحلة  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1166]احلديث:  

وصلحت عليها الرعّية، وال حتدثّن سنّة  ِبا صدور هذه األّمة، واجتمعت ِبا األلفة،    عمل 

من مايض تلك الّسنن فيكون األجر ملن سنّها، والوزر عليك بام نقضت منها    يشء ترّض ب

 (4). 

أكثر مدارسة العلامء،  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1167]احلديث:  

 .(5)ومنافثة احلكامء، يف تثبيت ما صلح عليه أمر بالدك، وإقامة ما استقام به النّاس قبلك 

يقول:    [ 1168]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  الرعّية  كتب  أّن  اعلم 

طبقات ال يصلح بعضها إاّل ببعض، وال غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود اهلل، ومنها  

أهل  كّتاب   ومنها  والرفق،  اإلنصاف  عاّمل  ومنها  العدل،  قضاة  ومنها  واخلاّصة،  العاّمة 

ومنها   الصناعات،  وأهل  الّتجار  ومنها  الناس،  ومسلمة  الّذّمة  أهل  من  واخلراج  اجلزية 
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اهلل له سهمه، ووضع عىل حّده    سمى الطبقة السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة، وكّل قد  

 . (1)عهدا منه عندنا حمفوظا  نبّيه  وفريضته يف كتابه أو سنّة 

يقول:    [ 1169]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  اهلل  كتب  بإذن  اجلنود 

ثّم ال  ،  حصون الرعّية، وزين الوالة، وعّز الّدين، وسبل األمن، وليس تقوم الرعّية إاّل ِبم

عدّوهم، ويعتمدون  قوام للجنود إاّل بام َيرج اهلل هلم من اخلراج اّلذي يقوون به عىل جهاد  

حاجتهم وراء  من  ويكون  يصلحهم  فيام  بالّصنف    ، عليه  إاّل  الّصنفني  هلذين  قوام  ال  ثّم 

املنافع،   من  وجيمعون  املعاقد،  من  َيكمون  ملا  والكّتاب،  والعاّمل  القضاة  من  الثالث 

وعواّمها  األمور  خواّص  من  عليه  وذوي  ،  ويؤمتنون  بالتّجار  إاّل  مجيعا  هلم  قوام  وال 

ناعات فيام جيتمعون عليه من مرافقهم، ويقيمونه من أسواقهم، ويكفوهنم ّمن الرّتّفق  الّص 

يبلغه رفق غريهم ممّا ال  اّلذين َيّق  ،  بأيدهيم  أهل احلاجة واملسكنة  الّسفىل من  الطبقة  ثّم 

ويف اهلل لكّل سعة، ولكّل عىل الوايل حّق يقدر ما يصلحه، وليس َيرج  ، رفدهم ومعونتهم 

لزمه اهلل من ذلك إاّل باالهتامم واالستعانة باهلل، وتوطني نفسه عىل لزوم  أن حقيقة ما  الوايل م

 .(2) احلّق، والّصرب عليه فيام خّف عليه أو ثقل 

يقول:    [ 1170]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  جنودك  كتب  من  وّل 

ن يبطئ عن  أنصحهم يف نفسك هلل ولرسوله وإلمامك، وأنقاهم جيبا، وأفضلهم حلام، ممّ 

الغضب، ويسرتيح إىل العذر، ويرأف بالضعفاء، وينبو عىل األقوياء، وممّن اّل يثريه العنف،  

 . (3) وال يقعد به الضعف 

يقول:    [ 1171]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  بذوكتب    يالصق 
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اء  األحساب، وأهل البيوتات الصاحلة والسوابق احلسنة، ثّم أهل النجدة والشجاعة والسخ

يتفّقد   ما  أمورهم  من  تفّقد  ثّم  العرف،  من  وشعب  الكرم،  من  مجاع  فإهّنم  والسامحة، 

قّويتهم به، وال حتقرّن لطفا تعاهدهتم به    يشء الوالدان من ّولدمها، وال يتفاقمّن يف نفسك  

 .(1)وإن قّل، فإّنه داعية هّلم إىل بذل النّصيحة لك، وحسن الّظّن بك 

ال تدع تفّقد لطيف  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1172]احلديث:  

لليسري من لطفك موضعا ينتفعون به، وللجسيم موقعا  فإن    أمورهم اّتكاال عىل جسيمها،

   .(2)ال يستغنون عنه 

يقول:    [ 1173]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  رؤوس  كتب  آثر  ليكن 

علي وأفضل  معونته،  يف  واساهم  من  عندك  من  جندك  ويسع  يسعهم  بام  جدته،  من  هم 

العدّو،  جهاد  يف  واحدا  مّها  مّههم  يكون  حّتى  أهليهم،  خلوف  من  عطفك  فإن    وراءهم 

 .(3)عليهم يعطف قلوِبم عليك 

إّن أفضل قّرة عني  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1174]احلديث:  

وإنّ  الرعّية،  موّدة  وظهور  البالد،  يف  العدل  استقامة  بسالمة  الوالة  إاّل  موّدهتم  تظهر  ال  ه 

والة   عىل  بحيطتهم  إاّل  نصيحتهم  تصّح  وال  دوهلم،  أمورهم صدورهم،  استثقال  وقّلة   ،

 .(4)وترك استبطاء انقطاع مّدهتم 

يقول:    [ 1175]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  آماهلم،  أكتب  يف  فسح 

أبىل  ما  وتعديد  عليهم  الثناء  حسن  يف  والبالء   وواصل  حلسن  فإن    منهم،   ذو  الّذكر  كثرة 
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 .(1)أفعاهلم هتّز الّشجاع، وحتّرض النّاكل، إن شاء اهلل تعاىل 

يقول:    [ 1176]احلديث:   اإلمام عيل يويص بعض عامله  امرئ  كتب  لكّل  اعرف 

ّمنهم ما أبىل، وال تضيفّن بالء امرئ إىل غريه وال تقرّصّن به دون غاية بالئه، وال يدعوّنك  

تعّظم من بالئه ما كان صغريا، وال ضعة امرئ إىل أن تستصغر من بالئه    رشف امرئ إىل أن 

 .(2)ما كان عظيام 

اردد إىل اهلل ورسوله  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1177]احلديث: 

أحّب   لقوم  سبحانه  اهلل  قال  فقد  األمور،  من  عليك  ويشتبه  اخلطوب  من  يضلعك  ما 

َا ﴿إرشادهم:  ُسوَل َوُأويِل اأْلَْمِر ِمنُْكمْ َيا َأهيُّ ِذيَن آَمُنوا َأطِيُعوا اهللهَ َوَأطِيُعوا الره َتنَاَزْعُتْم  فإن  اله

َوَأْح  َخرْيٌ  َذلَِك  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهللهِ  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُْتْم  إِْن  ُسوِل  َوالره اهللهِ  إِىَل  َفُردُّوُه   
ٍ
ء يَشْ َسُن  يِف 

، فالّرّد إىل اهلل: األخذ بمحكم كتابه، والرّد إىل الرسول: األخذ بسنّته  [ 59  ]النساء:  ﴾َتْأِويالا 

 .(3) اجلامعة غري املفرقة 

يقول:    [ 1178]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  بني  كتب  للحكم  اخرت 

، وال متحكه اخلصوم، وال يتامدى يف  األمور الناس أفضل رعّيتك يف نفسك ممّن ال تضيق به  

إىل احلّق إذا عرفه، وال ترشف نفسه عىل طمع، وال يكتفي بأدنى    يء ال َيرص من الفالّزّلة، و 

فهم دون أقصاه، وأوقفهم يف الّشبهات، وآخذهم باحلجج، وأقّلهم ترّبما بمراجعة اخلصم،  

، وأرصمهم عند اّتضاح احلكم، ممّن ال يزدهيه إطراء، وال  األمور وأصربهم عىل تكّشف  

يزيل عّلته،  أثّم أكثر تعاهد قضائه، و،  قليل   وأولئكيستميله إغراء،   ما  البذل  له يف  فسح 

وتقّل معه حاجته، إىل الناس، وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غريه من خاّصتك،  
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هذا الّدين قد كان أسريا  فإن    فانظر يف ذلك نظرا بليغا،،  ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك

 .(1)باهلوى، وتطلب به الدنيا يف أيدي األرشار: يعمل فيه 

عاّملك    أمور انظر يف  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1179]احلديث: 

فاستعملهم اختبارا، وال توهّلم حماباة وأثرة، فإهّنام مجاع من شعب اجلور واخليانة، وتوّخ  

تقّدمة، فإهّنم  منهم أهل التجربة واحلياء من أهل البيوتات الّصاحلة، والقدم يف اإلسالم امل

ثّم  ،  نظرا  األمور أكرم أخالقا، وأصّح أعراضا، وأقّل يف املطامع إرشافا، وأبلغ يف عواقب  

ذلك قّوة هّلم عىل استصالح أنفسهم، وغنى هّلم عن تناول ما  فإن    أسبغ عليهم األرزاق،

ثّم تفّقد أعامهلم، وابعث  ،  حتت أيدهيم، وحّجة عليهم إن خالفوا أمرك، أو ثلموا أمانتك

عليهم،  والوفاء  الّصدق  أهل  من  ألفإن    العيون  الرّسّ  يف  عىل  تعاهدك  هّلم  حدوة  مورهم 

 .(2)استعامل األمانة، والرفق بالرعّية 

  حتّفظ من األعوان، كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1180]احلديث:  

عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك  أحد منهم بسط يده إىل خيانة اجتمعت ِبا عليه  فإن  

شاهدا، فبسطت عليه العقوبة يف بدنه، وأخذته بام أصاب من عمله، ثّم نصبته بمقام املذّلة،  

 .(3)ووسمته باخليانة، وقّلدته عار التهمة 

تفّقد أمر اخلراج بام  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1181]احلديث:  

يف صالحه وصالحهم صالحا ملن سواهم، وال صالح ملن سواهم إاّل  فإن    يصلح أهله،

 .(4) ِبم، ألّن الناس كّلهم عيال عىل اخلراج وأهله 

ليكن نظرك يف عامرة  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:   [ 1182]احلديث:  
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أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج، ألّن ذلك ال يدرك إاّل بالعامرة، ومن طلب    األرض

شكوا ثقال  فإن    ،راج بغري عامرة أخرب البالد، وأهلك العباد، ومل يستقم أمره إاّل قليالاخل

أو عّلة أو انقطاع رشب أو بآّلة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف ِبا عطش خّففت  

خّففت به املؤونة عنهم، فإّنه،    يشء وال يثقلّن عليك  ،  عنهم بام ترجو أن يصلح به أمرهم

ب يعودون  ثنائهم،  ذخر  حسن  استجالبك  مع  واليتك،  وتزيني  بالدك،  عامرة  يف  عليك  ه 

  وتبّجحك باستفاضة العدل فيهم، معتمدا فضل قّوهتم بام ذخرت عندهم من إمجامك هلم، 

ما إذا عّولت    األمور فرّبام حدث من  ،  والّثقة منهم بام عّودهتم ّمن عدلك عليهم ورفقك ِبم

العمران حمتمل ما محلته، وإّنام يؤتى خراب  فإن    فسهم به، فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أن

من إعواز أهلها، وإّنام يعوز أهلها إلرشاف أنفس الوالة عىل اجلمع، وسوء ظنّهم    األرض

 .( 1)بالبقاء، وقّلة انتفاعهم بالعرب 

انظر يف حال كّتابك كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1183]احلديث: 

تدخل فيها مكائدك وأرسارك بأمجعهم    التي هم، واخصص رسائلك  خري  أموركفوّل عىل  

لوجوه صالح األخالق ممّن ال تبطره الكرامة فيجرتئ ِبا عليك يف خالف لك بحرضة مأل،  

الصواب   عىل  جواباهتا  وإصدار  عليك،  عاّملك  مكاتبات  إيراد  عن  الغفلة  به  تقرص  وال 

إطالق  عنك، وفيام يأخذ لك ويعطي منك، وال يضعف عقدا اعتقده لك، وال يعجز عن  

اجلاهل بقدر نفسه يكون بقدر غريه  فإن    ، األمورما عقد عليك، وال جيهل مبلغ قدر نفسه يف  

الرجال  فإن    ثّم ال يكن اختيارك إّياهم عىل فراستك واستنامتك وحسن الّظّن منك، ،  أجهل

النّصيحة   من  ذلك  وراء  وليس  خدمتهم  وحسن  بتصنّعهم  الوالة  لفراسات  يتعّرفون 
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ولكن اختربهم بام وّلوا للصاحلني قبلك، فاعمد ألحسنهم كان يف العاّمة  ،  يشء واألمانة  

اجعل  ، وذلك دليل عىل نصيحتك هلل وملن وّليت أمرهفإن    أثرا، وأعرفهم باألمانة وجها،

لرأس كّل أمر من أمورك رأسا منهم ال يقهره كبريها، وال يتشّتت عليه كثريها، ومهام كان  

 .(1) نه ألزمته يف كّتابك من عيب فتغابيت ع

يقول:    [ 1184]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  بالتجار  كتب  استوص 

ببدنه، فإهّنم   املقيم منهم واملضطرب بامله، واملرتّفق  الّصناعات وأوص ِبم خريا،  وذوي 

وسهلك   وبحرك،  بّرك  يف  واملطارح  املباعد  من  وجاّلِبا  املرافق،  وأسباب  املنافع،  ّمواّد 

ون عليها، فإهّنم سلم ال ختاف بائقته،  ئيلتئم الناس ملواضعها، وال جيرت وجبلك، وحيث ال

بحرضتك ويف حوايش بالدك، واعلم، مع ذلك،    أمورهموتفّقد  ،  ال ختشى غائلته  وصلح

أّن يف كثري منهم ضيقا فاحشا، وشّحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وحتّكام يف البياعات، وذلك  

 .(2) الوالة باب مرّضة للعاّمة، وعيب عىل 

  امنع من االحتكار، كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1185]احلديث:  

البيع بيعا سمحا: بموازين عدل، وأسعار ال جتحف    رسول اهلل  فإن   منع منه، وليكن 

غري   يف  وعاقبه  به،  فنّكل  إّياه  هنيك  بعد  حكرة  قارف  فمن  واملبتاع،  البائع  من  بالفريقني 

 .(3)إرساف

يقول:    [ 1186يث:  ]احلد  عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  الطبقة  كتب  يف  اهلل  اهلل 

يف هذه  فإن    الّسفىل من اّلذين ال حيلة هلم من املساكني واملحتاجني وأهل البؤسى والّزمنى،

الطبقة قانعا ومعرّتا، واحفظ هلل ما استحفظك من حّقه فيهم، واجعل هّلم قسام ّمن بيت  
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،  لألقىص منهم مثل اّلذي لألدنىفإن  اإلسالم يف كّل بلد، مالك، وقسام من غاّلت صوايف

وكّل قد اسرتعيت حّقه، فال يشغلنّك عنهم بطر، فإّنك ال تعذر بتضييع التافه إلحكامك  

وتفّقد أمور من ال يصل إليك  ،  الكثري املهّم، فال تشخص مّهك عنهم، وال تصّعر خّدك هلم 

ففّرغ ألولئك ثقتك من أهل اخلشية والّتواضع،    منهم ممّن تقتحمه العيون، وحتقره الرجال، 

هؤالء من بني الرعّية  فإن    فلريفع إليك أمورهم، ثّم اعمل فيهم باإلعذار إىل اهلل يوم تلقاه،

 .(1)أحوج إىل اإلنصاف من غريهم، وكّل فأعذر إىل اهلل يف تأدية حّقه إليه 

يقول:    [ 1187]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  اليتم  كتب  أهل  تعّهد 

وذوي الرّقة يف الّسّن ممّن ال حيلة له، وال ينصب للمسألة نفسه وذلك عىل الوالة ثقيل،  

أنفسهم، ووثقوا بصدق   العاقبة فصرّبوا  أقوام طلبوا  ثقيل وقد َيّففه اهلل عىل  واحلّق كّله 

 . (2) موعود اهلل هلم 

يقول:    كتب  [ 1188]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  لذوي  اإلمام  اجعل 

احلاجات منك قسام تفّرغ هلم فيه شخصك، وجتلس هلم جملسا عاّما فتتواضع فيه هلل اّلذي  

أحراسك ورشطك حّتى يكّلمك متكّلمهم غري   خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من 

ة ال يؤخذ للّضعيف  يقول يف غري موطن: لن تقّدس أمّ  متتعتع، فإيّن سمعت رسول اهلل 

احتمل اخلرق منهم والعّي، ونّح عنهم الّضيق واألنف،  ، وفيها حّقه، من القوّي غري متتعتع

يبسط اهلل عليك بذلك أكناف رمحته، ويوجب لك ثواب طاعته، وأعط ما أعطيت هنيئا،  

 .(3) وامنع يف إمجال وإعذار 

من أمورك    أمورّم  ثَ كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1189]احلديث:  
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ال بّد لك من مبارشهتا: منها إجابة عاّملك بام يعيا عنه كّتابك، ومنها إصدار حاجات النّاس  

 .(1)عند ورودها عليك بام حترج به صدور أعوانك 

  أمض لكّل يوم عمله، كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1190]احلديث:  

ينك وبني اهلل أفضل تلك املواقيت، وأجزل تلك  لكّل يوم ما فيه، واجعل لنفسك فيام بفإن 

 .(2)األقسام وإن كانت كّلها هلل إذا صلحت فيها النّية، وسلمت منها الرعّية 

خاّصة ما    يف ليكن  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1191]احلديث:  

وهنارك،  ليلك    يفهي له خاّصة، فأعط اهلل من بدنك    التي تلخص هلل به دينك إقامة فرائضه  

ووّف ما تقّربت به إىل اهلل من ذلك كامال غري مثلوم وال منقوص، بالغا من بدنك ما بلغ  

 (3). 

إذا قمت يف صالتك  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:  [ 1192]احلديث:  

منّفرا وال مضّيعا، تكونّن  احلاجة، وقد سألت  فإن    للناس فال  العّلة وله  به  الناس من  يف 

حني وّجهني إىل اليمن كيف أصيّل ِبم؟ فقال: صّل ِبم كصالة أضعفهم،    رسول اهلل  

 .(4)وكن باملؤمنني رحيام 

ال تطّولّن احتجابك  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1193]احلديث:  

رعّيتك،  شعبة فإن    عن  الرعّية  عن  الوالة  علم    احتجاب  وقّلة  الّضيق،  ،  باألمور من 

ويعظم   الكبري،  عندهم  فيصغر  دونه  احتجبوا  ما  علم  عنهم  يقطع  منهم  واالحتجاب 

الّصغري، ويقبح احلسن، وَيسن القبيح، ويشاب احلّق بالباطل، وإّنام الوايل برش ال يعرف  

لّصدق من  من األمور، وليست عىل احلّق سامت تعرف ِبا رضوب ا   ما توارى عنه النّاس به 
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 . (1) الكذب 

إّنام أنت أحد رجلني:  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1194]احلديث:  

إّما امرؤ سخت نفسك بالبذل يف احلّق ففيم احتجابك من ّواجب حّق تعطيه، أو فعل كريم  

تسديه؟ أو مبتىل باملنع فام أرسع كّف النّاس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك، مع أّن أكثر  

جات النّاس إليك ممّا ال مؤونة فيه عليك: من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف يف معاملة  حا 

 (2). 

يقول:    [ 1195]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  خاّصة  كتب  للوايل  إّن 

وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقّلة إنصاف يف معاملة، فاحسم ماّدة أولئك بقطع أسباب  

 .(3)تلك األحوال 

ال تقطعّن ألحد من  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1196]احلديث:  

يف    حاشيتك وحاّمتك قطيعة، وال يطمعّن منك يف اعتقاد عقدة ترّض بمن يليها من النّاس

رشب أو عمل مشرتك َيملون مؤونته عىل غريهم، فيكون مهنأ ذلك هلم دونك، وعيبه  

 .(4)عليك يف الدنيا واآلخرة

ألزم احلّق من لزمه  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1197]احلديث:  

من القريب والبعيد، وكن يف ذلك صابرا حمتسبا، واقعا ذلك من قرابتك وخاّصتك حيث  

 .(5) مغّبة ذلك حممودة  فإن  تغ عاقبته بام يثقل عليك منه،وقع، واب

إن ظنّت الرعّية بك  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1198]احلديث:  
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بإصحارك، ظنوهنم  عنك  واعدل  بعذرك،  هلم  فأصحر  ّمنك  فإن    حيفا  رياضة  ذلك  يف 

 .(1) احلّق لنفسك، ورفقا برعّيتك، وإعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم عىل 

يقول:    [ 1199]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  صلحا  كتب  تدفعّن  ال 

رىض، فيه  هلل  عدّوك  إليه  وأمنا  فإن    دعاك  مهومك،  ّمن  وراحة  جلنودك،  دعة  الصلح  يف 

العدّو رّبام قارب ليتغّفل، فخذ  فإن    لبالدك، ولكن احلذر كّل احلذر من عدّوك بعد صلحه،

 .(2) حسن الظنّ ذلك    يفباحلزم، واهّتم 

إن عقدت بينك وبني  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1200]احلديث:  

واجعل   باألمانة،  ذّمتك  وارع  بالوفاء،  عهدك  فحط  ذّمة  منك  ألبسته  أو  عقدة  لك  عدّو 

النّاس أشّد عليه اجتامعا مع    يشء نفسك جنّة دون ما أعطيت، فإّنه ليس من فرائض اهلل  

تعظيم الوفاء بالعهود، وقد لزم ذلك املرشكون فيام بينهم    ّتت آرائهم منتفّرق أهوائهم وتش 

 .(3) دون املسلمني ملا استوبلوا من عواقب الغدر 

ال تغدرّن بذّمتك،  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1201]احلديث:  

وقد جعل  ،  ّي ء عىل اهلل إاّل جاهل شقوال ختيسّن بعهدك، وال ختتلّن عدّوك، فإّنه ال جيرتى

اهلل عهده وذّمته أمنا أفضاه بني العباد برمحته، وحريام يسكنون إىل منعته، ويستفيضون إىل  

 .(4) جواره، فال إدغال وال مد السة وال خداع فيه 

ال تعقد عقدا جتّوز  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1202]احلديث:  

 .(5)أكيد والّتوثقة فيه العلل، وال تعّولّن عىل حلن قول بعد التّ 
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ال يدعوّنك ضيق أمر  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1203]احلديث:  

صربك عىل ضيق أمر ترجو انفراجه  فإن    لزمك فيه عهد اهلل إىل طلب انفساخه بغري احلّق،

وفضل عاقبته خري من غدر ختاف تبعته، وأن حتيط بك من اهلل فيه طلبة ال تستقيل فيها دنياك  

 .(1)آخرتك  وال

إّياك والّدماء وسفكها  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1204]احلديث:  

لنقمة، وال أعظم لتبعة، وال أحرى بزوال نعمة، وانقطاع    أدعي  يشء بغري حّلها، فإّنه ليس 

مّدة، من سفك الدماء بغري حّقها، واهلل سبحانه مبتدئ باحلكم بني العباد فيام تسافكوا من  

ذلك ممّا يضعفه ويوهنه بل  فإن    الّدماء يوم القيمة، فال تقّويّن سلطانك بسفك دم حرام،

 .(2) عندي يف قتل العمد، ألّن فيه قود البدن يزيله وينقله، وال عذر لك عند اهلل وال 

يقول:    [ 1205]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  بخطأ  كتب  ابتليت  إن 

بالعقوبة، يدك  أو  سيفك  أو  سوطك  عليك  فال  فإن    وأفرط  مقتلة،  فوقها  فام  الوكزة  يف 

 .(3)تطمحّن بك نخوة سلطانك عن أن تؤّدي إىل أولياء املقتول حّقهم 

يقول:    [ 1206ث:  ]احلدي  عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  واإلعجاب  كتب  إّياك 

ذلك من أوثق فرص الشيطان يف نفسه  فإن    بنفسك، والّثقة بام يعجبك منها، وحّب اإلطراء، 

 .(4)ليمحق ما يكون من إحسان املحسنني 

يقول:    [ 1207]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  عىل  كتب  واملّن  إّياك 

فإن   أو الّتزّيد فيام كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك،  رعّيتك بإحسانك،

املّن يبطل اإلحسان، والّتزّيد يذهب بنور احلّق، واخللف يوجب املقت عند اهلل والنّاس،  
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 . (1)[ 3]الصف:  ﴾ َتْفَعُلونَ َكرُبَ َمْقتاا ِعنَْد اهللهِ َأْن َتُقوُلوا َما اَل  ﴿قال اهلل تعاىل: 

إّياك والعجلة باألمور  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1208]احلديث:  

قبل أواهنا، أو الّتساقط فيها عند إمكاهنا، أو اللجاجة فيها إذا تنّكرت، أو الوهن عنها إذا  

 .(2)استوضحت فضع كّل أمر موضعه، وأوقع كّل عمل موقعه 

إّياك واالستئثار بام  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1209]احلديث:  

النّاس فيه أسوة، والتغاّب عاّم تعنى به ممّا قد وضح للعيون، فإنه مأخوذ منك لغريك، وعاّم  

 .(3)قليل تنكشف عنك أغطية األمور، وينتصف منك للمظلوم 

يقول:    [ 1210]احلديث:   اإلمام عيل يويص بعض عامله  أنفك،    املك محّيةكتب 

وسورة حّدك، وسطوة يدك، وغرب لسانك، واحرتس من كّل ذلك بكّف البادرة، وتأخري  

تكثر   حّتى  نفسك  من  ذلك  حتكم  ولن  االختيار،  فتملك  غضبك  يسكن  حّتى  السطوة، 

 .(4) مهومك بذكر املعاد إىل رّبك 

الواجب عليك أن  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1211]احلديث:  

أو فريضة    مىض ملن تقّدمك من حكومة عادلة، أو سنّة فاضلة، أو أثر عن نبّينا   تتذّكر ما 

يف كتاب اهلل، فتقتدي بام شاهدت ممّا عملنا به فيها، وجتتهد لنفسك يف اّتباع ما عهدت إليك  

عليك   لنفيس  احلّجة  من  به  واستوثقت  هذا،  عهدي  ترّسع    لكياليف  عند  عّلة  لك  تكون 

 .(5)نفسك إىل هواها، فلن ّيعصم من الّسوء وال يوّفق للخري إاّل اهلل تعاىل 

يقول:    [ 1212]احلديث:   عامله  بعض  يويص  عيل  اإلمام  إيّل  كتب  عهد  فيام  كان 
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يف وصاياه حتضيض عىل الصالة والّزكاة وما ملكته أيامنكم، فبذلك أختم    رسول اهلل  

وأنا أسأل اهلل بسعة رمحته، وعظيم  ،  ال حول وال قّوة إاّل باهلل العيّل العظيملك بام عهدت، و

يوّفقني وإّياك ملا فيه رضاه من اإلقامة عىل العذر الواضح إليه    قدرته عىل إعطاء كّل رغبة أن 

وتضعيف   النعمة،  ومتام  البالد،  يف  األثر  ومجيل  العباد،  يف  الثناء  حسن  مع  خلقه،  وإىل 

 .(1)ّن َيتم يل ولك بالّسعادة والّشهادة، إّنا إليه راجعون الكرامة، وأ

اخلراج: إّنه من مل َيذر ما هو صائر    أمراءكتب اإلمام عيل إىل    [ 1213]احلديث:  

ومن اّتبع هواه وانقاد له عىل ما يعرف نفع عاقبته عام قليل    ، إليه مل يقّدم لنفسه ومل َيرزها 

ناس يف الدنيا من عدل عام يعرف رضه، وإن أشقاهم  ن أسعد الإأال و  ، ليصبحّن من النادمني 

فاعتربوا واعلموا أّن لكم ما قدمتم من خري، وما سوى ذلك وددتم لو أّن    ، من اتبع هواه

ُرُكُم اهللهُ َنْفَسُه َواهللهُ َرُءوٌف بِاْلِعَبادِ   ﴿ بينكم وبينه   ا َوَُيَذِّ ا َبِعيدا وإن عليكم    [ 30]آل عمران:    ﴾َأَمدا

ولو مل يكن فيام هني عنه من الّظلم    ، م فيه، وإن اّلذي طلبتم ليسري، وإن ثوابه لكبريما فّرطت

وال   ترمحوا،  فارمحوا  طلبته  برتك  ألحد  عذر  ال  ما  ثوابه  يف  كان  َياف،  عقاب  والعدوان 

واصربوا   أنفسكم،  من  الناس  وأنصفوا  طاقتهم،  فوق  تكّلفوهم  وال  اهلل  خلق  تعّذبوا 

ال تتخذّن حّجابا، وال حتجبّن أحدا عن حاجته حتى ينهيها    ، الرعّيةحلوائجهم فإنكم خّزان  

فيه   ما  عىل  أنفسكم  واصربوا  عنه،  كفل  عمن  كفيال  إاّل  بأحد  أحدا  تأخذوا  وال  إليكم.. 

 .(2) يف ذلك الندم. والّسالم فإن  االغتباط، وإياكم وتأخري العمل ودفع اخلري؛ 

اجلنود: إن حّق الوايل أاّل يغرّيه عىل    أمراءكتب اإلمام عيل إىل    [ 1214]احلديث:  

أال   ،رعّيته أمر ناله وال أمر خّص به، وأن يزيده ما قسم اهلل له دنّوا من عباده وعطفا عليهم 

 

 .  108كتاب صّفني ص  (2) .  988هنج البالغة، ص  (1)
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وإّن لكم عندي أاّل أحتجز دونكم رّسا إاّل يف حرب، وال أطوي عنكم أمرا إاّل يف حكم،  

فعلت   فإذا  ، حمّله، وال أرزأكم شيئا، وأن تكونوا عندي يف احلّق سواءؤّخر حّقا لكم عن  أوال  

ذلك وجبت عليكم النصيحة والطاعة.. فال تنكصوا عن دعويت، وال تفّرطوا يف صالح  

دينكم من دنياكم، وأن تنفذوا ملا هو هلل طاعة، وملعيشتكم صالح، وأن ختوضوا الغمرات  

أبيتم أن تستقيموا يل عىل ذلك مل يكن أحد أهون  فإن    ؛ مإىل احلّق وال يأخذكم يف اهلل لومة الئ

ثّم   منكم،  ذلك  فعل  ممّن  هوادةأعيّل  فيها  عندي  جيد  ال  عقوبة  من    ، عاقبه  هذا  فخذوا 

 .(1) مرائكم، وأعطوهم من أنفسكم، يصلح اهلل أمركم. والّسالم  أ

هل الذمة  اجلنود: إين أبرأ إليكم وإىل أ أمراءكتب اإلمام عيل إىل   [ 1215]احلديث:  

ذلك  فإن    إىل هدى؛  عميمن معرة اجليش، إاّل من جوعة إىل شبعة، ومن فقر إىل غنى، أو  

فاعزلوا الناس عن الّظلم والعدوان، وخذوا عىل أيدي سفهائكم، واحرتسوا أن    ؛ عليهم

ا  ُقْل مَ ﴿اهلل تعاىل يقول:  فإن    تعملوا أعامال ال يرىض اهلل ِبا عنّا فريّد علينا وعليكم دعاءنا، 

ا  َيُكوُن لَِزاما ْبُتْم َفَسْوَف  َلْواَل ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذه اهلل إذا مقت  فإن    [ 77]الفرقان:    ﴾َيْعَبُأ بُِكْم َرّبِّ 

يف   السامء هلكوا  من  حسن سرية، وال  األرضقوما  اجلند  خريا، وال  أنفسكم  تألوا  فال   ،

اهلل قد اصطنع  فإن    توجب عليكم،الرعّية معونة، وال دين اهلل قّوة، وأبلوا يف سبيله ما اس

عندنا وعندكم ما جيب علينا أن نشكره بجهدنا، وأن ننرصه ما بلغت قوتنا، وال قّوة إاّل باهلل  

 (2). 

إّن حّقا عىل الوايل أاّل  :(3)كتب اإلمام عيل إىل أصحاب املسالح  [ 1216]احلديث: 

قسم اهلل له من نعمه دنّوا من  يغرّيه عىل رعّيته فضل ناله، وال طول خّص به، وأن يزيده ما  

 

 .  107كتاب صّفني ص  (1)

 .  125كتاب صّفني ص  (2)

بالسالح  املسالح : مجع مسلحة : كل موضع خمافة ، يقف فيه اجلند    (  3)

  للمراقبة و املحافظة.
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أال وإّن لكم عندي أاّل أحتجز دونكم رّسا إاّل يف حرب، وال  ،  عباده، وعطفا عىل إخوانه 

أطوي دونكم أمرا إاّل يف حكم، وال أؤّخر لكم حّقا عن حمله، وال أقف به دون مقطعه، وأن  

ة، ويل عليكم الّطاعة؛  تكونوا عندي يف احلّق سواء، فإذا فعلت ذلك وجبت هلل عليكم النّعم

أنتم  فإن    وأاّل تنكصوا عن دعوة، وال تفّرطوا يف صالح، وأن ختوضوا الغمرات إىل احلّق، 

مل تستقيموا يل عىل ذلك مل يكن أحد أهون عيّل ممّن اعوّج منكم، ثّم أعظم له العقوبة، وال  

ح اهلل به  جيد عندي فيها رخصة، فخذوا هذا من أمرائكم، واعطوهم من أنفسكم ما يصل

 .(1)أمركم. والّسالم

قال اإلمام عيل يويص عامله عىل الصدقات: انطلق عىل تقوى    [ 1217]احلديث:  

اهلل وحده ال رشيك له، وال ترّوعّن مسلام، وال جتتازّن عليه كارها، وال تأخذّن منه أكثر من  

أبيحّق اهلل يف ماله، فإذا قدمت عىل احلّي فانزل بام ثّم امض  ئهم، من غري أن ختالط  اهتم، 

ثّم تقول:   بالتحّية هلم  بينهم فتسّلم عليهم، وال ختدج  تقوم  بالسكينة والوقار حّتى  إليهم 

يف   هلل  فهل  أموالكم،  يف  اهلل  حّق  منكم  آلخذ  وخليفته  اهلل  ويّل  إليكم  أرسلني  اهلل،  عباد 

ك منعم فانطلق قال قائل: ال، فال تراجعه وإن أنعم لفإن    أموالكم من حّق فتؤّدوه إىل ولّيه؟

فإن  معه من غري أن ختيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فّضة، 

أتيتها فال تدخل عليها دخول    فإذاأكثرها له،  فإن    كان له ماشية أو إبل فال تدخلها إاّل بإذنه،

صاحب تسوءّن  وال  تفزعنها،  وال  ِبيمة  تنفرّن  وال  به،  عنيف  وال  عليه،  فيها،  متسّلط  ها 

واصدع املال صدعني، ثّم خريه: فإذا اختار فال تعرضّن ملا اختاره، فال تزال كذلك حّتى  

استقالك فأقله، ثّم اخلطهام، ثّم  فإن  يبقى ما فيه وفاء حلق اهلل يف ماله، فاقبض حّق اهلل منه، 

 

 .  50هنج البالغة مكتوب  (1)
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هرمة، وال    وال تأخذّن عودا، وال   ، اصنع مثل اّلذي صنعت أّوال حّتى تأخذ حّق اهلل يف ماله

بامل   رافقا  بدينه  تثق  من  إاّل  عليها  تأمنّن  وال  عوار،  ذات  وال  مهلوسة،  وال  مكسورة، 

وأمينا   شفيقا  ناصحا  إاّل  ِبا  توكل  وال  بينهم،  فيقسمه  وليّهم  إىل  يوّصله  حتّى  املسلمني 

عندك،   اجتمع  ما  إلينا  احدر  ثّم  متعب،  وال  ملغب  وال  جمحف  وال  معنف  غري  حفيظا، 

ث أمر اهلل، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن ال َيول بني ناقة وبني فصيلها، وال  نصريه حي

يمرص لبنها فيرّض ذلك بولدها، وال جيهدهّنا ركوبا، وليعدل بني صواحباهتا يف ذلك وبينها،  

ن بالنّقب والّظالع، وليوردها ما متّر به من الغدر، وال يعدل ِبا  أولريفه عىل الاّلغب وليست

نبت النطاف    األرض  عن  عند  وليمهلها  الساعات،  يف  ولريوحها  الّطرق،  جواّد  إىل 

واألعشاب حّتى تأتينا ـ بإذن اهلل ـ بّدنا منقيات، غري متعبات وال جمهودات لنقسمها عىل  

 .(1)ذلك أعظم ألجرك، وأقرب لرشدك، إن شاء اهلل فإن   ،كتاب اهلل وسنّة نبّية، 

إّن الوايل إذا اختلف  يص بعض عامله يقول:  كتب اإلمام عيل يو   [ 1218]احلديث:  

أمر الناس عندك يف احلّق سواء؛ فإّنه ليس يف اجلور    هواه منعه ذلك كثريا من العدل، فليكن

أمثاله، وابتذل نفسك فيام افرتض اهلل عليك، راجيا   تنكر  ما  العدل، فاجتنب  عوض من 

 .(2)ثوابه، ومتخّوفا عقابه

إّن عملك ليس لك  كتب اإلمام عيل يويص بعض عامله يقول:    [ 1219]احلديث:  

وأنت مسرتعى ملن فوقك.. ليس لك أن تفتات يف رعّية، وال    أمانةبطعمة، ولكنّه يف عنقك  

ختاطر إاّل بوثيقة، ويف يديك مال من مال اهلل عّز وجّل، وأنت من خّزانه، حّتى تسّلمه إيّل،  

 .(3)لّسالم ولعيّل أن اّل أكون رّش والتك لك، وا

 

 .  879هنج البالغة، ص  (1)

 . 59هنج البالغة، مكتوب  (2)

 . 839ص  5هنج البالغة، مكتوب  (3)
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 اإلمام عيل: ورد يف النموذج العميل لفرتة حكم  ما  ـ    2

)فام    [ 1220]احلديث:   مبايعته:  عىل  الناس  اجتمع  كيف  يصف  عيل  اإلمام  قال 

راعني إال والناس إيل كعرف الضبع، ينثالون عيل من كل جانب، حتى لقد وطىء احلسنان،  

الغنم.. فلام هنضت باألمر نكثت طائفة، ومرقت    وشق عطفاي، جمتمعني حويل كربيضة 

اُر اآلِخَرُة َنْجَعُلَها   أخرى، وقسط آخرون، كأهنم مل يسمعوا اهلل سبحانه يقول: ﴿تِْلَك الده

ا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتهِقني﴾ ا يِف األَْرِض َوالَ َفَسادا بىل! واهلل لقد    ..[ 83]القصص:  لِلهِذيَن الَ ُيِريُدوَن ُعُلوًّ

نهم حليت الدنيا يف أعينهم، وراقهم زبرجها! أما والذي فلق احلبة،  سمعوها ووعوها، ولك

وبرأ النسمة، لوال حضور احلارض، وقيام احلجة بوجود النارص، وما أخذ اهلل عىل العلامء  

أال يقاروا عىل كظة ظامل، وال سغب مظلوم، أللقيت حبلها عىل غارِبا، ولسقيت آخرها  

  (1)زهد عندي من عفطة عنز(بكأس أوهلا، وأللفيتم دنياكم هذه أ

للعباس وأّب سفيان عندما    قال اإلمام عيل بعد وفاة رسول اهلل    [ 1221]احلديث:  

طلبا مبايعته للخالفة: )أهيا الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق  

الـمنافرة، وضعوا تيجان الـمفاخرة، أفلح من هنض بجناح، أو استسلم فأراح، ماء آجن،  

أرضه،  بغري  كالزارع  إيناعها  وقت  لغري  الثمرة  وجمتني  آكلها،  ِبا  يغص  أقل  إن  ف  ولقمة 

يقولوا: حرص عىل الـملك، وإن أسكت يقولوا: جزع من املوت! هيهات بعد اللتيا والتي،  

واهلل البن أّب طالب آنس باملوت من الطفل بثدي أمه، بل اندجمت عىل مكنون علم لو بحت  

  (2)به الضطربتم اضطراب األرشية يف الطوي البعيدة!(

عيل:    [ 1222]احلديث:   اإلمام  يف  قال  عىل    حكم و  اهلل حكم  الواجب  اإلسالم 

 

 . 52ص  5( هنج البالغة: خطبة 2) . 48ص  3( هنج البالغة، خطبه 1)
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ال يقدموا  و  املسلمني، بعدما يموت إمامهم، أو يقتل ضااّل أو مهديا، أن ال يعملوا عمال، 

الّسنّة جيبي  و  ال رجال قبل أن َيتاروا ألنفسهم إماما عفيفا، عاملا، ورعا، عارفا بالقضاءو  يدا

 . (1)جيبي صدقاهتم و  مجعهم،و  يقيم حجمهم،و  فيئهم

عيل   [ 1223  ]احلديث:  اإلمام  عثامن    قال  مقتل  مبايعتهبعد  طلب  دعوين  ملن   :

والتمسوا غريي، فإّنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، ال تقوم له القلوب، وال تثبت عليه  

واعلموا أيّن إن أجبتكم، ركبت بكم    ، العقول وإن اآلفاق قد أغامت، واحلّجة قد تنّكرت

العاتب، وإن  ما أعلم )أي طبقت فيكم احلق بال متيي ز( ومل أصغ إىل قول القائل، وعتب 

تركتموين، فأنا كأحدكم، ولعيّل أسمعكم وأطوعكم ملن وّليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا  

 .(2)خري لكم منّي أمريا

ال يف الوالية  و  ما كانت يل يف اخلالفة رغبة،  اهللوقال اإلمام عيل:    [ 1224]احلديث:  

ما  و   اهلل  لتموين عليها، فلام أفضت إيّل نظرت إىل كتاب محو  لكنكم دعومتوين إليها، ، وإربة

 .(3)فاقتديته ما استّن النبي و  أمرنا باحلكم به فاّتبعته،و  وضع لنا،

قال حممد بن احلنفية: كنت مع أّب حني قتل عثامن، فقام فدخل    [ 1225]احلديث: 

بابه، فأتاه أصحاب رسول اهلل   قتل، وال بد  منزله، وأغلق  الرجل قد  ، فقالوا: إن هذا 

  ، للناس من إمام، وال نجد )أو ال نعلم( اليوم أحداا أحق ِبذا األمر منك، ال أقدم سابقةا

فعلوا، فإين أكون وزيراا خري من أن أكون أمرياا..  ، فقال: ال توال أقرب من رسول اهلل  

فقالوا: واهلل، ال نعلم أحق ِبا منك.. ال واهلل، ما نحن بفاعلني حتى نبايعك.. قال: ففي  

بيعتي ال تكون خفياا، وال تكون إال عن رضا املسلمني.. فمن شاء أن يبايعني  فإن  املسجد،

 

 . 182( كتاب سليم بن قيس: ص 1)

 . 193، ص 3( الكامل: ج 2)

 . 205( هنج البالغة: اخلطب، ص 3)
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 .(1) سبايعني.. قال: فخرج إىل املسجد فبايعه النا 

قال عبد اهلل بن عباس يصف يوم مبايعة اإلمام عيل: لقد كرهت    [ 1226]احلديث:  

املهاجرون   دخل  دخل  فلام  املسجد،  إال  هو  وأبى  عليه؛  يشغب  أن  املسجد خمافة  يأيت  أن 

 .(2)واألنصار فبايعوه، ثم بايعه الناس

جتمع  قال أبو بشري العابدي: كنت باملدينة حني قتل عثامن، وا  [ 1227]احلديث:  

املهاجرون واألنصار، فيهم طلحة والزبري، فأتوا علياا فقالوا: يا أبا احلسن؛ هلم نبايعك..  

فقال: ال حاجة يل يف أمركم، أنا معكم فمن اخرتتم فقد رضيت به، فاختاروا.. فقالوا: واهلل  

: إنه ال  ما نختار غريك؛ واختلفوا إليه بعد قتل عثامن مراراا، ثم أتوه يف آخر ذلك، فقالوا له 

يصلح الناس إال بإمرة، وقد طال األمر.. فقال هلم: إنكم قد اختلفتم إيل وأتيتم، وإين قائل  

لكم قوالا إن قبلتموه قبلت أمركم، وإاّل ال حاجة يل فيه.. قالوا: ما قلت من يشء قبلناه إن  

ركم، فأبيتم  شاء اهلل. فجاء فصعد املنرب، فاجتمع الناس إليه، فقال: إين قد كنت كارهاا ألم

إال أن أكون عليكم؛ أال وليس يل أمر دونكم، إال أن مفاتيح مالكم معي، أال وإنه ليس يل  

عىل   بايعوه  ثم  عليهم.  اشهد  اللهم  قال:  نعم..  قالوا:  رضيتم؟!  دونكم.  درمهاا  آخذ  أن 

 .(3)ذلك

بن   [ 1228]احلديث:   اهليثم  وأبو  يارس،  بن  عامر  عيل  لإلمام  البيعة  يأخذ  كان 

، وإن مل نف لكم، فال طاعة  ان، ومها يقوالن: )نبايعكم عىل طاعة اهلل وسنة رسوله التيه

 . (4) لنا عليكم، وال بيعة يف أعناقكم. والقرآن إمامنا وإمامكم

 

ج1) واملـلـوك  األمـم  تـاريـخ  ج 427ص  4(  التاريخ:  يف  الكامل   ،3 
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ذّمتي بام أقول رهينة، وأنا به زعيم،  )  :بعد بيعتهقال اإلمام عيل    [ 1229]احلديث:  

أال  حجزته الّتقوى عن تقّحم الّشبهات، إّن من رّصحت له العرب عاّم بني يديه من املثالت، 

بعث يوم  كهيئتها  عادت  قد  بلّيتكم  بلبلة،  نبّيه    اهلل   وإّن  لتبلبلّن  باحلّق  بعثه  واّلذي   ،

فلكم أعالكم، وأعالكم أسفلكم،  ولتغربلّن غربلة، ولتساطّن سوط القدر، حّتى يعود أس

اهللّ، ما كتمت وشمة،  ، ووليسبقّن سابقون كانوا قرّصوا، وليقرّصّن سّباقون كانوا سبقوا

اليوم. املقام وهذا  نّبئت ِبذا  أال وإّن اخلطايا خيل شمس، محل  .  وال كذبت كذبة، ولقد 

قوى مطايا ذلل، محل عليها  أال وإّن التّ .  عليها أهلها، وخلعت جلمها، فتقّحمت ِبم يف النّار.

لقديام   الباطل  أمر  فلئن  أهل،  اجلنّة، حّق وباطل ولكّل  فأوردهتم  أزّمتها،  أهلها، وأعطوا 

 (1)(ء فأقبل فعل، ولئن قّل احلّق فلرّبام ولعّل، ولقّلام أدبر يش 

)أهيا الناس    له:أّول خطبة بعد مبايعة الناس  قال اإلمام عيل يف    [ 1230]احلديث:  

لئن قل احلق  و  فعل،و  لئن غلب الباطل فقديام كانو   لكّل أهل، أالو  باطل، و  حق  الدنيا دار

جّل  و  عزّ   اهلل ن  إ  لئن رّد عليكم أمركم إنكم لسعداء.، و أقبل و   ءلقّلام أدبر يش ، ولعلو  فلربام

التوبة  فإن    أصلحوا ذات بينكم، و  السوط فاسترتوا يف بيوتكم، و  أدب هذه األمة بالسيف

إاّل اجلهدما عيلّ و  من ورائكم،  خلعت  و  إن اخلطايا خيل شمس محل عليها أهلها و  أال،   

أعطوا أزّمتها،  و  التقوى مطايا ذلل محل عليها أهلها   إن و  أال  جلمها، فتقحمت ِبم إىل النار.

اجلنّة،  أبوابا،و  فأوردهتم  هلم  بَِساَلٍم  ﴿قيل هلم:  و   طيبها و  وجدوا رَيها و  فتحوا  اْدُخُلوَها 

مضّلة و  اليمني..  [ 46احلجر:]  ﴾آِمننِي  يأيت  و  الشامل  عليها  اجلادة  هي  الوسطى  الطريق 

أمركم  و  عىل الرعية التسليم. ليس أمريو  آثار النبّوة، إن عىل اإلمام االستقامة، و  الكتاب

 

رقم)1) اخلطبة  البالغة:  هنج  ج  16(  واإلرشاد:    - 239ص    1(، 

240 .. 
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ألنصفّن  و ألنصحن للخصم،  اهلل  أيمو أنتم تريدونني ألنفسكم! و  إين أريدكم هللّو واحدا،

أق. للمظلوم بام  يديه من  و  ول رهينة. ذّمتي  العرب عاّم بني  له  به زعيم، إن من رّصحت  أنا 

 (1)املثاّلت، حجزته التقوى عن تقّحم الشبهات(

الصادق:   [ 1231]احلديث:   اإلمام  اهلل    قال  املنرب فحمد  اإلمام عيل صعد  ملا ويل 

ين واهلل ما أرزأكم من فيئكم هذا درمها ما قام يل عذق بيثرب،  إ وأثنى عليه، ثّم قال: أما  

ومعطيكم نفيس  مانعا  أفرتوين  أنفسكم،  عقيل  ؟فلتصدقكم  إليه  فتجعلني    ، فقام  فقال: 

م غريك، وما فضلك عليه إال  أحد يتكل   هاهنا فقال: اجلس ما كان    ؟وأسود يف املدينة سواء

 .(2)بسابقة أو تقوى

مردود    اهلل إن كل ما أقطعه عثامن من مال  و  أالقال اإلمام عيل:    [ 1232]احلديث: 

يبطله يشفإن    إىل بيت مال املسلمني، البلدان   لو  اهللوو  ،ء احلق قديم ال    وجدته تفّرق يف 

  عليه أضيق، أقول قويل هذا من ضاق عليه العدل، فاجلور  و   يف العدل سعة، فإن    ، لرددته

 .(3)لكمو  يل  اهلل أستغفر و

رهط  )اإلمام عيل(  أتى أمري املؤمنني    :زدي قالعن أّب خمنف األ  [ 1233]احلديث:  

هذه   أخرجت  لو  املؤمنني  أمري  يا  فقالوا:  الشيعة  الرؤساء    األموالمن  هؤالء  يف  ففرقتها 

عدت إىل أفضل ما عودك اهلل من    األموررشاف وفضلتهم علينا حتى إذا استوسقت  واأل

واجلور    القسم بالسوية والعدل يف الرعية، فقال: أتأمروين وَيكم أن اطلب النرص بالظلم

ال واهلل ال يكون ذلك ما سمر السمري وما رأيت يف    ؟اإلسالم  أهلفيمن وليت عليه من  

 .(4)أمواهلم ملكي لساويت بينهم، فكيف وإنام هي أمواهلم السامء نجام، واهلل لو كانت

 

 . 65، ص 2، البيان والتبيني: ج  16( هنج البالغة: خطبة 1)

 .  204/  182/ 8الكايف  ( 2)

 . 396، ص 1( دعائم اإلسالم: ج  3)

 .  3/  31/ 4الكايف  ( 4)
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  اإلسالم   أهلفقال:    ،قسم بيت املال سئل اإلمام الصادق عن    [ 1234]احلديث:  

أسوي بينهم يف العطاء، وفضائلهم بينهم وبني اهلل، اجعلهم كبني رجل    اإلسالم   أبناء هم  

وهذا هو  ،  منهم لفضله وصالحه يف املرياث عىل آخر ضعيف منقوص  أحد واحد ال يفضل  

اهلل   رسول  بدو    فعل  اهلل  أ يف  فضلهم  قد  بام  العطاء  يف  أقدمهم  غرينا:  قال  وقد  مره، 

  األرحامقد أصابوا ذلك فأنزهلم عىل مواريث ذوي    باإلسالمبسوابقهم يف اإلسالم، إذا كان  

من بعض، وأوفر نصيبا لقربه من امليت، وإنام ورثوا برمحهم وكذلك كان    أقرببعضهم  

 .(1) عمر يفعله

بن أّب رافع: أّن طلحة والزبري    هللعن أّب اهليثم بن التيهان وعبد ا  [ 1235]احلديث:  

  رسول اهلل يعطيكام    وقاال: ليس كذلك كان يعطينا عمر، قال: فام كان  اإلمام عيل جاءا إىل  

  رسول اهلل ؟ فسكتا، قال: أليس كان      :يقّسم بالسوّية بني املسلمني؟ قاال: نعم، قال

اهلل فسنّة   قاال: سنّة      رسول  أم سنّة عمر؟  باالّتباع عندكم  أمري      رسول اهللأوىل  يا 

وق  املؤمنني وعناء  سابقة  قال: لنا  قال:    رابة،  سابقتك،  قاال:  سابقتي؟  أم  أسبق  سابقتكام 

قرابتك، قال: فعناؤكام أعظم من عنائي؟ قاال: عناؤك، قال: فو    فقرابتكام أم قرابتي؟ قاال:

 .(2)وأومأ بيده إىل األجري، ما أنا وأجريي هذا إاّل بمنزلة واحدة هللا

يوم  أ :  عيلّ   قال اإلمام   [ 1236]احلديث:   الناس  بإقام الصالة    القيامة حاّج  بتسع: 

وإيتاء الزكاة، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والعدل يف الرعّية، والقسم بالسوّية،  

 .(3)  ، وإقامة احلدود وأشباهههلل واجلهاد يف سبيل ا

جامات من ذهب وفّضة    اإلمام عيل عن زاذان إّن قنربا قّدم إىل    [ 1237]احلديث: 

 

 .  255/  146/ 6التهذيب  ( 1)

 .  110ص   2( املناقب ج 2)
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وَيك    ة وقال: إّنك ال ترتك شيئا إاّل قّسمته، فخبأت لك هذا، فسّل سيفه وقال:يف الرحب

 .(1) لقد أحببت أن تدخل بيتي نارا، وقال: عيّل بالعرفاء فجاؤوا، فقال: هذا باحلصص

عيل    [ 1238]احلديث:   اإلمام  من  بعضهم  عطائي  طلب  َيرج  فقال:  ماال 

َيربه بام أصاب    اإلمام عيل ه، فكتب إىل  فقال: ال أكتفي وخرج إىل معاوية فوصل  ،فأقاسمكه

ما يف يدك من املال قد كان له أهل قبلك، وهو  فإن    : أّما بعد اإلمام عيل من املال، فكتب إليه  

سائر إىل أهل من بعدك، فإّنام لك ما مّهدت لنفسك، فآثر نفسك عىل أحوج ولدك، فإّنام 

سعد بام شقيت، وإّما رجل عمل  ف  هللأنت جامع ألحد رجلني: إّما رجل عمل فيه بطاعة ا

فشقي بام مجعت له، وليس من هذين أحد بأهل أن تؤثره عىل نفسك، وال    هللفيه بمعصية ا

 .(2)هلل، وثق ملن بقي برزق اهلل تربد له عىل ظهرك، فارج ملن مىض رمحه ا

عقيل    [ 1239]احلديث:   اإلمام عيل،  قدم  فكساه  إىل  عّمك  اكس  للحسن:  فقال 

قمصه ورداء من أرديته، فلاّم حرض العشاء فإذا هو خبز وملح، فقال عقيل: ليس  قميصا من  

وله احلمد كثريا فقال: أعطني ما أقيض به ديني    هلل قال: أو ليس هذا من نعمة اف  إاّل ما أرى؟ 

وعّجل رساحي حّتى أرحل عنك، قال: فكم دينك يا أبا يزيد؟ قال: مائة ألف درهم، قال:  

واسيكه ولوال أّنه ال بّد  أي وال أملكها، ولكن اصرب حتّى َيرج عطائي فما هي عند  هللال وا

ألعطيتك كّله فقال عقيل: بيت املال يف يدك وأنت تسّوفني إىل عطائك؟    يشء للعيال من  

فقال: ما أنا وأنت فيه إاّل بمنزلة رجل    وكم عطاؤك؟ وما عساه يكون ولو أعطيتنيه كّله؟ 

ف  يتكّلامن  املسلمني وكانا  له  من  السوق فقال  وق قرص اإلمارة مرشفني عىل صناديق أهل 

با يزيد ما أقول فانزل إىل بعض هذه الصناديق فاكرس أقفاله وخذ ما فيه  أعيّل: إن أبيت يا  

 

 .  111ص   2( املناقب ج 2) .  108ص   2( املناقب ج 1)
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هذه الصناديق؟ قال: فيها أموال التّجار قال: أتأمرين أن أكرس صناديق قوم    فقال: وما يف 

ا عىل  توّكلوا  أموا  هللقد  فيها  فقال  وجعلوا  عيل هلم؟  مال  اإلمام  بيت  أفتح  أن  أتأمرين   :

وأقفلوا عليها؟ وإن شئت أخذت سيفك    هلل عطيك أمواهلم وقد توّكلوا عىل اأاملسلمني ف

ِبا جّتارا مياسري، فدخلنا عىل بعضهم فأخذنا فإن    وأخذت سيفي وخرجنا مجيعا إىل احلرية،

أن ترسق عن املسلمني مجيعا    ماله فقال: أو سارقا جئت؟ قال: ترسق من واحد خري من

فقال له: قد أذنت لك قال: فأعنّي عىل سفري هذا،    قال له: أفتأذن يل أن أخرج إىل معاوية؟

   فقال: يا حسن أعط عّمك أربعامئة درهم فخرج عقيل وهو يقول: 

 و يقيض ديننا رّب قريب   سيغنيني اّلذي أغناك عنّي 

: تقيم  اإلمام عيل طاءه من بيت املال قال له وذكر عمرو بن عالء أّن عقيال ملّا سأل ع

اجلمعة قال لعقيل: ما تقول فيمن خان هؤالء    اإلمام عيل إىل يوم اجلمعة فأقام فلاّم صىّل  

 .(1)عطيكأفأنت تأمرين أن أخون هؤالء و أمجعني؟ قال: بئس الرجل ذاك، قال:

يذكر أخاه عقيال:    [ 1240]احلديث:   اإلمام عيل  رأيت عقيال  قال  أملق  لقد  وقد 

حّتى استامحني من بّركم صاعا، وعاودين يف عرش وسق من شعريكم يقضمه جياعه، وكاد  

يطوي ثالث أّيامه خامصا ما استطاعه، ولقد رأيت أطفاله شعث األلوان من رّضهم كأّنام 

اشمأّزت وجوههم من قّرهم، فلاّم عاودين يف قوله وكّرره أصغيت إليه سمعي فغّره وظنّني  

وأّتبع ما أرّسه أمحيت له حديدة لينزجر، إذ ال يستطيع مّسها وال يصرب، ثّم أدنيتها    وتغ ديني أ

من جسمه، فضّج من أمله ضجيج دنف يئّن من سقمه وكاد يسّبني سفها من كظمه وحلرقه  

أئّن من   أتئن من أذى وال  يا عقيل  الثواكل  له: ثكلتك  له من عدمه، فقلت  يف لظى ادين 

 

 .  108ص   2( املناقب ج 1)
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 ( 1)لظى؟

عثامن  أ عن    [ 1241]احلديث:   ولد  أّم  يديه  اإلمام عيل  ّم  وبني  علّيا  قالت: جئت 

هب ال بنتي من هذا القرنفل قالدة، فقال:    يا أمري املؤمننييف الرحبة، فقلت:    قرنفل مكتوب 

فإّنام هذا للمسلمني أّوال، فاصربي حّتى يأتينا حّظنا منه، فنهب    ـ   هاك ذا ونفذ بيده إيّل درمها 

 .(2) ال بنتك قالدة

ماال فقال: إّن هذا املال ليس  اإلمام عليا  بن زمعة    هللسأل عبد ا   [ 1242]احلديث: 

رشكتهم يف حرِبم كان لك مثل  فإن    يل وال لك، وإّنام هو يفء للمسلمني وجلب أسيافهم، 

 .(3) حّظهم، وإاّل فجناة أيدهيم ال تكون لغري أفواههم

يا  يقّسم ماال، فقال:    وهوإىل اإلمام عيل،  جاء عاصم بن ميثم    [ 1243]احلديث:  

ما هو بكّد يدي وال برتاثي عن والدي، ولكنّها    هللاوإيّن شيخ كبري مثقل، قال:    أمري املؤمنني

 .(4)من أعان شيخا كبريا مثقال هللثّم قال: رحم ا ، أمانة أوعيتها 

واستخلف عىل    رسول اهلل    من اليمن يعجل إىل عيل  ملّا أقبل    [ 1244]احلديث: 

ه رجال من أصحابه فعمد ذلك الرجل فكسا كّل رجل من القوم حّلة من  جنده اّلذين مع

مع   كان  اّلذي  عيلّ البّز  خرج    اإلمام  جيشه  دنا  عيلّ فلاّم  عليهم    اإلمام  هم  فإذا  ليتلّقاهم، 

احللل! فقال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوهتم ليتجّملوا به إذا قدموا يف الناس، قال: ويلك من  

؟ قال: فانتزع احللل من الناس ورّدها يف البّز وأظهر اجليش    رسول اهلل قبل أن تنتهي إىل  

خطيبا   رسول اهلل ّيا، فقام اخلدرّي أّنه قال: شكا الناس عل شكاية ملا صنع ِبم. ثّم روي عن

 

 .  108ص   2( املناقب ج 1)
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 .(1) هللإّنه خلشن يف ذات ا  هلل فقال: يا أهّيا الناس ال تشكوا علّيا، فو ا

ايت بامل عند املساء،    ا عليّ اإلمام    عن سامل اجلحدرّي قال: شهدت   [ 1245]احلديث:  

فأّخره إىل غد، فقال هلم: تقبلون    يا أمري املؤمنني قد أمسينا   فقال: اقتسموا هذا املال فقالوا:

 .(2) يل أن أعيش إىل غد؟ قالوا: ماذا بأيدينا، فقال: ال تؤّخروه حتّى تقّسموه

وقت ال يكون عنده قيمة ثالثة  عىل اإلمام عيل  أّنه كان يأيت  روي    [ 1246]احلديث:  

دراهم يشرتي ِبا إزارا وما َيتاج إليه، ثّم يقّسم كّل ما يف بيت املال عىل الناس، ثّم يصيّل  

 .(3) اّلذي أخرجني منه كام دخلته هللفيه فيقول: احلمد 

مرأتني أتتا اإلمام عيل عند القسمة،  ا عن أّب إسحاق اهلمداين، أّن    [ 1247]احلديث:  

خرى من املوايل، فأعطى كل واحدة مخسة وعرشين درمها وكرا  العرب، واأل  إحدامها من

يا أمري املؤمنني إين امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم،   من الطعام، فقالت العربية: 

 .(4)فقال اإلمام عيل: واهلل ال أجد لبني إسامعيل يف هذا الفيء فضال عىل بني إسحاق

ضمرة  [ 1248]احلديث:   بن  عاصم  بني  أ  عن  فسوى  قسام  قسم  عيل  اإلمام  ن 

 .(5)الناس

عن هالل بن مسلم، عن جده، قال: شهدت اإلمام عيل أتى بامل    [ 1249]احلديث:  

عند املساء، فقال: اقسموا هذا املال، فقالوا: قد أمسينا يا أمري املؤمنني، فأخره إىل غد، فقال  

ل: فال تؤخروه حتى تقسموه، قال:  هلم: تتقبلون أين أعيش إىل غد؟ قالوا: وماذا بأيدينا؟ قا 

 .(6)فأيت بشمع فقسموا ذلك املال من غنائمهم

 

 ( تاريخ الطربّي وفضائل اإلمام عيل عن ابن مردويه. 1)

 نقال عن حلية األولياء.  321ص   40( بحار األنوار ج  2)

 نقال عن حلية األولياء.  321ص   40( بحار األنوار ج  3)

 .  69/ 1الغارات  ( 4)

 .  117/ 1الغارات  ( 5)

 .  18/  2أمايل الطويس  ( 6)



271 

 

ّن اإلمام عيل كان يكنس بيت املال كل يوم مجعة ثم  أعن جممع،  [ 1250]احلديث: 

 .(1)تشهدان يل يوم القيامة : ينضحه باملاء ثم يصيل فيه ركعتني، ثم يقول

ال َيبس شيئا لغد،    قال اإلمام عيل: كان خلييل رسول اهلل    [ 1251]احلديث:  

وكان أبو بكر يفعل، وقد رأى عمر يف ذلك أن دون الدواوين، وأخر املال من سنة إىل سنة،  

وكان اإلمام عيل يعطيهم من اجلمعة إىل    .. خلييل رسول اهلل  وأما أنا فأصنع كام صنع  

 .(2)اجلمعة

، أّن اإلمام عيل كان ينضح بيت املال ثم يتنفل  عن جممع التيمي   [ 1252]احلديث:  

 .(3)حبس فيك املال عىل املسلمنيأ فيه، ويقول: اشهد يل يوم القيامة أين مل 

قال: كان اإلمام عيل يقول: يا أهل الكوفة    ، عن بكر بن عيسى   [ 1253]احلديث:  

من غلته  إن خرجت من عندكم بغري رحيل وراحلتي وغالمي فأنا خائن، وكانت نفقته تأتيه  

باملدينة من ينبع، وكان يطعم الناس اخلل واللحم، ويأكل من الثريد بالزيت وجيللها بالتمر  

من العجوة، وكان ذلك طعامه، وزعموا أنه كان يقسم ما يف بيت املال فال تأيت اجلمعة ويف  

 .(4)بيت املال يشء، ويأمر ببيت املال يف كل عشية مخيس فينضح باملاء ثم يصيل فيه ركعتني

أعطى اإلمام عيل الناس يف عام واحد    : قال  ،عن مسلم البجيل   [ 1254]احلديث:  

فقال: يا أهيا الناس اغدوا فخذوا، فواهلل ما أنا    ،صفهانأثالثة أعطيات، ثم قدم عليه خراج  

دنيا غري   يا  قال:  ثم  ركعتني،  فيه  املال فكنس ونضح وصىل  ببيت  أمر  ثم  بخازن،  لكم 

هو بحبال عىل باب املسجد، فقال: ما هذه احلبال فقيل: جيء ِبا من    فإذاغريي، ثم خرج  

 

 .  45/ 1الغارات  ( 1)

 .  47/ 1 الغارات  ( 2)
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 .(1)أرض كرسى، فقال: أقسموها بني املسلمني

عن حممد بن أّب محزة، قال: مر شيخ مكفوف كبري يسأل، فقال    [ 1255]احلديث: 

قالوا: يا أمري املؤمنني نرصاين، فقال: استعملتموه حتى    ؟: ما هذا)اإلمام عيل( أمري املؤمنني  

 .(2) إذا كرب وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت املال

خطبه:    [ 1256]احلديث:   بعض  يف  عيل  اإلمام  اقال  إن  النّاس:  توأم  أهّيا  لوفاء 

لقد أصبحنا يف زمان  و  ما يغدر من علم كيف املرجع،و   ال أعلم جنّة أوقى منه،و  الصدق،

ما هلم؟! قاتلهم اهللّ!.  .  نسبهم أهل اجلهل إىل حسن احليلة. و  قد اخّتذ أكثر أهله الغدر كيسا،

  من أمر   دوهنا مانعو   تقلباهتا( وجه احليلةو   قد يرى احلّول القّلب )البصري بتحوالت األمور

 . (3)ينتهز فرصتها من ال حرجية له يف الّدينو  هنيه، فيدعها رأي العني بعد القدرة عليها، و  اهلل

بقلة احليلة والدهاء:    [ 1257]احلديث:   ما معاوية  قال اإلمام عيل ملن اهتمه  واهللّ 

غدرة  لكن كّل  و   لو ال كراهية الغدر لكنت أدهى الناس،و  يفجر،و   لكنه يغدرو  بأدهى منّي

  ما استغفل باملكيدة،  اهلل لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة! )وو  كل فجرة كفرة،و فجرة،

 .(4)ال أستغمز بالشديدةو

  دوائكم و  إين ألعلم بدائكم   اهلل وقال اإلمام عيل خماطبا رعيته:    [ 1258]احلديث:  

 .(5)لكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفيسو

  أتأمروين أن أطلب النرص باجلور، قال اإلمام عيل خماطبا رعيته:   [ 1259]احلديث:  

 .(6) ما أّم نجم يف السامء نجامو  اهللّ ال أطور به ما سمر سمريو

 

 .  83/ 1الغارات  ( 1)

 .  811/  292/ 6التهذيب  ( 2)
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له،    عن   [ 1260]احلديث:   الناس  مبايعة  بعد  علّيا  اإلمام  أتيت  قال:  عّباس  ابن 

فوجدت املغرية بن شعبة مستخليا به فقلت له بعد أن خرج عنه: ما كان يقول لك هذا؟  

فقال: قال يل قبل يومه: إّن لك حّق الطاعة والنصيحة، وأنت بقّية الناس، وأّن الرأي اليوم  

اليوم يض الضياع  وأّن  ما يف غد،  تقّرر  َيرز  أن  به ما يف غد واشري عليك بشور: وهو  يع 

اعزل  معاوية وابن عامر وعاّمل عثامن عىل عملهم حّتى تأتيك بيعتهم وتسكن الناس، ثّم  

من شئت منه وأبق من شئت، فأبيت عليه ذلك وقلت: ال اداهن يف ديني وال اعطي الدنّية  

ملعاوية جرأة وهو يف  فإن  عاويةكنت أبيت عيّل فانزع من شئت واترك مفإن  قال:   يف أمري،

عمر بن اخلّطاب واّله الشام  فإن    أهل الشام يطيعونه ويسمعون منه وذلك حّجة يف إبقائه، 

 .(1)يف خالفته فقلت: ال واهللّ ال أستعمل معاوية يومني فانرصف من عندي

قال اإلمام عيل: اللهم إنك تعلم أنه مل يكن الذي كان منا منافسة    [ 1261]احلديث:  

ونظهر  يف دينك،  من  املعامل  لنرد  ولكن  احلطام،  فضول  من  يشء  التامس  وال  سلطان،   

 .(2)من عبادك، وتقام املعطلة من حدودك اإلصالح يف بالدك، فيأمن املظلومون 

اإلمام عيل خماطبا رعيته:    [ 1262]احلديث:   أحتجز  قال  أاّل  لكم عندي  أال وإن 

ا إاّل يف حكم، وال أؤّخر لكم حقا عن حمله،  دونكم رسا إاّل يف حرب، وال أطوي دونكم أمر

 .(3)وال أقف به دون مقطعه

األنصار: أما بعد  و  املهاجرينقال اإلمام عيل خماطبا أصحابه من    [ 1263]احلديث:  

قد أردنا املسري إىل  و  األمر،و  فإنكم ميامني الرأي، مقاويل باحلق، أهل احللم، مباركو الفعل 

 . (4) علينا برأيكمعدّوكم فأشريوا و عدّونا 

 

 .  46( ابن الصبّاغ املالكي، الفصول املهمة، ص 1)
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أّما  قال اإلمام عيل َياطب رعيته يبرصها بحقوقها وواجباهتا:    [ 1264]احلديث:  

لكم عيّل من احلّق مثل الذي يل  و  سبحانه يل عليكم حّقا بوالية أمركم،  اهلل بعد فقد جعل  

أضيقها يف التناصف، ال جيري ألحد إاّل جرى  و   . فاحلّق أوسع األشياء يف التواصف.عليكم

ال جيري عليه لكان ذلك  و  لو كان ألحد أن جيري لهو  ال جيري عليه إاّل جرى له، و  ،عليه

لعدله يف كّل ما جرت عليه رصوف  و  دون خلقه، لقدرته عىل عباده،  خالصا هللّ سبحانه

يطيعوه، و   قضائه،  أن  العباد  عىل  حّقه  جعل  الثواب  جو   لكنّه  مضاعفة  عليه  جزاءهم  عل 

منه بام هو  و  تفّضال  أهله. توّسعا  املزيد  افرتضها    من  ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا 

ال يستوجب  و  يوجب بعضها بعضا،و   لبعض الناس عىل بعض، فجعلها تتكافأ يف وجوهها 

 .(1)بعضها إاّل ببعض

قال اإلمام عيل َياطب رعيته يذكر العالقة بني الراعي والرعية،    [ 1265]احلديث:  

سبحانه من تلك احلقوق حّق    اهللو أعظم ما افرتض  كليهام: )والواجبات املنظمة ألدوار  

الرعّية،  عىل  فرضها  و   الوايل  فريضة  الوايل،  عىل  الرعّية  كّل،    اهلل حّق  عىل  لكّل  سبحانه 

ال تصلح  ، وفليست تصلح الرعية إاّل بصالح الوالةوعّزا لدينهم،    فجعلها نظاما إللفتهم

أّدى الوايل إليها حّقها، عّز احلّق  و  ت الرعّية إىل الوايل حّقه الوالة إاّل باستقامة الرعّية، فإذا أدّ 

الدين،و   بينهم، العدل،و  قامت مناهج  السنن، فصلح  و   اعتدلت معامل  جرت عىل أذالهلا 

اليها أو  و  إذا غلبت الرعّية . ويئست مطامع األعداء.و  طمع يف بقاء الدولة، و  بذلك الزمان

ا هنالك  اختلفت  برعّيته  الوايل  اجلور،و  لكلمة، أجحف  معامل  يف  و  ظهرت  اإلدغال  كثر 

كثرت علل النفوس؛ فال  و  عّطلت األحكام،و  تركت حماّج السنن، فعمل باهلوىو   الدين،
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  تعّز األرشار، و   ال لعظيم باطل فعل، فهنالك تذّل األبرارو  عّطل،  يستوحش لعظيم حّق 

 اهلل سبحانه عند العباد( تعظم تبعات و

اإلمام    [ 1266]احلديث:   رعيته:  قال  َياطب  ذلك عيل  يف  بالتناصح  ،  عليكم 

  طال يف العمل اجتهاده و  حرصه،   اهلل إن اشتّد عىل رضا  و  ـ   حسن التعاون عليه، فليس أحدو

سبحانه عىل   اهلللكن من واجب حقوق . وسبحانه أهله من الطاعة له. اهللببالغ حقيقة ما  ـ

إن عظمت  و ـ  ليس امرؤعىل إقامة احلّق بينهم، و التعاون و العباد النصيحة بمبلغ جهدهم،

ال  و  من حّقه، اهلل    بفوق أن يعان عىل ما محله   ـ   تقّدمت يف الدين فضيلته و   يف احلق منزلته، 

 . (1) بدون أن يعني عىل ذلك أو يعان عليه ـ اقتحمته العيون و إن صّغرته النفوس، و ـ  امرؤ

رعيته:    [ 1267]احلديث:   اإلمام عيل َياطب  عليكم حّقا، قال  يل  إن  الناس    أهّيا 

فا و فأّما حّقكم عيّل  تعليمكم كيال  و  توفري فيئكم عليكم، و  لنصيحة لكم،لكم عيّل حق، 

تعلموا و   جتهلوا، كيام  بالبيعة،و..  تأديبكم  فالوفاء  عليكم  حّقي  املشهد و  أّما  يف    النصيحة 

 .(2) الطاعة حني آمركمو اإلجابة حني أدعوكم،و املغيب، و

ال تكّلموين بام تكّلم به اجلبابرة،  قال اإلمام عيل َياطب رعيته:    [ 1268]احلديث:  

تظنّوا ّب   باملصانعة، وال  البادرة، وال ختالطوين  أهل  به عند  يتحّفظ  بام  منّي  تتحّفظوا  وال 

فإنّ  التامس إعظام لنفيس،  قيل يل، وال  أو  استثقاال يف حّق  له،  ه من استثقل احلّق أن يقال 

العدل أن يعرض عليه، كان العمل ِبام أثقل عليه، فال تكّفوا عن مقالة بحّق، أو مشورة  

بعدل، فإيّن لست يف نفيس بفوق أن أخطئ، وال آمن ذلك من فعيل، إاّل أن يكفي اهللّ من  

ال رّب غريه، يملك منّا ما ال  نفيس ما هو أملك به منّي، فإّنام أنا وأنتم عبيد مملوكون لرّب  
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با  الّضاللة  كنّا فيه إىل ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد  ممّا  أنفسنا، وأخرجنا  هلدى،  نملك من 

 .(1)وأعطانا البصرية بعد العمى

الوالة  قال اإلمام عيل َياطب رعيته:    [ 1269]احلديث:   إّن من أسخف حاالت 

الفخر، ويوضع  يظّن ِبم حّب  أن  النّاس:  الكرب، وقد كرهت أن    عند صالح  أمرهم عىل 

كذلك، ولو    ـ  بحمد اهللّ  ـ  يكون جال يف ظنّكم أيّن أحّب اإلطراء، واستامع الّثناء، ولست

كنت أحّب أن يقال ذلك، لرتكته انحطاطا هللّ سبحانه عن تناول ما هو أحّق به من العظمة  

تثن . ووالكربياء. البالء، فال  بعد  الّثناء  النّاس  استحىل  ثناء، إلخراجي  رّبام  وا عيّل بجميل 

الّتقّية يف حقوق مل أفرغ من أ دائها، وفرائض ال بّد من  نفيس إىل اهللّ سبحانه وإليكم، من 

 .(2)إمضائها 

رعيته:    [ 1270]احلديث:   َياطب  عيل  اإلمام  أو  قال  بحق،  مقالة  عن  تكّفوا  ال 

ال آمن ذلك من فعيل، إاّل أن يكفي  و  ء، مشورة بعدل، فإيّن لست يف نفيس بفوق أن أخطى 

أنتم عبيد مملوكون لرّب ال رّب غريه، يملك منّا  و من نفيس ما هو أملك به منّي فإنام أنا  اهلل

إعظام لنفيس،    ال التامسو  ،وال تظنّوا ّب استثقاال يف حّق قيل يل ..  ما ال، نملك من أنفسنا 

 .(3)فإنه من استثقل احلّق أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل ِبام أثقل عليه

أهيا الناس، هل فيكم أحد يّدعي    قال اإلمام عيل َياطب رعيته:  [ 1271]احلديث:  

فقام رجل من القوم    قبيل جورا يف حكم، أو ظلام يف نفس أو مال، فليقم به أنصفه من ذلك؟

أهيا العبد املتكلم، ليس هذا حني إطراء، وما أحب أن َيرضين  :  فقالثناء حسنا،    ه فأثنى علي

فلم يعلمنيه،    ،أحد يف هذا املحرض بغري النصيحة، واهللّ الشاهد عىل من رأى شيئا يكرهه 
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 .(1) أستعتب من نفيس قبل أن تفوت نفيسفإين أحب أن 

أنا أحب أن أشهد    اإلمام عيل َياطب رعيته:قال    [ 1272]احلديث:   الناس،  أهيا 

بيني وبينكم،   يقوم أحد فيقول: أردت أن أقول فخفت، فقد أعذرت فيام  عليكم، أن ال 

بام مل أجن، أما إين مل أستحّل من أحد    اللهم إاّل أن يكون أحد يريد ظلمي، والّدعوى عيلّ 

بأمر اهللّ وأمر رسوله،    هدت مع رسول اهللّ  ماال، ومل أستحّل من أحد دما بغري حّله، وجا 

اهللّ رسوله   البغي، وساّمهم يل رجال  فلام قبض  أهل  أمرين بجهاده من  ، جاهدت من 

وقال:   جهادهم  عىل  وحّضني  والقاسطني  ) رجال،  يل،  وساّمهم  الناكثني  تقاتل  عيل،  يا 

واملارقني  يل،  األقوال،(وساّمهم  منكم  تكثر  فال  يكفإن    ،  ما  هذا  أصدق  عند  املرء  ون 

  (2)(احلال

جّل أنزل كتابا هاديا  و  عزّ   اهللإّن    قال اإلمام عيل َياطب رعيته:   [ 1273]احلديث: 

سبحانه يؤّدكم إىل   اهلل الفرائض أّدوها إىل ، دعوا الرش و الرش، فخذوا باخلريو يبنّي فيه اخلري

  شّد باإلخالص و  احلرم كلها، فضل حرمة املسلم عىل  و  حّرم حرما غري جمهولة،  اهللإن    اجلنة. 

يده إاّل باحلق، ال َيّل أذى املسلم  و  املسلم من سلم الناس من لسانهو  التوحيد املسلمني،و

بالده. إنكم مسؤولون حتى عن  و عبادة يف عباده اهلل اّتقوا  .. إاّل بام جيب. بادروا أمر العامة

إذا رأيتم  و  رأيتم اخلري فخذوا به، إذا  و  ال تعصوه، و  جّل و  عزّ   اهلل  البهائم، أطيعوا و  البقاع

 .(3) اذكروا إذ أنتم قليلون مستضعفون يف األرضو الرّش فدعوه، 

رعيته:  [ 1274]احلديث:   اإلمام عيل َياطب  من    اهلل  وأيم  قال  املظلوم  ألنصفّن 

 .(4)  ظامله، وآلخذّن الظامل بخزامته حتى أورده منهل احلق وإن كان كارها 

 

 . 376/ 7( مسند اإلمام عيل: 1)

 .8/320( هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة: 2)

 . 193/ 3( الكامل يف التاريخ:  3)

 . 467، ص 3( النهاية البن األثري، ج  4)
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ما ضعفت وال جبنت! فألنقبّن     َياطب رعيته:قال اإلمام عيل   [ 1275]احلديث:  

 .(1) الباطل حتى َيرج احلق من خارصته

رعيته:  [ 1276]احلديث:   َياطب  عيل  اإلمام  أل.واهللّ  قال  حّسك  .  عىل  أبيت  ن 

رسوله يوم القيامة،  و  اهلل السعدان مسّهدا، أو أجّر يف األغالل مصفدا، أحّب إيّل من أن ألقى  

  كيف أظلم أحدا لنفس إىل البيل قفوهلا، و  من احلطام،   غاصبا ليشءو  العباد، ظاملا لبعض  

عىل أن أعيص    ـ   بام حتت أفالكها   ـ  واهللّ لو أعطيت األقاليم السبعة ..  يطول يف الثرى حلوهلا و

نعوذ باهللّ  ..  لذة ال تبقىو  لنعيم يفنى،و  ما لعيلّ ..  يف نملة أسلبها جلب شعرية ما فعلته  اهلل

 .(2) به نستعنيو  قّبح الزللو  لعقل،من سبات ا 

 

 الصالح. ( ربيع األبرار: باب اخلري و2) . 595، ص 5( ميزان احلكمة: ج  1)
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 مسؤوليات القضاة يف احلكومة اإلسالمية 

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

املؤسسات القضائية يف احلكومة اإلسالمية، والصفات التي ينبغي أن يتصف ِبا القايض،  

 يستعملها يف التحقيق. باإلضافة إىل املناهج التي 

وهي تتوافق مع ما أوردناه سابقا من اآليات القرآنية الكثرية التي حتض عىل العدالة؛  

 فالقضاء أوىل اجلهات ِبا، باعتباره احلكم الذي تعود إليه الرعية يف خصوماهتا. 

،  ما ورد حول الدعاوى والبينات و  ، أحكام القضاء وآدابهوقد اقترصنا هنا عىل ذكر  

 ما عد ذلك من القوانني التي َيكم ِبا، فقد خصصنا هلا فصول خاصة. أما 

 أحكام القضاء وآدابه أوال ـ ما ورد حول 

ما   املبحث  هذا  يف  حول  نتناول  األحاديث  من  وخطرها،  ورد  القضاء،  مسؤولية 

وصفات القايض التي تؤهله للنجاح فيها، وكيفية التعامل مع اخلصوم الذين يفدون إليه،  

وكلها متوافقة مع القرآن الكريم واآليات التي حتض عىل مراعاة العدل مع اجلميع حتى  

تعاىل:   قال  كام  املخالفني،  بِاْلِقْسطِ ﴿مع  ُشَهَداَء  هللِهِ  اِمنَي  َقوه ُكوُنوا  آَمنُوا  ِذيَن  اله َا  َأهيُّ َواَل    َيا 

َتْعِدُلوا َأاله  َعىَل  َقْوٍم  َشنَآُن  ِرَمنهُكْم  لِلتهْقَوىاعْ   جَيْ َأْقَرُب  ُهَو  اهللهَ  ِدُلوا  ُقوا  باَِم   َواته َخبرٌِي  اهللهَ  إِنه 

ا َأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ لِتَْحُكَم َبنْيَ النهاِس باَِم َأَراَك اهللهُ ، وقال: ﴿ [ 8]املائدة:    ﴾ َتْعَمُلونَ    إِنه

َتاُنوَن    لِْلَخائِننَِي َخِصياما َواْستَْغِفِر اهللهََواَل َتُكْن   ِذيَن ََيْ اِدْل َعِن اله ا َرِحياما َواَل جُتَ إِنه اهللهَ َكاَن َغُفورا

ا َأثِياما  َأْنُفَسُهمْ  انا  [ 107-105]النساء:  ﴾إِنه اهللهَ اَل َُيِبُّ َمْن َكاَن َخوه

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: من 



280 

 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

من جعل قاضيا بني الناس فقد ذبح بغري  :  قال رسول اهلل    [ 1277]احلديث:  

  .(1) سكني

،  القضاة ثالثٌة: واحٌد يف اجلنة واثنان يف النار:  قال رسول اهلل    [ 1278]احلديث:  

اجلنة فرجٌل عرف احلق وقىض به ورجٌل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف  فأما الذي يف  

  .(2)النار ورجٌل قىض للناس عىل جهل فهو يف النار

من كان قاضيا فقىض بالعدل فباحلري أن    :قال رسول اهلل    [ 1279]احلديث:  

 .(3)  ينقلب منه كفافا 

ومن جرب    من سأل القضاء وكل إىل نفسه :  قال رسول اهلل    [ 1280]احلديث:  

   .( 4) عليه ينزل عليه ملكا فيسدده

من طلب قضاء املسلمني حتى يناله ثم غلب    : قال رسول اهلل    [ 1281]احلديث:  

 .(5)عدله جوره فله اجلنة ومن غلب جوره عدله فله النار

اهلل مع القايض ما مل جير فإذا جار ختىل عنه  :  قال رسول اهلل    [ 1282]احلديث:  

   .(6)وألزمه الشيطان

   .(7)لعن الرايش واملرتيش يف احلكم ابن عمر: أن النبي عن   [ 1283]احلديث:  

النبي  قال  معاذعن    [ 1284]احلديث:   اليمن فلام رست أرسل يف    : بعثني  إىل 

َوَمْن    ﴿ال تصيبن شيئا بغري إذين فإنه غلوٌل    ؟فقال: أتدري مل بعثت إليك،  فرددت ،  أثري

 

 ( 1325(، والرتمذي )3572( أبو داود )1)

 ( 3573( أبو داود )2)

 ( 1322( الرتمذي )3)

 ( 1323(، والرتمذي )3578( أبو داود )4)

 ( 3575( أبو داود )5)

 ( 2312(، وابن ماجة )1330( الرتمذي )6)

 ( 1336(، والرتمذي )3580( أبو داود )7)
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  .(1) هلذا دعوتك فامض لعملك  [ 161]آل عمران:  ﴾ِقَياَمِة  َيْغُلْل َيْأِت باَِم َغله َيْوَم الْ 

فقلت: يا  ،  إىل اليمن قاضيا   : بعثني رسول اهلل  قال  عيل عن    [ 1285]احلديث:  

قال: إن اهلل سيهدي قلبك  ، فوال علم يل بالقضاء،  رسول اهلل ترسلني وأنا حديث السن 

حتى تسمع من اآلخر كام سمعت  ويثبت لسانك فإذا جلس بني يديك اخلصامن فال تقضني  

  .(2) من األول فإنه أحرى أن يتبني لك القضاء فام زلت قاضيا أو ما شككت يف قضاء بعد

أن اخلصمني يقعدان بني    : قىض رسول اهلل  قال   ابن الزبري  عن  [ 1286]احلديث:  

  .(3) يدي احلكم

  .(4)ال َيكم أحد بني اثنني وهو غضبان:  قال رسول اهلل   [ 1287]احلديث:  

ال يقضني يف قضاء بقضاءين وال يقيض أحٌد    : قال رسول اهلل    [ 1288]احلديث:  

   .(5) بني خصمني وهو غضبان

إذا ابتىل أحدكم بالقضاء بني املسلمني فال    : قال رسول اهلل    [ 1289]احلديث:  

وال يرفع صوته عىل أحد  ،  وليسو بينهم بالنظر واملجلس واإلشارة،  يقضني وهو غضبان

 .(6)اخلصمني فوق اآلخر

اهلل    [ 1290]احلديث:   رسول  املسلمني  :  قال  حكام  من  حاكم  إىل  دعي  من 

 .(7)أو قال: ال حق له، فامتنع وهو ظامل

فقال املقيض  ،  قىض بني رجلني   أن النبي    عوف بن مالك: عن    [ 1291]احلديث:  

وم عىل العجز ولكن  إن اهلل يل  : قال رسول اهلل  ف،  عليه ملا أدبر: حسبي اهلل ونعم الوكيل 

 

 ( 1335( الرتمذي )1)

 ( 1331(، والرتمذي )3582)( أبو داود 2)

 . 4/4(، وأمحد 3588( أبو داود )3)

 ( 1717(، ومسلم )7158( البخاري )4)

 .4/405، والدارقطني يف )سننه( 8/247( النسائي 5)

 . 205/ 4( ، والدارقطني يف )سننه( 5867) 10/264( أبو يعىل 6)

 ( 1362( البزار كام يف )كشف األستار( )7)
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  .(1) فقل: حسبي اهلل ونعم الوكيل، عليك بالكيس فإذا غلبك أمرٌ 

ملا أراد أن يبعثه إىل اليمن قال له: كيف    معاذ: أن النبي  عن    [ 1292]احلديث:  

مل جتد يف كتاب اهلل؟ قال:  فإن    قال:،  فقال: أقيض بكتاب اهلل  ؟تقيض إذا عرض لك قضاءٌ 

وال يف كتاب اهلل؟ قال: أجتهد    مل جتد يف سنة رسول اهلل  فإن    قال:،  أقيض بسنة رسول اهلل

وقال: احلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل ملا يريض  ،  صدره  فرضب  ،  رأيي وال آلو 

  .(2) رسول اهلل

،  فقال: يا رسول اهلل بم أقىض؟ قال: بكتاب اهلل  رواية: أن معاذا سأل النبي    ويف

ويعظم يف  ،  مل أجد؟ قال: استدق الدنيا فإن    قال: ،  سنة رسول اهلل مل أجد؟ قال: بفإن    قال:

 .  عينك ما عند اهلل واجتهد رأيك فيسددك اهلل للحق

فخرج  ،  سمع جلبة بباب حجرته   أم سلمة: أن رسول اهلل  عن    [ 1293]احلديث:  

أنه  :  فقال،  إليهم  فأحسب  بعض  من  أبلغ  بعضكم  فلعل  اخلصم  يأتيني  وإنه  برٌش  أنا  إنام 

له  صادٌق  مسلم،  فأقيض  بحق  له  قضيت  أو  ،  فمن  فليحملها  النار  من  قطعٌة  هي  فإنام 

  .(3)ليذرها 

َيتصامن يف مواريث ومل    أم سلمة: أن رجلني أتيا النبي  عن    [ 1294]احلديث:  

فمن  ،  فأحسب أنه صادٌق فأقيض له  لعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته:  فقال ،  يكن هلام بينة

فبكى الرجالن وقال  ،  فإنام هي قطعٌة من النار فليحملها أو ليذرها ،  قضيت له بحق مسلم

ثم  ،  أما إذا فعلتام ذلك فاقتسام فتوخيا احلق:  فقال هلام  ،  كل منهام لصاحبه: حقي لك 

  .(4) ثم حتلال، استهام

 

 (  3627( أبو داود )1)

 ( 1328  -1327(، والرتمذي )3592أبو داود ) (2)

 ( 1713(،ومسلم ) 2326( البخاري )3)

 (  3584( أبو داود )4)
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 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

 .(1) سكنيمن جعل قاضيا فقد ذبح بغري   :قال رسول اهلل   [ 1295]احلديث:  

 . (2) : من ابتيل بالقضاء فال يقيض وهو غضبانقال رسول اهلل    [ 1296]احلديث:  

اهلل    [ 1297]احلديث:   رسول  حتى    : قال  نار،  من  مجرتني  بني  القايض  لسان 

 .(3)يقيض بني الناس، فإما إىل اجلنة، وإما إىل النار

ول،  : إذا تقاىض إليك رجالن فال تقض لألقال رسول اهلل    [ 1298]احلديث:  

 .(4) نك إذا فعلت ذلك تبني لك القضاء إ، فاآلخرحتى تسمع من 

ملا وجهني إىل اليمن: إذا    رسول اهلل  قال: قال  اإلمام عيل  عن    [ 1299]احلديث:  

، قال: فام شككت يف قضاء  اآلخرحد اخلصمني، دون أن تسأل من  حتوكم إليك فال حتكم أل

 .(5)بعد ذلك

حني بعثه برباءة قال: إن الناس    رسول اهلل  عن اإلمام عيل: أن    [ 1300]احلديث:  

أجدر أن    فإنه،  اآلخرأتاك اخلصامن فال تقض لواحد، حتى تسمع    فإذاسيتقاضون إليك،  

 .(6)تعلم احلق

: أن يقدم صاحب  عن اإلمام الباقر، قال: قىض رسول اهلل    [ 1301]احلديث:  

 .(7) اليمني يف املجلس بالكالم

رجال احتاج الناس إليه    لعن رسول اهلل    : قال اإلمام الباقر  [ 1302  ]احلديث: 

 .(8)لتفقهه، فسأهلم الرشوة

 

 . 721املقنعة:  ( 1)

 . 2/  413/ 7الكايف  ( 2)

 .  808/  292/ 6التهذيب  ( 3)

 .  549/  227/ 6التهذيب  ( 4)

 .  286/  65/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 5)

 .  9/ 75/ 2تفسري العيايش  ( 6)

 . 25/ 7/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 7)

 .  534/  224/ 6التهذيب  ( 8)
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 .(1) غلول األمراءهدية   :قال رسول اهلل   [ 1303]احلديث:  

،  عينه، فعاده رسول اهلل  اإلمام عيل  اشتكى  قال اإلمام الباقر:    [ 1304]احلديث:  

قال: يا رسول اهلل   ؟: أجزعا، أم وجعا يا عيل رسول اهلل اإلمام عيل يصيح، فقال له  فإذا

  ما وجعت وجعا قط أشد عيّل منه، قال: يا عيل إن ملك املوت إذا نزل ليقبض روح ،

معه سفودا من نار، فينزع روحه به فيصيح جهنم، فاستوى اإلمام عيل جالسا،    أنزلالفاجر،  

فقال: يا رسول اهلل أعد عيّل حديثك، فقد أنساين وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك أحدا  

 .(2)قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور  ؟من امتك

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 وردت عنهم إىل األقسام التالية:  بحسب منوقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

اإلمام عيل   [ 1305]احلديث:   واملطل،  القايض   لرشيح   قال  املعك  أهل  إىل  انظر   :

فخذ   احلّكام،  إىل  الناس  بأموال  يديل  ممّن  واليسار،  املقدرة  أهل  من  الناس  حقوق  ودفع 

يقول: مطل    رسول اهلل  ين سمعت  إللناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار ف

واعلم  .  ومن مل يكن له عقار، وال دار، وال مال فال سبيل عليه.  ،املسلم املورس ظلم للمسلم 

ثم واس بني املسلمني بوجهك    ، أنه ال َيمل الناس عىل احلق، إال من ورعهم عن الباطل

ورد    ، ومنطقك وجملسك، حتى ال يطمع قريبك يف حيفك، وال ييأس عدوك من عدلك

واعلم أن املسلمني  ،  للعمى، وأثبت يف القضاء   أجىل ذلك  فإن    اليمني عىل املدعي مع بينته، 

عدول بعضهم عىل بعض، إال جملود يف حد مل يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنني،  

 

 ، . 537/  224/ 6التهذيب  ( 2) .  268/  1أمايل الطويس  ( 1)
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وإياك والتضجر والتأذي يف جملس القضاء، الذي أوجب اهلل فيه األجر، وَيسن فيه الذخر  

با  قىض  أحل  .  حلق. ملن  أو  حالال،  حرم  إال صلحا  املسلمني  بني  جائز  الصلح  أن  واعلم 

أحرضهم أخذت له بحقه، وإن مل  فإن    . واجعل ملن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهام،. حراما 

. وإياك أن تنفذ قضية يف قصاص، أو حد من حدود اهلل، أو  .َيرضهم أوجبت عليه القضية 

عيّل إن شاء اهلل، وال تقعد يف جملس القضاء    حق من حقوق املسلمني، حتى تعرض ذلك

 .(1) حتى تطعم

لرشيح: ال تشاور أحدا يف جملسك، وإن غضبت  اإلمام عيل  قال    [ 1306]احلديث:  

 .(2) فقم، وال تقضني وأنت غضبان

، ويف  اإلشارة: من ابتيل بالقضاء فليواس بينهم يف  اإلمام عيل قال    [ 1307]احلديث:  

 .(3)النظر، ويف املجلس

، فمكث عنده أياماا، ثم تقدم إليه  باإلمام عيل أن رجال نزل  روي    [ 1308ديث:  ]احل 

  رسول اهلل  فإن    حتول عنّا،   قال: نعم، قال:  ؟يف خصومة مل يذكرها، فقال له: أخصم أنت

 . (4) هنى أن يضاف اخلصم، إال ومعه خصمه

الم  عن اإلمام الصادق، قال: كان أمري املؤمنني ال يأخذ بأول الك  [ 1309]احلديث:  

 .(5)دون آخره

حني واله عىل مرص    ، شرتإىل مالك األ  هيف عهدقال اإلمام عيل    [ 1310]احلديث:  

الرعية طبقاتاو  :وأعامهلا  أن  جنود    : علم  ومنها  منها  واخلاصة،  العامة  كتاب  ومنها  اهلل، 

 

 . 1/  412/ 7الكايف  ( 1)

 . 5/  413/ 7الكايف  ( 2)

، ومن ال َيرضه 543/  226/  6والتهذيب  ،  3/  413/  7الكايف    (  3)

 .  9/ 8/  3الفقيه 

 . 4/  413/ 7الكايف  ( 4)

 .  853/  310/ 6التهذيب  ( 5)
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ولكل عىل الوايل  .. اهلل له سهمه، ووضعه عىل حده وفريضته سمى وكل قد .. قضاة العدل 

واخرت للحكم بني الناس أفضل رعيتك يف نفسك، ممن ال تضيق به  ..  حق بقدر ما يصلحه

إىل  ..  األمور حاجته  معه  وتقل  علته،  يزيح  ما  البذل  يف  له  وافسح  قضائه،  تعاهد  وأكثر 

 .(1)هالناس، وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غري

  فإذا: يد اهلل فوق رأس احلاكم ترفرف بالرمحة،  اإلمام عيل قال    [ 1311]احلديث:  

 .(2) حاف وكله اهلل إىل نفسه

: أن  )اإلمام عيل( بن نباته، قال: قىض أمري املؤمنني  األصبغعن    [ 1312]احلديث:  

 .(3)ما أخطأت القضاة يف دم، أو قطع، فهو عىل بيت مال املسلمني

 اإلمام السجاد: ما روي عن  

إذا كنتم يف أئمة جور فاقضوا يف أحكامهم،  قال اإلمام السجاد:    [ 1313]احلديث:  

 .(4)فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خريا لكم وال تشهروا أنفسكم

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

الباقر  عن حمّمد بن مسلم، قال: مر ّب    [ 1314]احلديث:   وأنا جالس عند  اإلمام 

فقلت: إن هذا    ؟ نة، فدخلت عليه من الغد، فقال يل: ما جملس رأيتك فيه أمسقاض باملدي

يف   من  فتعم  اللعنة،  تنزل  أن  يؤمنك  وما  يل:  فقال  إليه،  جلست  فربام  مكرم،  يل  القايض 

 .(5)املجلس

قال اإلمام الباقر: من أفتى الناس بغري علم، وال هدى من اهلل،    [ 1315]احلديث: 

 

 .  53/   99:   3هنج البالغة  ( 1)

 .  528/  222/ 6والتهذيب   1/  410/ 7الكايف  ( 2)

 . 16/ 5/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 3)

 .  540/  225/ 6التهذيب  ( 4)

 . 1/  410/ 7الكايف  ( 5)
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 .(1)ئكة العذاب، وحلقه وزر من عمل بفتياهلعنته مالئكة الرمحة، ومال

كان يف بني إرسائيل قاض، وكان يقيض باحلق    قال اإلمام الباقر:  [ 1316]احلديث:  

املوت حرضه  فلام  عىل    ، فيهم،  وضعيني  وكفنيني،  فغسليني،  مت  أنا  إذا  المرأته:  قال 

حينا،    نك ال ترين سوءا، فلام مات فعلت ذلك، ثم مكث بذلك إرسيري، وغطي وجهي، ف

هي بدودة تقرض منخره، ففزعت من ذلك، فلام    فإذاثم إهنا كشفت عن وجهه لتنظر إليه  

قالت: أجل، فقال هلا: أما لئن كنت   ؟كان الليل أتاها يف منامها، فقال هلا: أفزعك ما رأيت

فزعت ما كان الذي رأيت إال يف أخيك فالن، أتاين ومعه خصم له، فلام جلسا إيل قلت:  

ل احلق له، ووجه القضاء عىل صاحبه، فلام اختصام إيّل كان احلق له، ورأيت ذلك  اللهم اجع 

بينا يف القضاء، فوجهت القضاء له عىل صاحبه، فأصابني ما رأيت ملوضع هواي كان مع  

 .(2)موافقة احلق

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

له قال،    كانفإن    قال اإلمام الصادق: لسان القايض وراء قلبه،  [ 1317]احلديث:  

 .(3) وإن كان عليه أمسك

إذا كان احلاكم يقول ملن عن يمينه، وملن  قال اإلمام الصادق:    [ 1318]احلديث:  

فعىل ذلك لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني، إال يقوم من    ؟ ما تقول  ؟عن يساره: ما ترى

 .(4) جملسه، وجيلسهم مكانه

اس من نفسه ريض به حكام  قال اإلمام الصادق: من أنصف الن  [ 1319]احلديث:  

 

 .  531/  123/ 6، والتهذيب 2/ 409/ 7و   3/ 33/  1الكايف  ( 1)

   2/  410/ 7الكايف  ( 2)

 . 5/  413/ 7الكايف  ( 3)

 . 6/  414/ 7الكايف  ( 4)
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 .(1)لغريه

إذا تقدمت مع خصم إىل وال، أو إىل قاض  قال اإلمام الصادق:    [ 1320]احلديث:  

  (2) (يعني: عن يمني اخلصم)  فكن عن يمينه

قال اإلمام الصادق: إن النواويس شكت إىل اهلل عّز وجّل شدة    [ 1321]احلديث: 

 .(3) اة أشد حراا منكمواضع القضفإن  حرها، فقال هلا عّز وجّل: اسكني

عن عبد الرمحن بن احلجاج، قال: كان اإلمام الصادق قاعدا يف    [ 1322]احلديث:  

حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعراّب، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلام سكت قال له  

فسكت عنه ربيعة، ومل يرد عليه شيئا، فأعاد املسألة عليه، فأجابه   ؟األعراّب: أهو يف عنقك

فسكت ربيعة، فقال اإلمام الصادق: هو يف    ؟بمثل ذلك، فقال له األعراّب: أهو يف عنقك

 ( 4)؟!عنقه، قال: أو مل يقل: وكل مفت ضامن

سئل اإلمام الصادق عن قاض بني قريتني، يأخذ من السلطان    [ 1323]احلديث:  

 .(5)اء الرزق، فقال: ذلك السحتعىل القض

 .(6)الرشا يف احلكم هو الكفر باهللقال اإلمام الصادق:   [ 1324]احلديث:  

 .(7)هو الرشا يف احلكم  : البخس، فقال سئل اإلمام الصادق عن    [ 1325]احلديث:  

 .(8)من أكل السحت، الرشوة يف احلكمقال اإلمام الصادق:    [ 1326]احلديث:  

 .(9) أما الرشا يف احلكم، فهو الكفر باهلللصادق: قال اإلمام ا  [ 1327]احلديث:  

 

 .  4/ 7/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 1)

 .  244، واالنتصار  8/ 7/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 2)

 . 11/ 4/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 3)

 . 1/  409/ 7الكايف  ( 4)

 . 527/ 222/  6، والتهذيب  1/  409/ 7الكايف  ( 5)

 . 2/  409/ 7الكايف  ( 6)

 . 3/  409/ 7الكايف  ( 7)

 .  113/  321/ 1تفسري العيايش  ( 8)

 .  112/  321/ 1تفسري العيايش  ( 9)
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 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

هل نأخذ يف أحكام املخالفني، ما يأخذون  قيل لإلمام الكاظم:    [ 1328]احلديث: 

أحكامهم يف  منهم،  فقال  ؟منا  التقية  فيه  مذهبكم  كان  إذا  اهلل،  شاء  إن  ذلك  لكم  جيوز   :

 . (1) واملداراة هلم

عن    [ 1329]احلديث:   الكاظم  اإلمام  املسألة  سئل  عن  يسأله  من  يأتيه  الرجل، 

ال   بام  يفتيه  أو  باحلق،  يفتيه  أو  عنه،  فيسكت  عليه،  يشنع  أن  فيها  أفتى  هو  إن  فيتخوف، 

 .(2)نه أعظم أجرا وأفضلقال: السكوت عف ،يتخوف عىل نفسه

 الدعاوى والبينات ا ـ ما ورد حول  ثاني

املبحث ما   القضاة  ورد من األحاديث حول  نتناول يف هذا  التي يستعملها  الطرق 

للتحري والتحقيق يف القضايا، وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل  

  َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ ﴿ اهتا، كام قال تعاىل:  التأين وعدم قبول الدعاوى جمردة عن بين

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوالا   [ 36]اإلرساء:  ﴾ إِنه السه

ومثلها ما ورد يف النهي عن تقبل شهادات الفاسقني املنحرفني، كام قال تعاىل: ﴿َيا  

َا  ِذيَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ َفَتَبيهنُوا َأنْ َأهيُّ ا بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم    اله ُتِصيُبوا َقْوما

 [ 6]احلجرات:  ﴾َناِدِمنيَ 

وقد ورد يف القرآن الكريم التنصيص عىل بعض األحكام املرتبطة بالبينات، ومنها  

ى    كام قال تعاىل: ﴿َيا   البينات املرتبطة بالدين، ِذيَن آَمُنوا إَِذا َتَداَينُْتْم بَِدْيٍن إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ َا اله َأهيُّ

َفْلَيْكُتْب َوْلُيْملِِل    َواَل َيْأَب َكاتٌِب َأْن َيْكُتَب َكاَم َعلهَمُه اهللهُ  َوْلَيْكُتْب َبْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدلِ   َفاْكُتُبوهُ 

 

 .  538/  225/ 6التهذيب  ( 2) .  535/  224/ 6التهذيب  ( 1)
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ُه َواَل َيْبَخْس ِمنُْه َشْيئاا الهِذي َعلَ  ا  فإن    ْيِه احْلَقُّ َوْلَيتهِق اهللهَ َربه ا َأْو َضِعيفا َكاَن الهِذي َعَلْيِه احْلَقُّ َسِفيها

بِاْلَعْدلِ  َولِيُُّه  َفْلُيْملِْل  ُهَو  ُيِمله  َأْن  َيْسَتطِيُع  اَل  ِرَجالُِكمْ   َأْو  ِمْن  َشِهيَدْيِن  مَلْ    فإن  َواْسَتْشِهُدوا 

َر إِْحدَ  ا َفُتَذكِّ إِْحَدامُهَ َأْن َتِضله   
ِ
َهَداء َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ ا  َيُكوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن مِمهْن  امُهَ

َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا   اأْلُْخَرى  ا إىَِل   َواَل َيْأَب الشُّ ا َأْو َكبرِيا َذلُِكْم    َأَجلِهِ   َواَل َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغريا

َهاَدِة َوَأْدَنى َأاله َتْرَتاُبوا ةا ُتِديُروهَنَا َبْينَُكْم    َأْقَسُط ِعنَْد اهللهِ َوَأْقَوُم لِلشه اَرةا َحارِضَ إِاله َأْن َتُكوَن جِتَ

َوإِْن َتْفَعُلوا    اره َكاتٌِب َواَل َشِهيدٌ َواَل ُيَض   َوَأْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتمْ   َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأاله َتْكُتُبوَها 

ُقوا اهللهَ  َفإِنهُه ُفُسوٌق بُِكمْ   َعلِيمٌ  َوُيَعلُِّمُكُم اهللهُ  َواته
ٍ
ء  [ 282]البقرة:  ﴾َواهللهُ بُِكلِّ يَشْ

يِت  ئُِكْم  َيْأتِنَي اْلَفاِحَشَة ِمْن نَِسا   ومثلها ما ورد يف عدد الشهود، كام قال تعاىل: ﴿َوالاله

اُهنه املَْْوُت َأْو  فإن    َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنه َأْرَبَعةا ِمنُْكمْ  َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنه يِف اْلُبُيوِت َحتهى َيَتَوفه

 [15]النساء:  ﴾جَيَْعَل اهللهُ هَلُنه َسبِيالا 

للشهادة   فإن   والشهود؛ ونحب أن بني هنا أن الرشيعة وإن وضعت قوانني معينة 

احلقوق،   تبطل  ال  حتى  والتأكد  التحري  استعمل كل وسائل  القايض من  يعفي  ال  ذلك 

 ما نورده من األحاديث ليس متناقضا، وإنام يدل كل منهام عىل حمله اخلاص به. فإن  وهلذا؛

اشرتاط   مثل  باملرأة،  املرتبطة  الرشوط  بعض  وضع  أن  كذلك  نبني  أن  ونحب 

أن املرأة يف الغالب  ا األخرى، ليس فيه أي إساءة للمرأة، ذلك  شاهدتني حتى تذكر إحدامه

ِبا  من رمحة اهلل  فلهذا احتاجت إىل من يذكرها، باإلضافة إىل أن  ال هتتم بالديون وتوثيقاهتا؛  

استفزاز  ألي  تتعرض  ال  حتى  املحال  بعض  يف  الشهادة  من  يمكن    ،إعفاؤها  ذلك  ومع 

 قيق. للقايض االستفادة من شهادهتا يف التح

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 
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 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

اهلل    [ 1330]احلديث:   رسول  املدعي :  قال  عىل  املدعى  ،  البينة  عىل  واليمني 

  .(1)عليه

بدعواهم الدعى قوم دماء  لو يعطى الناس  :  قال رسول اهلل    [ 1331]احلديث: 

  .(2) ولكن اليمني عىل املدعى عليه، رجال وأمواهلم

إحدامها   روي  [ 1332]احلديث:   فخرجت  خترزان  كانتا  امرأتني  أنفذ  ،  أن  وقد 

لو يعطى الناس    :فقال ،  رسول اهلل  فادعت عىل األخرى فرفع ذلك إىل  ،  بإشفى يف كفها 

وَن بَِعْهِد  ﴿وا عليها:  ؤواقر،  ذكروها باهلل،  بدعواهم لذهب دماؤهم وأمواهلم ِذيَن َيْشرَتُ إِنه اله

ُر إَِلْيِهْم َيْوَم  اهللهِ َوَأْياَمهِنِْم َثَمناا َقلِيالا ُأوَلئَِك اَل َخاَلَق هَلُْم يِف اآْلِخَرِة َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهللهُ َواَل َينْظُ 

يِهْم َوهَلُْم َعَذاٌب   قال رسول اهلل  ف،  فذكروها فاعرتفت  [ 77]آل عمران:    ﴾َألِيمٌ اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّ

 :(3)اليمني عىل املدعى عليه.   

 .(4)  قىض بيمني وشاهد  أن النبي  عن ابن عباس:  [ 1333]احلديث:  

   .(5)قىض باليمني مع الشاهد الواحد  هريرة: أن النبي    عن أّب  [ 1334]احلديث:  

أّب    [ 1335]احلديث:   ادعيا  عن  رجلني  أن  منهام  موسى:  واحد  كل  فبعث  بعريا 

 .(6)بينهام نصفني فقسمه النبي ، شاهدين

  ويف رواية: أن رجلني ادعيا بعريا أو دابة ليست لواحد منهام بينة فجعله النبي  

   .(7) بينهام

 

 ( 1341( الرتمذي )1)

 ( 1711( مسلم )2)

 . 8/248(، والنسائي 4552( البخاري )3)

 ( 3608(، وأبو داود )1712( مسلم )4)

 ( 1343(، والرتمذي )3610( أبو داود )5)

 .  248/ 8(، والنسائي 3615( أبو داود )6)

 ( 3614 -3613( أبو داود )7)
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فتسارعوا  ،  عرض عىل قوم اليمني  هريرة: أن النبي  عن أّب    [ 1336]احلديث:  

   .(1)اليمني أهيم َيلفإليه فأمر أن يسهم بينهم يف 

اهلل    [ 1337]احلديث:   رسول  واستحباها  :  قال  اليمني  عىل  االثنان  أكره  إذا 

  .(2) فليستهام عليها 

وال زان  ،  ال جتوز شهادة خائن وال خائنة :  قال رسول اهلل    [ 1338]احلديث:  

   .(3)وال ذي غمر عىل أخيه

وال جملود  ،  وال خائنةال جتوز شهادة خائن  :  قال رسول اهلل    [ 1339]احلديث:  

وال ظنني يف والء  ،  وال القانع ألهل البيت ،  وال جمرب شهادة،  وال ذي غمر عىل أخيه،  حدا

  .(4)وال قرابة

أهيا الناس عدلت شهادة الزور إرشاكا باهلل  : قال رسول اهلل   [ 1340]احلديث:  

ورِ   ﴿ :  ثم قرأ النبي    ، تعاىل ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َقْوَل الزُّ    . (5)[ 30]احلج:    ﴾ َفاْجَتنُِبوا الرِّ

النبي  عن    [ 1341]احلديث:   أن  ثابت:  بن  أعراّب    خزيمة  من  فرسا  ابتاع 

ثمن فرسه ليقبضه  منزله؛  إىل  النبي  ،  فاستتبعه  بالفرس  فأرسع  األعراّب  ،  امليش وأبطأ 

األع يعرتضون  رجاٌل  أنه  فطفق  يشعرون  ال  بالفرس  يساومونه  فنادى    راّب  ابتاعه 

حني سمع    فقام النبي  ،  فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإال بعته،  األعراّب النبي  

قال رسول  ف،  فقال األعراّب: ال واهلل ما بعتكه   أو ليس قد ابتعته منك؟:  فقال ،  نداء األعراّب 

فقال خزيمة: أنا أشهد أنك  ،  فطفق األعراّب يقول: هلم شهيدا   ،بىل قد ابتعته منك :  اهلل  

 

 (  2674( البخاري )1)

 (  3617( أبو داود )2)

 ( 3601( أبو داود )3)

 ( 2298( الرتمذي )4)

 ( 2299( والرتمذي )3599،وأبو داود )178/ 4(أمحد 5)
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بايعته  النبي  ،  قد  اهلل    بم تشهد؟:  فقال ،  عىل خزيمة   فأقبل  يا رسول  بتصديقك  فقال: 

رجلني  فجعل   بشهادة  خزيمة  أبو  ،  شهادة  له  فقال  اهلل؟  رسول  هذا  األعرابى:  فقال 

ا َوَأْجَدُر  ﴿صدق اهلل: ،  هريرة: كفى بك جهال أن ال تعرف نبيك ا َونَِفاقا اأْلَْعَراُب َأَشدُّ ُكْفرا

فاعرتف األعراّب  ،  [ 97]التوبة:    ﴾ َحكِيمٌ َواهللهُ َعلِيٌم    َأاله َيْعَلُموا ُحُدوَد َما َأْنَزَل اهللهُ َعىَل َرُسولِهِ 

   .(1) بالبيع

من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد  :  قال رسول اهلل    [ 1342]احلديث:  

  .(2)بالزور

ما الذي جيوز يف الرضاع من    : سئل النبي  قال  ابن عمر  عن  [ 1343]احلديث:  

  .(3)رجٌل أو امرأةٌ : فقال الشهود؟ 

 . (4)أجاز شهادة القابلة حذيفة: أن النبي عن    [ 1344]احلديث:  

ومل  ، الشعبي: أن رجال من املسلمني حرضته الوفاة بدقوقاءعن  [ 1345]احلديث:  

،  فقدما الكوفة ، فأشهد رجلني من أهل الكتاب ، لمني يشهده عىل وصيتهجيد أحدا من املس

قال أبو موسى: هذا مل يكن بعد  ،  وقدما برتكته ووصيته،  فأتيا أبا موسى األشعري فأخرباه

فأحلفهام بعد العرص باهلل: ما خانا وال كذبا وال بدال وال    الذي كان يف عهد رسول اهلل  

   .(5)لوصية الرجل وتركته فأمىض شهادهتاموإهنا  ،  كتام وال غريا

حبس رجال    ِبز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن النبي  عن    [ 1346]احلديث:  

  .(6) سبيله خىل ثم  ، يف هتمة

 

 . 301/ 7(، والنسائي 3607( أبو داود )1)

 ( 4167) 4/270)األوسط( (الطرباين يف 2)

 . 2/35( أمحد 3)

 ( 596)  189/ 1( الطرباين يف )األوسط(  4)

 ( 3605( أبو داود )5)

 ( 1417(،والرتمذي )3630( أبو داود )6)
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قىض يف السيل املهزور أن يمسك    عمرو: أن النبي    عن ابن  [ 1347]احلديث:  

  .(1) حتى يبلغ الكعبني ثم يرسل األعىل عىل األسفل

،  فدخلت حائطا ،  : كانت ناقٌة ضاريةٌ قال  الرباء بن عازب  عن   [ 1348]احلديث:  

وأن حفظ  ،  فقىض أن حفظ احلوائط بالنهار عىل أهلها ،  فيها   فكلم النبي  ،  فأفسدت فيه

  .(2) وأن عىل أهل املاشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، املاشية بالليل عىل أهلها 

قوم بغري إذهنم فليس له  من زرع يف أرض  :  قال رسول اهلل    [ 1349]احلديث:  

  .(3)من الزرع يشٌء وله نفقته

،  رجالن يف حريم نخلة   : اختصم إىل النبي  قال  سعيد  عن أّب   [ 1350]احلديث:  

  .(4)  فقىض بذلك، فأمر ِبا فذرعت فوجدت سبعة أذرع

اهلل    [ 1351]احلديث:   رسول  عطنا  :  قال  ذراعا  أربعون  فله  بئرا  حفر  من 

  .(5)ملاشيته

إن أول قسامة كانت يف اجلاهلية لفينا بني    :قال  ابن عباس  عن  [ 1352]احلديث:  

كان رجٌل من بني هاشم استأجره رجٌل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه يف  ،  هاشم

به رجٌل من بني هاشم انقطعت عروة جوالقه،  إبله فمر  به  ،  قد  أغثني بعقال أشد  فقال: 

فأعطاه عقاال فشد به عروة جوالقهن فلام نزلوا عقلت اإلبل  ،  عروة جوالقي ال تنفر اإلبل

قال: ليس  ،  فقال الذي استأجره: ما بال هذا البعري مل يعقل من بني اإلبل،  إال بعريا واحدا

فقال:  ،  فمر به رجٌل من أهل اليمن،  فحذفه بعصا كان فيها أجله،  قال: فأين عقاله،  له عقاٌل 

 

 ( 2482(، وابن ماجة ) 3639( أبو داود )1)

 (  3570( أبو داود )2)

 ( 2466(،وابن ماجة )1366(،والرتمذي )3403( أبو داود )3)

 ( 3640( أبو داود )4)

 ( 2486( ابن ماجة )5)



295 

 

من الدهر؟    قال: هل أنت مبلٌغ عني رسالة مرة،   شهدتهقال: ما أشهد وربام،  أتشهد املوسم 

فإن    ، يا آل هاشم  :فإذا أجابوك فناد،  ناد يا آل قريش :  قال: فإذا شهدت املوسم،  قال: نعم

املستأجر ،  فأخربه أن فالنا قتلني يف عقال،  أجابوك فسل عن أّب طالب فلام قدم  ،  ومات 

فعل صاح ما  فقال:  أبو طالب  أتاه  استأجره  عليه  ،  بنا الذي  القيام  فأحسنت  قال: مرض 

ثم إن الرجل الذي أوىص إليه أن  ،  قال: وقد كان أهل ذاك منك فمكث حينا ،  فوليت دفنه

قالوا: هذه  ، قال يا آل بني هاشم ،  قالوا: هذه قريٌش ،  يبلغ عنه واَف املوسم فقال: يا لقريش 

 فالٌن أن أبلغك رسالة:  قال: أمرين ،  قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب ،  بنو هاشم 

  مائة إن شئت أن تؤدي  ،  فأتاه أبو طالب فقال: اخرت منا إحدى ثالث،  أن فالنا قتله يف عقال

أبيته  فإن    ، وإن شئت حلف مخسون من قومك إنك مل تقتله،  فإنك قتلت صاحبنا ،  من اإلبل

حتت رجل    قتلناك به فأتى قومه فأخربهم فقالوا: نحلف فأتته امرأٌة من بني هاشم كانت

وال  ،  فقالت: يا أبا طالب أحب أن جتيز ابني هذا برجل من اخلمسني ،  منهم قد ولدت منه

األيامن ففعل يمينه حتى تصرب  أردت مخسني  ،  تصرب  أبا طالب  يا  فقال:  منهم  فأتاه رجٌل 

يصيب كل رجل منهم بعريان هذان بعريان فاقبلهام  ،  من اإلبل  مائة رجال أن َيلفوا مكان  

قال ابن  ،  وجاء ثامنيٌة وأربعون فحلفوا،  صرب يميني حيث تصرب األيامن فقبلهاممني وال ت

   .(1)ومن الثامنية وأربعني عنٌي تطرف، عباس: فوالذي نفيس بيده ما حال احلول 

أناس من الصحابة: أن القسامة كانت يف اجلاهلية فأقرها  عن    [ 1353]احلديث:  

وقىض ِبا بني ناس من األنصار يف قتيل ادعوه عىل  ،  عىل ما كانت عليه يف اجلاهلية  النبي  

   .(2)هيود خيرب

 

 . 8/5(، النسائي 1670( مسلم )2) ( 3845( البخاري )1)
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وحميصة  ،  : انطلق عبد اهلل بن سهل قال   سهل بن أّب حثمة عن    [ 1354]احلديث:  

،  فأتى حميصة إىل عبد اهلل بن سهل ،  ا حلوائجهامبن مسعود إىل خيرب وهو يومئذ صلٌح فتفرق

فدفنه قتيال  دمه  يف  يتشحط  وحميصة  ،  وهو  سهل  بن  الرمحن  عبد  فانطلق  املدينة  قدم  ثم 

وهو أحدث    ، كرب كرب:  فقال ،  فذهب عبد الرمحن يتكلم ،  وحويصة ابنا مسعود إىل النبي  

،  فقالوا: وكيف نحلف   ؟أحتلفون وتستحقون قاتلكم صاحبكم:  القوم فسكت فتكلام فقال

نر،  ومل نشهد يمينا ،  ومل  فتربئكم هيود بخمسني  قوم كفار،  قال:  أيامن  نأخذ  ،  قالوا: كيف 

   .(1)من إبل الصدقة امئة : فوداه ب، ويف روايةمن عنده  فعقله النبي 

: أصبح رجٌل من األنصار مقتوال بخيرب  قال  رافع بن خديج  عن  [ 1355]احلديث:  

النبي   إىل  أولياؤه  له،  فانطلق  ذلك  قتل    فقال:،  فذكروا  عىل  يشهدان  شاهدان  لكم 

ون  ؤوقد يتجر،  وإنام هم هيود،  مل يكن ثم أحٌد من املسلمني،  يا رسول اهلل   قالوا:   ،صاحبكم

   .(2)من عنده  فاستحلفهم فوداه ، فاختاروا منهم مخسني قال:، عىل أعظم من هذا

عمرو: أن ابن حميصة األصغر أصبح قتيال عىل أبواب    عن ابن  [ 1356]احلديث:  

فقال: يا رسول اهلل    ، أدفعه إليك برمته،  أقم شاهدين عىل من قتله:  فقال النبي  ،  خيرب

قال:    ، فتحلف مخسني قسامة:  قال ،  وإنام أصبح قتيال عىل أبواِبم،  ومن أين أصيب شاهدين

،  فنستحلف منهم مخسني قسامة :  وكيف أحلف عىل ما ال أعلم؟ فقال  ،  يا رسول اهلل 

اهلل رسول  يا  اليهود،  فقال:  وهم  نستحلفهم  وأعاهنم    فقسم  ،  كيف  عليهم  ديته 

   .(3) بنصفها 

ابن    [ 1357]احلديث:   النبي    ، عمروعن  بني    عن  بالقسامة رجال من  أنه قتل 

 

 ( 1669(، ومسلم )3173( البخاري )1)

 ( 4525( أبو داود )2)

 ( 2678،وابن ماجة ) 8/12( النسائي 3)



297 

 

  .(1)  القاتل واملقتول منهم : شط لية البحرة قالنرض بن مالك ببحرة الرغاء عىل 

فذرع ما    وجد قتيٌل بني قريتني فأمر النبي    قال:  سعيد  أّب  عن  [ 1358]احلديث:  

فكأين أنظر إىل شرب النبي  ،  بني القريتني إىل أهيام كان أقرب فوجد أقرب إىل إحدامها بشرب

 (2)فجعله عىل الذي كان أقرب.  

 املصادر الشيعية: ب ـ ما ورد يف  

: إنام أقيض بينكم بالبينات واأليامن، وبعضكم  قال رسول اهلل    [ 1359]احلديث:  

نام قطعت له به قطعة من  إأحلن بحجته من بعض، فأيام رجل قطعت له من مال أخيه شيئا، ف

 .(3) النار

َيكم بني الناس بالبينات    كان رسول اهلل  قال اإلمام عيل:    [ 1360]احلديث:  

الناس  واأليامن أهيا  فقال:  واملظامل  املطالبات  فكثرت  الدعاوي،  وأنتم    !يف  برش،  أنا  إنام 

ختتصمون، ولعل بعضكم أحلن بحجته من بعض، وإنام أقيض عىل نحو ما أسمع منه، فمن 

 .(4)اقطع له قطعة من النار فإنامقضيت له من حق أخيه بيشء فال يأخذنه، 

ىل من ادعى، واليمني عىل من ادعي  : البينة عقال رسول اهلل   [ 1361]احلديث:  

 .(5)عليه

: البينة عىل املدعي، واليمني عىل املدعى عليه،  قال رسول اهلل    [ 1362]احلديث:  

 .(6)والصلح جائز بني املسلمني، إال صلحا أحل حراما، أو حرم حالال

يف أرض،    إىل رسول اهلل  رجالن  عن عدي، قال: اختصم    [ 1363]احلديث:  

 

 ( 4522( أبو داود )1)

 ( 1534، والبزار كام يف )كشف األستار( )89/ 3، 3/39( أمحد 2)

 . 1/  414/ 7الكايف  ( 3)

 . 284 التفسري املنسوب لإلمام العسكري: ( 4)

 . 1/  415/ 7الكايف  ( 5)

 .  52/  20/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 6)
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بينة ألك  ذهب    ؟فقال:  إن  قال:  بأريض،  يذهب  واهلل  إذن  قال:  فيمينه،  قال:  ال،  قال: 

بأرضك بيمينه كان ممن ال ينظر اهلل إليه يوم القيامة، وال يزكيه، وله عذاب اليم، قال: ففزع  

 .(1) الرجل وردها إليه

جالن قال  إذا ختاصم إليه ر  كان رسول اهلل  قال اإلمام عيل:    [ 1364]احلديث: 

أقام بينة يرضاها ويعرفها، أنفذ احلكم عىل املدعى عليه، وإن مل  فإن    ؟للمدعي: ألك حجة

وإذا جاء    ،يكن له بينة حلف املدعى عليه باهلل، ما هلذا قبله ذلك الذي ادعاه، وال يشء منه 

قبائلكام أين  للشهود:  قال  رش،  وال  بخري  يعرفهم  ال  سوقكام  ؟بشهود  أين    ؟ فيصفان، 

فيصفان، ثم يقيم اخلصوم والشهود بني يديه، ثم يأمر فيكتب أسامي    ؟ان، أين منزلكامفيصف

املدعي واملدعى عليه والشهود، ويصف ما شهدوا به، ثم يدفع ذلك إىل رجل من أصحابه  

منكام من    اخليار، ثم مثل ذلك إىل رجل آخر من خيار أصحابه، ثم يقول: ليذهب كل واحد

قبائلهام وأسواقهام وحماهلام والربض الذي ينزالنه، فيسأل عنهام،  إىل    اآلخرحيث ال يشعر  

فأخرباه، أحرض    أتوا خريا وذكروا فضال رجعوا إىل رسول اهلل  فإن    فيذهبان ويسأالن،

القوم الذي أثنوا عليهام، وأحرض الشهود، فقال للقوم املثنني عليهام: هذا فالن بن فالن،  

فيقولون: نعم، فيقول: إن فالنا وفالنا جاءين عنكم فيام    ؟وهذا فالن بن فالن، أتعرفوهنام

  قالوا: نعم قىض حينئذ بشهادهتام عىل املدعى عليه، فإن    فكام قاال،أبيننا بجميل وذكر صالح  

فيقولون: نعم،    ؟رجعا بخرب سيئ وثناء قبيح دعا ِبم، فيقول: أتعرفون فالنا وفالنا فإن  

فيقولون: نعم،    ؟رضمها، فيقول للقوم: أمها مها فيقول: اقعدوا حتى َيرضا، فيقعدون فيح

ثبت عنده ذلك مل هيتك سرت الشاهدين، وال عاِبام وال وبخهام، ولكن يدعو اخلصوم    فإذا

 

 .  368/  1أمايل الطويس  ( 1)
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وكان رؤوفا   ، إىل الصلح، فال يزال ِبم حتى يصطلحوا، لئال يفتضح الشهود، ويسرت عليهم 

غرباء ال يعرفون، وال قبيلة هلام،    الشهود من أخالط الناس،   كانفإن    مته، أرحيام عطوفا عىل  

قال: ما عرفنا إال خرياا،  فإن    ؟وال سوق، وال دار، أقبل عىل املدعى عليه فقال: ما تقول فيهام 

أنفذ شهادهتام، وإن جرحهام وطعن عليهام أصلح بني  فيام شهدا عيّل،  أهنام قد غلطا  غري 

 .(1) اخلصم وخصمه، وأحلف املدعى عليه، وقطع اخلصومة بينهام

اهلل    [ 1365]احلديث:   رسول  ومن  قال  فصدقوه،  حق  عىل  لكم  حلف  من   :

 .(2)سألكم باهلل فاعطوه، ذهبت اليمني بدعوى املدعي، وال دعوى له

اهلل    [ 1366]احلديث:   رسول  كان  قال:  الصادق،  اإلمام  الدين    عن  يف  جييز 

 .(3)شهادة رجل واحد، ويمني صاحب الدين، ومل جيز يف اهلالل إال شاهدي عدل

يقيض بشاهد واحد    عن اإلمام الصادق، قال: كان رسول اهلل    [ 1367]احلديث:  

 .(4)مع يمني صاحب احلق

قىض بشاهد    حدثني أّب: أن رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:  [ 1368]احلديث:  

 .(5) ويمني

الرجل يكون له عند الرجل احلق، وله  سئل اإلمام الصادق عن  [ 1369حلديث:  ]ا 

يقيض بشاهد واحد، ويمني صاحب احلق، وذلك   فقال: كان رسول اهلل    ؟شاهد واحد

 .(6)يف الدين

يقيض بشاهد واحد، مع    كان رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 1370]احلديث:  
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 .(1)يمني صاحب احلق

شهادة شاهد، مع يمني    أجاز رسول اهلل    اإلمام الباقر: قال    [ 1371]احلديث:  

 .(2) نه احلقأطالب احلق، إذا حلف 

بشهادة رجل، مع يمني    قىض رسول اهلل    قال اإلمام الصادق:  [ 1372]احلديث:  

 .(3)الطالب يف الدين وحده

الباقر:    [ 1373]احلديث:   اإلمام  اهلل  قال  بشهادة شاهد، ويمني    قىض رسول 

بشهادة شاهد، ويمني صاحب احلق، وحكم به أمري  عليه السالم    جربيلل  نز .. واملدعي

 . (4) املؤمنني بالعراق

رسول  إىل  عليه السالم    جربيل قال: جاء    عبد اهللعن جابر بن    [ 1374]احلديث:  

 .(5)، فأمره أن يأخذ باليمني مع الشاهداهلل 

يقيض بشاهد واحد، مع    كان رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 1375]احلديث:  

 .(6)يمني املدعي، وال يبطل حق مسلم، وال يرد شهادة مؤمن

اهلل    [ 1376]احلديث:   رسول  عيله  قال  نزل  السالم   جربيل :  باحلجامة    عليه 

 . (7)واليمني مع الشاهد

أجاز شهادة النساء مع    عن اإلمام الصادق: أن رسول اهلل    [ 1377]احلديث:  

 .(8) يمني الطالب يف الدين، َيلف باهلل أن حقه حلّق 

 

 .  114/  33/  3واالستبصار   743/  273/ 6التهذيب  ( 1)
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 .  3/ ذيل  297أمايل الصدوق:  ( 5)

 .  87خمترص بصائر الدرجات:  ( 6)

 .  71/  125/ 62البحار  75مكارم االخالق:  ( 7)
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3  /32  /107  . 



301 

 

عيل   [ 1378]احلديث:   اإلمام  تعاىل:    قال  قوله  ِمْن  ﴿يف  َشِهيَدْيِن  َواْسَتْشِهُدوا 

 َأْن تَ فإن    ِرَجالُِكمْ 
ِ
َهَداء َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ مِمهْن  َيُكوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن  ا  مَلْ  ِضله إِْحَدامُهَ

ا اأْلُْخَرى إِْحَدامُهَ َر  كان   فإذا: عدلت امرأتان يف الشهادة برجل واحد،  [ 282]البقرة:    ﴾َفُتَذكِّ

رجالن، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة، قىض بشهادهتم، وجاءت امرأة إىل رسول اهلل  

فقال رسول اهلل    ؟ ، فقالت: ما بال االمرأتني برجل يف الشهادة، ويف املرياث  إن ذلك :

 .(1)قضاء من ملك عدل حكيم، ال جيور، وال َييف

ابتاع    رسول اهلل  : أن  عن عامرة بن خزيمة بن ثابت، عن عمه  [ 1379]احلديث:  

يعرتضون   رجال  فطفق  األعراّب،  فأبطأ  فرسه،  ثمن  ليقضيه  فأرسع  أعراّب،  من  فرسا 

بأن   يشعرون  بالفرس، وال  فيساومونه  اهلل  األعراّب  بعضهم    رسول  زاد  حتى  ابتاعها 

  األعراّب يف السوم، فنادى األعراّب، فقال: إن كنت مبتاعا هلذا الفرس فابتعه، وإال بعته، 

ابتعته منك  رسول اهلل  فقام   فقال األعراّب:    ؟! حني سمع األعراّب، فقال: أوليس قد 

مل    رسول اهلل  هلم شهيدا يشهد أين قد بايعتك، ومن جاء من املسلمني قال لألعراّب: إن  

لألعراّب،    رسول اهلل  يكن يقول إال حقا، حتى جاء خزيمة بن ثابت، فاستمع ملراجعة  

أ إين  خزيمة:  أشهد  فقال  فأقبل  أنا  بايعته،  قد  اهلل  نك  بم    رسول  فقال:  خزيمة،  عىل 

بتصديقك    ؟تشهد رسولفقال:  اهلل    يا  رسول  فجعل  ثابت    اهلل،  بن  خزيمة  شهادة 

 .(2)شهادتني، وسامه ذا الشهادتني

،  أمه عن عاصم بن ضمرة السلويل أن غالما ادعى عىل امرأة أهنا    [ 1380]احلديث:  

خوة هلا، وأربعني قسامة يشهدون أهنا  إعيّل بأم الغالم، فُأيت ِبا مع أربع    :فأنكرت فقال عمر
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ال تعرف الصبي، وأن هذا الغالم غالم مدع غشوم ظلوم، يريد أن يفضحها يف عشريهتا،  

  ؟ يل أن أقيض بينهم  أتأذن   : ، فقال اإلمام عيل لعمروأن هذه جارية من قريش مل تتزوج قط 

أعلمكم عيل بن أّب    :يقول  سبحان اهلل، كيف ال وقد سمعت رسول اهلل    :فقال عمر

قسامة فشهدوا بالشهادة    األربعوننعم، فتقدم    :قالت   ؟ألك شهود  : ثم قال للمرأة  ؟طالب

بينكم بقضية هي مر  ألقضني  : ، فقال اإلمام عيل األوىل الرب، علمنيها حبيبي  اليوم  ضاة 

أمري فيكم    : خوهتا نعم هؤالء إخويت، فقال إل  :فقالت  ؟ألك ويل  :، ثم قال هلا رسول اهلل  

قال  :قالوا  ؟ جائز  أختكم ويف   اهلل،  أ  : نعم،  قد    وأشهد شهد  أين  املسلمني،  من  حرض  من 

 بالدراهم،  درهم، والنقد من مايل، يا قنرب عيلّ  امئةهذه اجلارية من هذا الغالم بأربع  زوجت

فأتاه قنرب ِبا فصبها يف يد الغالم فقال: خذها فصبها يف حجر امرأتك، وال تأتني إال وبك  

فقال هلا: قومي، فنادت    ،فقام الغالم فصب الدراهم يف حجر املرأة، ثم تلببها   ،أثر العرس

زوجني    تريد أن تزوجني من ولدي، هذا واهلل ولدي،  املرأة: النار النار يا ابن عم حممد  

خويت هجينا فولدت منه هذا، فلام ترعرع وشب، أمروين أن انتفي منه وأطرده، وهذا واهلل  إ

 . (1)ولدي

  امرئ: من كتم شهادة أو شهد ِبا ليهدر ِبا دم  قال رسول اهلل    [ 1381]احلديث:  

مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البرص، ويف وجهه    امرئ مسلم، أو ليزوي ِبا مال  

مسلم،    امرئ كدوح، تعرفه اخلالئق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيى ِبا حق  

أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البرص تعرفه اخلالئق باسمه ونسبه، ثم قال اإلمام الباقر:  

َهاَدَة هللِهِ  َوَأِقيُموا﴿أال ترى أن اهلل عّز وجّل يقول:   . (2) ([ 2]الطالق:  ﴾الشه
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هنى    [ 1382]احلديث:   الصادق:  اإلمام  اهلل  قال  الشهادة،    رسول  كتامن  عن 

َواَل  ﴿وقال: ومن كتمها أطعمه اهلل حلمه عىل رؤوس اخلالئق، وهو قول اهلل عّز وجّل:  

ُه آثٌِم َقْلُبهُ  َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفإِنه  .(1)[ 283]البقرة:  ﴾ َتْكُتُموا الشه

اهلل    [ 1383]احلديث:   اهلل    :قال رسول  أطعمه  من رجع عن شهادته وكتمها 

 .(2)حلمه عىل رؤوس اخلالئق، ويدخل النار وهو يلوك لسانه

من شاء   فإنه: ال تشهد بشهادة ال تذكرها،  قال رسول اهلل    [ 1384]احلديث:  

 .(3)كتب كتابا ونقش خامتا 

  ،إن ملك املوت إذا نزل فقبض روح الكافر  :قال رسول اهلل   [ 1385]احلديث:  

: هل يصيب ذلك أحدا من  ل عيل يق   ، فينزع روحه فيصيح جهنم  ،نزل معه بسفود من نار

 .(4)قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلام، وشاهد زور ؟أّمتك

شهادة زور عىل أحد من الناس،    من شهد  :رسول اهلل  قال    [ 1386]احلديث:  

علق بلسانه مع املنافقني يف الدرك األسفل من النار، ومن حبس عن أخيه املسلم شيئا من  

حقه، حرم اهلل عليه بركة الرزق إال أن يتوب، أال ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي 

 .(5) أتاها 

أو  من شهد شهادة زور عىل رجل مس  :قال رسول اهلل    [ 1387]احلديث:   لم 

ذمي أو من كان من الناس، علق بلسانه يوم القيامة، وهو مع املنافقني يف الدرك األسفل من  

 .(6) النار
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إن شاهد الزور ال تزول قدمه يوم القيامة    :قال رسول اهلل    [ 1388]احلديث:  

 .(1)حتى توجب له النار

اهلل    [ 1389]احلديث:   رسول  أخذناه    : قال  غري،  ثم  عندنا  شهد  باألول،  من 

 .(2)وطرحنا األخري

اهلل  قال    [ 1390]احلديث:   أخذناه رسول  غري،  ثم  بشهادة  عندنا  شهد  من   :

 .(3) األخرىوطرحنا  باألوىل

  ؟قال: هل ترى الشمسفعن الشهادة،  عن سئل رسول اهلل   [ 1391]احلديث:  

 .(4)عىل مثلها فاشهد أو دع

الصادق:    [ 1392]احلديث:   النساء يف    إن رسول اهلل  قال اإلمام  أجاز شهادة 

 .(5) الدين وليس معهن رجل

: مل جتز شهادة الصبي، وال خصم، وال متهم،  قال رسول اهلل    [ 1393]احلديث:  

 .(6) وال ظنني

ال جتوز شهادة خائن وال خائنة، وال ذي  ) :  رسول اهلل  قال    [ 1394]احلديث:  

 ( 8)((7)الء، وال قرابة، وال القانع مع أهل البيتغمز عىل أخيه، وال ظنني يف و 

شهادة السائل الذي يسأل    رد رسول اهلل    قال اإلمام الباقر:   [ 1395]احلديث:  

ريض، وإن منع   أعطيال يؤمن عىل الشهادة، وذلك ألنه إن    ألنه يف كفه، قال اإلمام الباقر: 

 

 .  41قرب اإلسناد:  ( 1)
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 كاخلادم هلم والتابع واألجري ونحوه.  
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 .(1)سخط

: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم  قال رسول اهلل    [ 1396]احلديث:  

خوته،  أيكذِبم، ووعدهم فلم َيلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت  

 .(2)وحرمت غيبته

تعاىل:    قال رسول اهلل    [ 1397]احلديث:   ِمْن  ﴿يف قوله  َشِهيَدْيِن  َواْسَتْشِهُدوا 

ليكونوا من  [ 282]البقرة:    ﴾ِرَجالُِكمْ  العدول  فإن    املسلمني منكم،:  إنام رشف املسلمني  اهلل 

 .(3)بقبول شهادهتم، وجعل ذلك من الرشف العاجل هلم ومن ثواب دنياهم

الباقر:    [ 1398]احلديث:   اإلمام  إىل  قال  األنصار  من  رجل  اهلل  جاء    رسول 

قال:    ؟ أن تشهد يل عىل نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه  أحب فقال: يا رسول اهلل 

 .(4) ال نشهد عىل احليف األنبياءنا معارش إقال: ال، قال: ف ؟ نعم، قال: فنحلتهم كام نحلته

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

فقال: يا رب كيف  نبي من األنبياء إىل ربه،  قال اإلمام عيل: شكا    [ 1399]احلديث:  

أشهد ومل  أر  مل  فيام  إليه:    ؟أقيض  اهلل  اسمي،    احكمفأوحى  إىل  وأضفهم  بكتاّب،  بينهم 

به،   بينةوفحلفهم  له  تقم  مل  ملن  رواية:  .(5)هذا  إىل  . ويف  بالبينات، وأضفهم  بينهم  اقض 

 .(6)اسمي َيلفون به
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قال: يا رب أرين احلق كام   عليه السالمإن داود  قال اإلمام عيل:   [ 1400]احلديث: 

هو عندك، حتى أقيض به، فقال: إّنك ال تطيق ذلك، فألح عىل ربه حتى فعل، فجاءه رجل  

ن هذا املستعدي قتل أبا  إيستعدي عىل رجل، فقال: إن هذا أخذ مايل، فأوحى اهلل إىل داود:  

دى عليه، فعجب  هذا، وأخذ ماله، فأمر داود باملستعدي فقتل، وأخذ ماله، فدفع إىل املستع

، ودخل عليه من ذلك ما كره، فدعا ربه أن يرفع  عليه السالمالناس، وحتدثوا حتى بلغ داود  

 .(1) بينهم بالبينات، وأضفهم إىل اسمي َيلفون به  أحكماهلل إليه: أن    أوحىذلك ففعل، ثم  

: أحكام املسلمني عىل ثالثة: شهادة عادلة، أو  اإلمام عيل قال    [ 1401]احلديث:  

 .(2)يمني قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة اهلدى

أن َيجر عىل الغالم  اإلمام عيل    : قىضقال  بن نباتة  األصبغعن    [ 1402]احلديث:  

تبني إفالسه واحلاجة فيخىل سبيله حتى  فإن    حتى يعقل، وقىض يف الدين أنه َيبس صاحبه،

  به، فيقّسم ماله بنييستفيد ماال، وقىض يف الرجل يلتوي عىل غرمائه أنه َيبس، ثم يؤمر  

 .(3)أبى باعه، فقسمه بينهمفإن  غرمائه باحلصص،

كان اإلمام عيل ال َيبس يف الدين إال ثالثة:  قال اإلمام الباقر:    [ 1403]احلديث:  

الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلام، ومن ائتمن عىل أمانة فذهب ِبا، وإن وجد له شيئا  

 . (4)باعه، غائبا كان، أو شاهدا

الصادق:    [ 1404ث:  ]احلدي  املؤمنني    رجالن   اختصمقال اإلمام  )اإلمام  إىل أمري 

يف داّبة يف أيدهيام، وأقام كل واحد منهام البينة أهنا نتجت عنده، فأحلفهام اإلمام عيل،  عيل(  

أن َيلف، فقىض ِبا للحالف، فقيل له: فلو مل تكن يف يد واحد    اآلخر   وأبىفحلف أحدمها،  
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حلفا  فإن    جعلتها للحالف،  اآلخر فقال: أحلفهام فأهيام حلف ونكل    ؟ منهام، وأقاما البينة

قال: أقيض   ؟ت يف يد أحدمها، وأقاما مجيعا البينةكانفإن    مجيعا جعلتها بينهام نصفني، قيل:

 .(1)ِبا للحالف الذي هي يف يده

الصادق:    [ 1405]احلديث:   اإلمام  رجالن  قال  عيل  اختصم  اإلمام  دابة،  إىل  يف 

وكالمها أقاما البينة أنه انتجها، فقىض ِبا للذي يف يده، وقال: لو مل تكن يف يده جعلتها بينها  

 .(2)نصفني

عن متيم بن طرفة: أن رجلني عرفا بعرياا، فأقام كل واحد منهام    [ 1406]احلديث:  

 .(3)بينهاماإلمام عيل بينة، فجعله 

الصادق:    [ 1407]احلديث:   اإلمام  اإلمقال  بشهود  كان  رجالن  أتاه  إذا  عيل  ام 

عدهلم سواء وعددهم، أقرع بينهم عىل أهيام تصري اليمني، وكان يقول: اللهم رّب الساموات  

 .(4) ثم جيعل احلق للذي يصري عليه اليمني إذا حلف  ،السبع، أهيم كان له احلق فأده إليه

غلة، فأقام  يف رجلني ادعيا باإلمام عيل  قىض    قال اإلمام الصادق:   [ 1408]احلديث:  

مخسة، فقىض لصاحب الشهود اخلمسة مخسة أسهم، ولصاحب    واآلخرأحدمها شاهدين، 

 .(5)الشاهدين سهمني

الصادق:    [ 1409]احلديث:   اإلمام  دابة،    رجالن  اختصمقال  يف  عيل  اإلمام  إىل 

فزعم كل واحد منهام أهنا نتجت عىل مذوده وأقام كل واحد منهام بينة سواء يف العدد، فأقرع  

قال:  بي ثم  بعالمة،  منهام  واحد  كل  السهمني  فعلم  سهمني،  الساموات  )نهام  رب  اللهم 
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الرمحن   والشهادة،  الغيب  عامل  العظيم،  العرش  ورب  السبع،  األرضني  ورب  السبع، 

فخرج    ،َيرج سهمه و  لك أن يقرع، أالرحيم، أهيام كان صاحب الدابة، وهو أوىل ِبا، فأس

 .(1)سهم أحدمها، فقىض له ِبا 

كان اإلمام عيل جييز يف الدين شهادة رجل،    قال اإلمام الصادق:  [ 1410ديث:  ]احل 

 .(2)ويمني املدعي

الباقر  [ 1411]احلديث:   اإلمام  قال  أ  ،عن  شابا  عيل ن  النفر  لإلمام  هؤالء  إن   :

خرجوا بأّب معهم يف السفر، فرجعوا ومل يرجع أّب، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، فسألتهم  

عن ماله، فقالوا: ما ترك ماال، فقدمتهم إىل رشيح، فاستحلفهم، وقد علمت أن أّب خرج  

داود  بينهم بحكم ما حكم به خلق قبيل إال    ألحكمن: واهلل  اإلمام عيل ومعه مال كثري، فقال  

، يا قنرب ادع يل رشطة اخلميس، فدعاهم، فوكل بكل رجل منهم رجال  عليه السالمالنبي  

تقولون: إين ال أعلم ما صنعتم بأّب    ؟من الرشطة، ثم نظر إىل وجوههم فقال: ماذا تقولون

الفتى و   ؟! هذا  بينهم،  قال: فرقوهم وغطوا رؤوسهم، ففرق  ثم  إذا جلاهل،  قيم كل  أإين 

من أساطني املسجد ورؤوسهم مغطاة بثياِبم، ثم دعا بعبيد اهلل بن    سطوانةأرجل منهم إىل  

يف جملس القضاء، وجلس  اإلمام عيل  أّب رافع كاتبه، فقال: هات صحيفة ودواة، وجلس  

الناس إليه، فقال هلم: إذا أنا كربت فكربوا، ثم قال للناس: اخرجوا، ثم دعا بواحد منهم،  

ه، ثم قال لعبيد اهلل: اكتب إقراره وما يقول، ثم أقبل  فأجلسه بني يديه، وكشف عن وجه

  ؟ يوم خرجتم من منازلكم، وأبو هذا الفتى معكم  أي: يف  اإلمام عيل عليه بالسؤال، فقال له  

  أي   فقال: يف شهر كذا وكذا، قال: يف  ؟شهر  أيفقال الرجل: يف يوم كذا وكذا، فقال: ويف  
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  ؟بلغتم يف سفركم حتى مات أبو هذا الفتى  ين أفقال: يف سنة كذا وكذا، فقال: وإىل    ؟سنة

قال: يف منزل فالن بن فالن، قال: وما    ؟ قال: إىل موضع كذا وكذا، قال: ويف منزل من مات

مرضه مرض  ؟كان  يوما  قال: وكم  كذا وكذا  ففي    ؟قال:  قال:  كذا وكذا،  يوم    أي قال: 

فلام سأله    ؟ل قربهومن نز  ؟ومن صىل عليه  ؟وبام كفنتموه  ؟ومن كفنه   ؟ ومن غسله  ؟مات

الباقون، ومل يشكوا أن    أولئك، وكرب الناس مجيعا، فارتاب  اإلمام عيل عن مجيع ما يريد، كرب  

أقّر عليهم وعىل نفسه، فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به إىل السجن، ثم دعا   صاحبهم قد 

  ؟! خر فأجلسه بني يديه، وكشف عن وجهه، وقال: كال زعمتم أين ال أعلم ما صنعتمآب

فقال: يا أمري املؤمنني، ما أنا إال واحد من القوم، ولقد كنت كارها لقتله فأقّر، ثم دعا بواحد  

فأقر   السجن  إىل  به  أمر  كان  الذي  رد  ثم  املال،  وأخذ  بالقتل  يقر  كلهم  واحد  ،  أيضاا بعد 

داود   حكم  ذكر  ثم  والدم،  املال  السالمفألزمهم  ذلك  عليه  والقوم  ..  بمثل  الفتى  إن  ثم 

فوا يف مال أّب الفتى كم كان، فأخذ اإلمام عيل خامته ومجع خواتيم من عنده، قال:  اختل

أجيلوا هذه السهام، فأيكم أخرج خامتي، فهو صادق يف دعواه، ألنه سهم اهلل عّز وجّل،  

 .(1)وهو ال َييب

املؤمنني  عن    [ 1412]احلديث:   أمري  قىض  قال:  لييل،  أّب  عيل(  ابن  بني  )اإلمام 

وأخرج   أرغفة،  مخسة  زاده  من  أحدمها  أخرج  الغداء  أراد  فلام  يف سفر،  اصطحبا  رجلني 

ثالثة أرغفة، فمر ِبام عابر سبيل، فدعواه إىل طعامهام، فأكل الرجل معهام حتى مل    اآلخر 

ثام ِبام  املعرت  أعطامها  فرغوا  فلام  يشء،  فقال  يبق  طعامهام،  من  أكله  ما  ثواب  دراهم  نية 

نصفني بيني وبينك، وقال صاحب    أقسمها صاحب الثالثة أرغفة لصاحب اخلمسة أرغفة:  
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الزاد، فأتيا أمري   الدراهم عىل عدد ما أخرج من  منّا من  اخلمسة: ال، بل يأخذ كل واحد 

ام دنية، فقاال: اقض بيننا  قضيتكفإن    املؤمنني يف ذلك، فلام سمع مقالتهام قال هلام: اصطلحا 

باحلق، قال: فأعطى صاحب اخلمسة أرغفة سبعة دراهم، وأعطى صاحب الثالثة أرغفة  

قاال: نعم،    ؟ثالثة  اآلخردرمها وقال: أليس أخرج أحدكام من زاده مخسة أرغفة، وأخرج  

ام  قاال: نعم، قال: أليس أكل كل واحد منك  ؟قال: أليس أكل ضيفكام معكام مثل ما أكلتام

قاال: نعم، قال: أليس أكلت أنت يا صاحب الثالثة ثالثة أرغفة غري    ؟ ثالثة أرغفة غري ثلث

وأكل الضيف ثالثة أرغفة    ؟وأكلت أنت يا صاحب اخلمسة ثالثة أرغفة غري ثلث   ؟ثلث

وبقى لك يا صاحب    ؟لك يا صاحب الثالثة ثلث رغيف من زادك  بقيأليس قد    ؟غري ثلث

فأعطاكام لكل ثلث رغيف درمها، فأعطى    ؟لت ثالثة غري ثلثاخلمسة رغيفان وثلث وأك

 .(1)صاحب الرغيفني وثلث سبعة دراهم، وأعطي صاحب الثلث رغيف درمها 

أن    [ 1413]احلديث:   الصادق  اإلمام  عيل  عن  فينا  اإلمام  أحتكم  بكر:  ألّب  قال 

املسلمني  يف  اهلل  حكم  قال:   ؟بخالف  ال،  يم  كانفإن    قال:  يشء  املسلمني  يد  لكونه،  يف 

قال: إياك كنت أسأل البينة عىل ما تدعيه عىل املسلمني،    ؟ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة 

وقد ملكته   ؟كان يف يدي يشء فادعى فيه املسلمون، تسألني البينة عىل ما يف يدي فإذاقال: 

البينة  وبعده، ومل تسأل املؤمنني البينة عىل ما ادعوا عيّل كام سألتني    يف حياة رسول اهلل  

عليهم ادعيت  ما  اهلل  ..  عىل  قال رسول  من  وقد  واليمني عىل  ادعى،  البينة عىل من   :

 . (2)أنكر

ال َيبس يف السجن إال ثالثة: الغاصب، ومن  قال اإلمام عيل:    [ 1414]احلديث:  
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أكل مال اليتيم ظلام، ومن ائتمن عىل أمانة فذهب ِبا، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو  

 .(1) شاهدا

 .(2) ال يقىض عىل غائبقال اإلمام عيل:   [ 1415]احلديث:  

، أن اإلمام عيل كان يستحلف النصارى واليهود  اإلمام الباقر عن    [ 1416]احلديث:  

احتياطا   عليهم  شددوا  ويقول:  نرياهنم  بيوت  يف  واملجوس  وكنائسهم،  بيعهم  يف 

 .(3)للمسلمني

عدى اإلمام عيل عىل رجل فقال:  أن رجال استاإلمام الباقر عن   [ 1417]احلديث: 

قال: ال، ثم قال للمستعدي:    ؟إنه افرتى عيّل، فقال اإلمام عيل للرجل: أفعلت ما فعلت

 .(4) حلفه يل، فقال اإلمام عيل: ما عليه يمنيأفقال: ما يل بينة ف ؟ألك بينة

عيل:    [ 1418]احلديث:   اإلمام  من  قال  ذهب  فيام  احلامم  صاحب  عىل  ضامن  ال 

 .(5) نه إنام أخذ اجلعل عىل احلامم، ومل يأخذ عىل الثياب الثياب، أل

 .(6)حبس اإلمام بعد احلد ظلمقال اإلمام عيل:   [ 1419]احلديث:  

ال    فإنهال يشفعن أحدكم يف حد إذا بلغ اإلمام،  قال اإلمام عيل:    [ 1420]احلديث:  

يملكه، فاشفع فيام مل يبلغ اإلمام إذا رأيت الندم،    فإنهيملكه فيام يشفع فيه، وما مل يبلغ اإلمام  

مسلم   امرئواشفع فيام مل يبلغ اإلمام يف غري احلد مع رجوع املشفوع له، وال تشفع يف حق  

 . (7)وغريه إال باذنه

َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا﴿يف قوله تعاىل:  قال اإلمام عيل   [ 1421]احلديث:     ﴾َواَل َيْأَب الشُّ
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من كان يف عنقه شهادة فال يأب إذا دعي إلقامتها، وليقمها، ولينصح فيها، وال  :  [ 282]البقرة:  

 .(1) تأخذه فيها لومة الئم، وليأمر باملعروف، ولينه عن املنكر

َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا﴿يف قوله تعاىل:  قال اإلمام عيل   [ 1422]احلديث:     ﴾َواَل َيْأَب الشُّ

ع الشهادة أبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة  : نزلت فيمن إذا دعي لسام[ 282]البقرة:  

َقْلُبهُ ﴿إذا كانت عنده   آثٌِم  ُه  َفإِنه َيْكُتْمَها  َوَمْن  َهاَدَة  َتْكُتُموا الشه يعني كافر    [ 283]البقرة:    ﴾َواَل 

 .(2)قلبه

يف رجل شهد عليه رجالن  اإلمام عيل  قىض    قال اإلمام الباقر:   [ 1423]احلديث:  

فقطع   رسق،  هذا  بأنه  فقاال:  آخر،  برجل  الشاهدان  جاء  ذلك  بعد  كان  إذا  حتى  يده، 

أن غرمهام نصف   عليهام  إنام شبهنا ذلك ِبذا، فقيض  يده،  الذي قطعت  وليس  السارق، 

 .(3)اآلخرالدية، ومل جيز شهادهتام عىل 

  كان فإن    أن اإلمام عيل كان إذا أخذ شاهد زور،اإلمام الباقر  عن    [ 1424]احلديث:  

غريبا بعث به إىل حيه، وإن كان سوقيا بعث به إىل سوقه فطيف به، ثم َيبسه أياماا، ثم َييل  

 .(4)سبيله

ا    ﴿يف قوله تعاىل:    قال اإلمام عيل   [ 1425]احلديث:   َر إِْحَدامُهَ ا َفُتَذكِّ َأْن َتِضله إِْحَدامُهَ

ذكرت أحدامها األخرى    : إذا ضّلت إحدامها عن الشهادة فنسيتها،[ 282]البقرة:    ﴾اأْلُْخَرى

ِبا فاستقاما يف أداء الشهادة عند اهلل شهادة امرأتني بشهادة رجل، ثم قال: معارش النساء،  

اهلل يعظم ثواب املتحفظني واملتحفظات يف الشهادة،  فإن    احرتزن من الغلط يف الشهادات،

إحدامها  يقول: ما من امرأتني احرتزتا يف الشهادة، فذكرت    ولقد سمعت رسول اهلل  
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 .(1)بعثهام اهلل يوم القيامة عظم ثواِبام وإذاحتى تقيام احلق وتنفيا الباطل إال   األخرى

: إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار  اإلمام عيل قال    [ 1426]احلديث:  

 .(2)جازت إذا كربوا ما مل ينسوها 

اإلمام عيل:    [ 1427]احلديث:   مل  قال  ما  بينهم  الصبيان جائزة  أو  شهادة  يتفرقوا 

 .(3)يرجعوا إىل أهلهم

يف وصية مل يشهدها إال امرأة،  اإلمام عيل    قىض  قال اإلمام الباقر:  [ 1428]احلديث:  

 . (4) فقيض أن جتاز شهادة املرأة يف ربع الوصية

يف غالم شهدت عليه امرأة  اإلمام عيل    قىض  قال اإلمام الباقر:  [ 1429]احلديث:  

 .(5)فأجاز شهادة املرأة بحساب شهادة املرأةأنه دفع غالما يف بئر فقتله، 

يقول: ال آخذ بقول عراف،  اإلمام عيل  كان    قال اإلمام الباقر:   [ 1430]احلديث:  

 .(6)وال قائف، وال لص، وال أقبل شهادة الفاسق إال عىل نفسه

أّن    [ 1431]احلديث:   الصادق،  اإلمام  عيل  عن  سابق  اإلمام  شهادة  جييز  يكن  مل 

 .(7) احلاج

ن شهدا عىل رجل أنه رسق، فقطعت يده،  رجالقيل لإلمام عيل:    [ 1432ث:  ]احلدي 

 .(8) غرما دية اليد من أمواهلام خاصة فقال:  ثم رجع أحدمها فقال: شبه علينا،

ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه، ثم يتوب، إال  قال اإلمام عيل:    [ 1433]احلديث:  
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 .(1)اهلل تعاىل ال تقبل شهادته، إن توبته فيام كان بينه وبني  فإنهجازت شهادته إال القاذف، 

شهد عنده رجل وقد قطعت  اإلمام عيل  عن اإلمام الصادق أن    [ 1434]احلديث: 

 .(2)وعرفت توبته ،يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب

ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إال  قال اإلمام عيل:    [ 1435]احلديث: 

 .(3)جازت شهادته

عيل    [ 1436]احلديث:   اإلمام  تعاىل: قال  قوله   ﴿  يف 
ِ
َهَداء الشُّ ِمَن  َتْرَضْوَن    ﴾مِمهْن 

: ممن ترضون دينه وأمانته وصالحه وعفته وتيقظه فيام يشهد به وحتصيله ومتييزه،  [ 282]البقرة:  

 .(4) كل صالح مميزا، وال حمصال، وال كل حمصل مميز صالحفام

ال جييز شهادة رجل عىل رجل  اإلمام عيل  كان  قال اإلمام الباقر:    [ 1437]احلديث:  

 . (5) إال شهادة رجلني عىل رجل

ال أقبل شهادة رجل عىل رجل حي وإن كان  قال اإلمام عيل:    [ 1438]احلديث:  

 .(6) باليمن

ال جييز شهادة عىل شهادة يف  اإلمام عيل  كان  قال اإلمام الباقر:    [ 1439]احلديث:  

 .(7)حد

شهادة يف حد، وال كفالة يف   قال اإلمام عيل: ال جتوز شهادة عىل   [ 1440]احلديث:  

 .(8)حد
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اإلمام   [ 1441]احلديث:   ـ   قال  ثالثة  الفرية  أّن  عيل  اإلمام  قىض  يعني    الصادق: 

زانية، وإذا دعي لغري أبيه،    أمهإذا رمى الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إّن    ثالث وجوه ـ

 .(1) فذلك فيه حّد ثامنون 

 : السجاد ما روي عن اإلمام  

اإلمام  [ 1442]احلديث:   ال    قال  ليغنم،  وينطق  ليسلم،  ينصت  املؤمن  السجاد: 

شيئا من اخلري رياء، وال  َيّدث أمانته األصدقاء، وال يكتم شهادته من البعداء وال يعمل  

يرتكه حياء، إن زكي خاف ما يقولون، ويستغفر اهللّ ملا ال يعلمون، ال يغّره قول من جهله،  

 .(2) وَياف إحصاء ما عمله

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

  قال: يستحلفه،ف  ،الرجل يدعي وال بينة له سئل اإلمام الباقر عن    [ 1443]احلديث:  

 .(3)ق فلم َيلف فال حق لهرد اليمني عىل صاحب احل فإن 

الرجل يقيم البينة عىل حقه، هل عليه أن  سئل اإلمام الباقر عن    [ 1444]احلديث: 

 .(4) ال :قال ف ؟يستحلف

رجل شهد له رجالن بأن له عند رجل مخسني  قيل لإلمام الباقر:    [ 1445]احلديث:  

قرع  أ قال:  فدرهم، كلهم شهدوا يف موقف،    مائةدرمها، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده  

 .(5)بينهم، ثم استحلف الذين أصاِبم القرع باهلل، أهنم َيلفون باحلق

 . (6)لإلمامالقرعة ال تكون إال قال اإلمام الباقر:   [ 1446]احلديث:  
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أول من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو  قال اإلمام الباقر:  [ 1447]احلديث:  

ُْم َيْكُفُل َمْرَيَم    ﴿ قول اهلل عّز وجّل:     [ 44]آل عمران:    ﴾ َوَما ُكنَْت َلَدهْيِْم إِْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم َأهيُّ

والسهام ستة، ثم استهموا يف يونس ملا ركب مع القوم، فوقفت السفينة يف اللجة، فاستهموا  

احلوت فاتح فاه فرمى    فإذافوقع عىل يونس ثالث مرات، فمىض يونس إىل صدر السفينة،  

نفسه، ثم كان عند عبد املّطلب تسعة بنني، فنذر يف العارش إن رزقه اهلل غالما أن يذبحه،  

،  اإلبليف صلبه، فجاء بعرش من    مل يكن يقدر أن يذبحه ورسول اهلل    د اهلل عبفلام ولد  

، فزاد عرشا، فلم تزل السهام  عبد اهلل ، فخرجت السهام عىل  عبد اهللفساهم عليها وعىل  

، فقال عبد  اإلبلخرجت السهام عىل    مائة ويزيد عرشا، فلام أن خرجت    عبد اهلل خترج عىل  

علمت أن    اآلن ، فقال:  اإلبلد السهام ثالثاا، فخرجت عىل  املطلب: ما أنصفت رّب، فأعا 

 .(1)رّب قد ريض، فنحرها 

الباقر:    [ 1448]احلديث:   اإلمام  الرجل  قال  شهادة  أجزنا  إلينا  األمر  كان  لو 

الواحد، إذا علم منه خري، مع يمني اخلصم يف حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق اهلل عّز  

 .(2)وجّل، أو رؤية اهلالل فال

احلجاج، قال: دخل احلكم بن عتيبة وسلمة    عن عبد الرمحن بن  [ 1449]احلديث:  

، وقىض  بن كهيل عىل اإلمام الباقر، فسأاله عن شاهد ويمني، فقال: قىض به رسول اهلل 

خالف   وجدمتوه  وأين  فقال:  القرآن،  خالف  هذا  فقاال:  بالكوفة،  عندكم  عيل  اإلمام  به 

َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنه َفَأْمِسُكوُهنه بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنه بَِمْعُروٍف  ﴿قاال: إن اهلل يقول:    ؟ القرآن

َهاَدَة هللِهِ   ِمنُْكْم َوَأِقيُموا الشه َوَأْشِهُدوا    ﴿ فقال: قول اهلل:    [ 2]الطالق:    ﴾ َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل 
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ة واحد ويمينا، ثم قال: إن اإلمام عيل كان هو ال تقبلوا شهاد [ 2]الطالق:  ﴾َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكمْ 

بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال له اإلمام    عبد اهلل قاعدا يف مسجد الكوفة، فمر به  

بيني وبينك    أجلبن قفل:    عبد اهللغلوال يوم البرصة، فقال له    أخذتعيل: هذه درع طلحة،  

فقال اإلمام عيل: هذه درع طلحة  قاضيك الذي رضيته للمسلمني، فجعل بينه وبينه رشَيا،  

غلوال يوم البرصة، فقال له رشيح: هات عىل ما تقول بينة، فأتاه باحلسن، فشهد أهنا    أخذت 

غلوال يوم البرصة، فقال رشيح: هذا شاهد، واحد وال أقيض بشهادة    أخذتدرع طلحة  

لبرصة،  غلوال يوم ا  أخذتشاهد، حتى يكون معه آخر، فدعا قنرب فشهد أهنا درع طلحة  

فإن    فقال رشيح: هذا مملوك، وال أقيض بشهادة مملوك، فغضب اإلمام عيل، وقال: خذها، 

هذا قىض بجور ثالث مرات، فتحول رشيح وقال: ال أقيض بني اثنني، حتى ختربين من أين  

غلوال    أخذتفقال له: ويلك إين ملا أخربتك أهنا درع طلحة    ،قضيت بجور ثالث مرات 

: حيث ما وجد غلول  هات عىل ما تقول بينة، وقد قال رسول اهلل  فقلت:    ، يوم البرصة 

احلديثأ يسمع  مل  رجل  فقلت:  بينة،  بغري  فشهد،    ، خذ  باحلسن  أتيتك  ثم  واحدة،  فهذه 

  فقلت: هذا واحد وال أقيض بشهادة واحد، حتى يكون معه آخر، وقد قىض رسول اهلل 

غلوال يوم   أخذت درع طلحة  فشهد أهنا بشهادة واحد ويمني، فهذه ثنتان، ثم أتيتك بقنرب، 

مملوك بشهادة  أقيض  وال  مملوك  هذا  فقلت:  كان    ،البرصة،  إذا  اململوك  بشهادة  بأس  وما 

 .(1)عىل ما هو أعظم من هذا أمورهمعدال، ثم قال: ويلك إن إمام املسلمني يؤمن من 

البّينة، ويباع  الغائب يقىض عليه إذا قامت عليه  قال اإلمام الباقر:    [ 1450]احلديث:  

ماله، ويقىض عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب عىل حجته إذا قدم، وال يدفع املال إىل  
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 .(1)الذي أقام البينة إال بكفالء

عىل أقل   رسول اهلل ال َيلف أحد عند قرب قال اإلمام الباقر:   [ 1451]احلديث:  

 .(2)مما جيب فيه القطع

ْيِل إَِذا َيْغَشى َوالنهَهاِر  ﴿ل اهلل عّز وجّل:  قو قيل لإلمام الباقر:    [ 1452]احلديث:   َوالله

وما أشبه ذلك، فقال: إن هلل عّز وجّل   [ 1]النجم:  ﴾ َوالنهْجِم إَِذا َهَوى﴿، [ 2-1]الليل:  ﴾ إَِذا جَتَىله 

 . (3) أن يقسم من خلقه بام شاء، وليس خللقه أن يقسموا إال به

إذا سمع الرجل الشهادة ومل يشهد عليها، فهو  قال اإلمام الباقر:    [ 1453]احلديث:  

باخليار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إال إذا علم من الظامل فيشهد، وال َيل له إال أن  

 .(4)يشهد

الرجل َيرض حساب الرجلني، فيطلبان  سئل اإلمام الباقر عن    [ 1454]احلديث:  

منه الشهادة عىل ما سمع منهام، قال: ذلك إليه إن شاء شهد، وإن شاء مل يشهد، وإن شهد  

 .( 5)شهد بحق قد سمعه، وإن مل يشهد فال يشء، ألهنام مل يشهداه

يف الرجل يشهد حساب الرجلني، ثم يدعى إىل    قال اإلمام الباقر  [ 1455]احلديث:  

 .(6)شاء شهد، وإن شاء مل يشهدالشهادة: إن 

يف الرجل يشهد حساب الرجلني، ثم يدعى إىل    قال اإلمام الباقر  [ 1456]احلديث:  

 .(7)الشهادة، قال: يشهد

ما من رجل يشهد بشهادة زور عىل مال رجل    قال اإلمام الباقر:   [ 1457]احلديث:  
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 .(1)مسلم ليقطعه، إال كتب اهلل له مكانه صكا إىل النار

يف الشهود إذا رجعوا عن شهادهتم وقد قيض    قال اإلمام الباقر  [ 1458]احلديث:  

عىل الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن مل يكن قيض طرحت شهادهتم ومل يغرموا  

 .(2)الشهود شيئا 

رجلني شهدا عىل رجل غائب عن امرأته  سئل اإلمام الباقر عن  [ 1459]احلديث:  

إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه مل يطلقها، وأكذب  أنه طلقها، فاعتدت املرأة وتزوجت، ثم  

شهد   الذي  من  الصداق  ويؤخذ  عليها،  لألخري  سبيل  ال  فقال:  الشاهدين،  أحد  نفسه 

ورجع، فريد عىل األخري، ويفرق بينهام، وتعتد من األخري، وال يقرِبا األول حتى تنقيض  

 .(3) عدهتا 

فقال: إن عقله    ؟الصبي يشهد عىل الشهادةسئل اإلمام الباقر عن    [ 1460]احلديث:  

 .(4)حني يدرك أنه حق جازت شهادته

شهادة األخ ألخيه جتوز إذا كان مرضيا ومعه  قال اإلمام الباقر:   [ 1461]احلديث:  

 .(5) شاهد آخر

ال يصىل خلف من يبتغي عىل األذان والصالة    قال اإلمام الباقر:  [ 1462]احلديث:  

 .(6) وال تقبل شهادتهاألجر، 

ال تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي خمزية يف  قال اإلمام الباقر:    [ 1463]احلديث:  

 .(7)الدين
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ال جتوز شهادة املريب، واخلصم، ودافع مغرم،  قال اإلمام الباقر:    [ 1464]احلديث:  

 .(1) أو أجري، أو رشيك، أو متهم، أو تابع، وال تقبل شهادة شارب اخلمر، وال شهادة املقامر

ال تقبل شهادة سابق احلاج، ألنه قتل راحلته،    قال اإلمام الباقر:   [ 1465]احلديث:  

فقال: وما    ؟ ل: فاملكاري واجلامل واملالحيوأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخف بصالته، ق 

 .(2)بأس ِبم تقبل شهادهتم إذا كانوا صلحاء

املحصنات، تقبل شهادته بعد  الذي يقذف  سئل اإلمام الباقر عن    [ 1466]احلديث:  

قال: جييء فيكذب نفسه عند اإلمام ويقول: قد    ؟ل: وما توبتهيقال: نعم، قف  ؟احلد إذا تاب

 .(3)افرتيت عىل فالنة ويتوب مما قال

الباقر:   [ 1467]احلديث:   إلينا ألجزنا شهادة الرجل إذا    قال اإلمام  لو كان األمر 

 .(4)علم منه خري مع يمني اخلصم يف حقوق الناس

تقبل شهادة املرأة والنسوة إذا كن مستورات    قال اإلمام الباقر:   [ 1468]احلديث:  

من أهل البيوتات، معروفات بالسرت والعفاف، مطيعات لألزواج، تاركات للبذاء والتربج  

 .(5)يتهمإىل الرجال يف أند

شهادتهئل  س  [ 1469]احلديث:   جتوز  األعمى  عن  الباقر  إذا    ؟اإلمام  نعم  قال: 

 .(6) أثبت

الشهادة عىل شهادة الرجل وهو باحلرضة  سئل اإلمام الباقر عن   [ 1470]احلديث:  

قال: نعم، ولو كان خلف سارية جيوز ذلك إذا كان ال يمكنه أن يقيمها هو لعلة  فيف البلد،  
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 .(1)الشهادة عىل شهادته بإقامةويقيمها، فال بأس ن َيرضه أمتنعه عن 

الباقر:   [ 1471]احلديث:   اإلمام  قأ  قال  ينصحك،  من  شهادتك  عىل  :  يلشهد 

يزيد وينقص، قال: ال، ولكن من َيفظها عليك، وال جتوز شهادة عىل شهادة عىل    ؟ كيف

 .(2) شهادة

الباقر:    [ 1472]احلديث:   اإلمام  قال  قال  وإذا  واحليف،  الربا  يف  الشهادة  تبطل 

 .(3) سبيلهم، وإذا علموا عزرهم خيل الشهود: إنا ال نعلم  

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

ا  [ 1473]احلديث:   البينة    ؟القسامةلصادق عن  سئل اإلمام  فقال: احلقوق كلها، 

 .(4)عىل املدعي، واليمني عىل املدعى عليه، إال يف الدم خاصة

إن اهلل حكم يف دمائكم بغري ما حكم به يف  قال اإلمام الصادق:   [ 1474]احلديث: 

املدعى عليه، وحكم يف   البينة عىل املدعي، واليمني عىل  أن  أموالكم، حكم يف أموالكم: 

 .(5) مسلم  امرئ ائكم: أن البينة عىل من ادعي عليه، واليمني عىل من ادعى، لئال يبطل دم  دم

اإلمام الصادق يف تعارض البينتني يف شاة يف يد رجل: حقها    قال  [ 1475]احلديث:  

بينة، أل يده  الذي يف  من  أقبل  من  للمدعي، وال  البينة  تطلب  أن  أمر  إنام  وجّل  عّز  اهلل  ن 

 .(6)بينة، وإال فيمني الذي هو يف يده، هكذا أمر اهلل عّز وجّل  ت له كانفإن  املدعي،

رجل    [ 1476]احلديث:   ألف  عرش  اثنا  الغدير  حرض  لقد  الصادق:  اإلمام  قال 

يشهدون لعيل بن أّب طالب، فام قدر عىل أخذ حقه، وإن أحدكم يكون له املال، ويكون له  
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 .(1)حزب اهلل هم الغالبون يف عيل فإن  شاهدان، فيأخذ حقه،

ن  قال اإلمام الصادق: العجب ملا لقي عيل بن أّب طالب، أنه كا  [ 1477]احلديث: 

 . (2) له عرشة آالف شاهد مل يقدر عىل أخذ حقه، والرجل يأخذ حقه بشاهدين

عن    [ 1478]احلديث:   الصادق  اإلمام  بينة  سئل  وال  احلق،  عليه  يدعى  الرجل 

 . (3) مل يفعل فال حق لهفإن   قال: يستحلف، أو يرد اليمني عىل صاحب احلق،ف ،للمدعي

 . (4)ترد اليمني عىل املدعيقال اإلمام الصادق:    [ 1479]احلديث:  

عن    [ 1480]احلديث:   الصادق  اإلمام  وليس  سئل  احلق،  عليه  يدعى  الرجل 

أبى أن َيلف، وقال: أنا أرد اليمني  فإن    قال: يستحلف املدعى عليه،فلصاحب احلق بينة،  

 .(5) ذلك واجب عىل صاحب احلق أن َيلف، ويأخذ مالهفإن  عليك لصاحب احلق، 

إذا أقام املدعي البينة فليس عليه يمني، وإن  قال اإلمام الصادق:    [ 1481]احلديث:  

 .(6)مل يقم البينة، فرد عليه الذي ادعى عليه اليمني فأبى، فال حق له

إذا أقام الرجل البينة عىل حقه، فليس عليه  قال اإلمام الصادق:   [ 1482]احلديث:  

 .(7)أبى أن َيلف فال حق لهفإن   ادعى عليه اليمني،مل يقم البينة فرد عليه الذي فإن  يمني،

إذا ريض صاحب احلق بيمني املنكر حلقه  قال اإلمام الصادق:    [ 1483]احلديث:  

ل: وإن  يفاستحلفه، فحلف أن ال حق له قبله، ذهبت اليمني بحق املدعي، فال دعوى له، ق

 مخسني قسامة ما كان له،  قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه باهلل  ؟كانت عليه بّينة عادلة

 .(8)وكانت اليمني قد أبطلت كل ما اّدعاه قبله مما قد استحلفه عليه

 

 .  143/  329/ 1تفسري العيايش  ( 1)

 .  154/  332/ 1تفسري العيايش  ( 2)

 . 2/  416/ 7الكايف  ( 3)

 . 560/ 230/  6، التهذيب  5/  417/ 7الكايف  ( 4)

 . 4/  416/ 7الكايف  ( 5)

 .  127/  37/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 6)

 .  563/  231/ 6التهذيب  ( 7)

 . 1/  417/ 7الكايف  ( 8)



323 

 

عن    [ 1484]احلديث:   الصادق  اإلمام  املال  سئل  الرجل  عىل  له  يكون  الرجل 

عىل  ففيجحده،   فهو  يستحلفه،  ومل  تركه  وإن  شيئا،  يأخذ  أن  له  فليس  استحلفه  إن  قال: 

 .(1)حقه

أّب  [ 1485]احلديث:   يأيت  عن  الرجل  عن  الصادق  اإلمام  سألت  قال:  بصري،   

البينة أنه ورثها عن   الدار  البينة، ويقيم الذي يف يده  القوم، فيدعي دارا يف أيدهيم، ويقيم 

قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن اإلمام  ف  ؟أبيه، وال يدري كيف كان أمرها 

عىل مذودهم، ومل يبيعوا،    أنتجوها ة هلؤالء أهنم  عيل أتاه قوم َيتصمون يف بغلة، فقامت البين

ومل هيبوا، فقىض ِبا ألكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ، فقلت: أرأيت إن كان  

الذي ادعى الدار قال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغري ثمن، ومل يقم الذي هو فيها  

األم  كان  إذا  قال:  أبيه،  عن  ورثها  أنه  إال  البينة  بينة،  وأقام  ادعاها،  للذي  فهي  هكذا  ر 

 .(2) عليها 

: سئل اإلمام الصادق عن رجلني شهدا عىل أمر، وجاء آخران  [ 1486]احلديث:  

فاختلفوا،   ذلك،  غري  عىل  أوىل  ففشهدا  وهو  اليمني،  فعليه  قرع  فأهيم  بينهم،  يقرع  قال: 

 .(3) باحلق

الصادق:    [ 1487]احلديث:   لإلمام  يده شاة،  قيل  فادعاها، رجل يف  فجاء رجل 

البينة العدول أهنا ولدت عنده، ومل هيب، ومل يبع، وجاء الذي يف يده بالبينة مثلهم   فأقام 

عدول أهنا ولدت عنده، مل يبع، ومل هيب، فقال: حقها للمدعي، وال أقبل من الذي يف يده  

ينة، وإال فيمني  ت له بكانفإن    بينة، ألن اهلل عّز وجّل إنام أمر أن تطلب البينة من املدعي، 
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 .(1)الذي هو يف يده، هكذا أمر اهلل عّز وجّل 

قال اإلمام الصادق: ما تنازع قوم، ففوضوا أمرهم إىل اهلل عّز    [ 1488]احلديث:  

قضية أعدل من القرعة، إذا فوض األمر إىل اهلل، أليس    أيوجّل، إال خرج سهم املحق، و

 ؟ (2) [ 141]الصافات:  ﴾ نيَ َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن املُْْدَحِض ﴿اهلل يقول: 

الصادق:    [ 1489]احلديث:   اإلمام  اهلل  قال  رسول  الشاهد    قىض  باليمني مع 

 .(3)قىض اإلمام عيل به بالعراقوالواحد، 

: قال أبو حنيفة لإلمام الصادق: جتيزون  قالاإلمام الرضا  عن    [ 1490]احلديث:  

، وقىض به اإلمام عيل بني أظهركم  قال: نعم قىض به رسول اهلل    ؟شهادة واحد ويمني

إنكم تقضون    ؟بشاهد ويمني، فتعجب أبو حنيفة، فقال اإلمام الصادق: أتعجب من هذا

شاهد، فقال له: ال نفعل، فقال: بىل، تبعثون رجال واحدا، فيسأل عن    مائة بشاهد واحد يف  

 .(4) هو رجل واحد شاهد، فتجيزون شهادهتم بقوله، وإنام مائة

عرشة كانوا جلوسا، ووسطهم كيس، فيه  قيل لإلمام الصادق:    [ 1491]احلديث:  

فقالوا كلهم: ال، وقال واحد منهم:    ؟ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاا: ألكم هذا الكيس

 .(5) قال: للذي ادعاه ؟ هو يل، فلمن هو

عن    [ 1492]احلديث:   الصادق  اإلمام  إذا  سئل  احلق،  أقيمتالبينة  أَيل    عىل 

فقال: مخسة أشياء جيب عىل    ؟للقايض أن يقيض بقول البينة، إذا مل يعرفهم من غري مسألة

واملواريث،  والتناكح،  الواليات،  احلكم:  بظاهر  فيها  يأخذوا  أن  والذبائح،    الناس 
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 . (1)كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته وال يسأل عن باطنه فإذاوالشهادات، 

إذا رأيت شيئا يف يدي رجل جيوز يل أن  قيل لإلمام الصادق:    [ 1493]احلديث:  

ل: أشهد أنه يف يده وال أشهد أنه له فلعله لغريه، فقال: أفيحل  ي قال: نعم، ق  ؟أشهد أنه له

  ؟ل: نعم، فقال: فلعله لغريه، فمن أين جاز لك أن تشرتيه ويصري ملكا لكيق   ؟الرشاء منه

امللك: هو يل وحتلف عليه بعد  تقول  قبله  ثم  إىل من صار ملكه من  تنسبه  أن  ، وال جيوز 

 .(2)هذا مل يقم للمسلمني سوق ثم قال اإلمام الصادق: لو مل جيز  ؟إليك

رجل دفع إليه رجالن رشاء هلام من رجل  قيل لإلمام الصادق:    [ 1494]احلديث: 

فقال: ال ترد الكتاب عىل واحد منا دون صاحبه، فغاب أحدمها أو توارى يف بيته، وجاء  

إىل العدل فقال له: اخرج الرشاء    اآلخرالذي باع منهام، فأنكر الرشاء ـ يعني القبالة ـ فجاء  

صاحبي، وصاحبي غائب،    صاحبي قد أنكر البيع مني ومنفإن    البينة،   حتى نعرضه عىل 

ولعله قد جلس يف بيته يريد الفساد عيّل، فهل جيب عىل العدل أن يعرض الرشاء عىل البينة  

: إذا كان يف ذلك  فقال اإلمام الصادق  ؟أم ال جيوز له ذلك حتى جيتمعا  ؟حتى يشهدوا هلذا

 .(3)صالح أمر القوم فال بأس إن شاء اهلل

  ؟ أو القايض  ؟السلطان  ؟ من يقيم احلدود  قيل لإلمام الصادق:   [ 1495]احلديث:  

 .(4)فقال: إقامة احلدود إىل من إليه احلكم

عىل اإلمام أن َيرج املحبسني يف الدين يوم  قال اإلمام الصادق:    [ 1496]احلديث:  

قضوا الصالة والعيد، ردهم إىل    فإذااجلمعة إىل اجلمعة، ويوم العيد إىل العيد فريسل معهم،  
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 .(1)السجن

األخرس، كيف َيلف إذا ادعي عليه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1497]احلديث:  

يت بأخرس، فادعي عليه دين،  أفقال: إن أمري املؤمنني   ؟دين وأنكره، ومل يكن للمدعي بينة

مة مجيع ما  ومل يكن للمدعي بينة، فقال: احلمد هلل الذي مل َيرجني من الدنيا حتى بينت لأل 

ائتو  قال:  ثم  إليه،  فحتتاج  بمصحف،  لألخرسأين  فقال  به،  هذا  :يت  إىل    ؟ما  رأسه  فرفع 

يت بأخ له فأقعده إىل جنبه، ثم  أالسامء، وأشار أنه كتاب اهلل عّز وجّل، ثم قال: ائتوين بولّيه، ف

قال: يا قنرب، عيل بدواة وصحيفة، فأتاه ِبام، ثم قال ألخي األخرس: قل ألخيك هذا بينك  

: واهلل الذي ال إله إال هو عامل الغيب  اإلمام عيل بذلك، ثم كتب  إنه عيل، فتقدم إليه    :وبينه

والشهادة، الرمحن الرحيم الطالب الغالب، الضار النافع، املهلك املدرك، الذي يعلم الرس  

حّق، وال  األخرس  والعالنية، إن فالن بن فالن املدعي ليس له قبل فالن بن فالن، أعني  

من بسبب  وال  الوجوه،  من  بوجه  يرشبه،    طلبة  أن  األخرس  وأمر  غسله،  ثم  األسباب، 

 .(2)فامتنع، فألزمه الدين

تصدق أّب عيّل بدار فقبضتها، ثم ولد له  قيل لإلمام الصادق:    [ 1498]احلديث:  

  فإنهل:  يبعد ذلك أوالد، فأراد أن يأخذها مني ويتصدق ِبا عليهم، فقال: ال تعطها إياه، ق

 .(3) عىل صوتهقال: فخاصمه، وال ترفع صوتك   ،َياصمني

إن والدي تصدق عيّل بدار ثم بدا له أن  قيل لإلمام الصادق:    [ 1499]احلديث:  

أنت خاصمته، فال ترفع عليه صوتك، وإن  فإن    فقال: بئس ما صنع والدك،،  يرجع فيها 

 .(4) رفع صوته فاخفض أنت صوتك
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تعاىل:  قال    [ 1500]احلديث:   قوله  الصادق يف  َيْأَب  ﴿اإلمام  َما  َواَل  إَِذا  َهَداُء  الشُّ

: ال ينبغي ألحد إذا دعي إىل شهادة ليشهد عليها أن يقول: ال أشهد لكم  [ 282]البقرة:    ﴾ُدُعوا

 .(1) عليها 

 .(2)إذا دعيت إىل الشهادة فأجب قال اإلمام الصادق:  [ 1501]احلديث:  

ال يأب الشاهد أن جييب حني يدعى قبل    قال اإلمام الصادق:   [ 1502]احلديث:  

 .(3)الكتاب

عىل شهادة فأردت أن تقيمها    أشهدتإذا    قال اإلمام الصادق:  [ 1503]احلديث:  

لصاحب احلق بعد    اليشء فغريها كيف شئت، ورّتبها وصححها بام استطعت، حتى يصح  

الشاهد يبطل احلق،    فإنامأن ال تكون تشهد إال بحقه، وال تزيد يف نفس احلق ما ليس بحق،  

احل يوجب  وبالشاهدين  احلق  الشهادة  وَيق  إقامة  يف  للشاهد  وأن  يعطى،  وبالشاهد  ق، 

بتصحيحها ـ بكل ما جيد إليه السبيل من زيادة األلفاظ واملعاين، والتفسري يف الشهادة ما به  

يثبت احلق ويصححه وال يؤخذ به زيادة عىل احلق ـ مثل أجر الصائم القائم املجاهد بسيفه  

 .(4)يف سبيل اهلل

لإلمام  [ 1504]احلديث:   وهؤالء  الصادق:    قيل  الشهادة،  عنده  يكون  الرجل 

أقمت   إذا  وإين  مذهبهم،  فيه من  يرون  ما  إال عىل تصحيح  الشهادات  يقبلون  ال  القضاة 

األلفاظ ما مل أشهد عليه،    شهدت عليه، وأزيد يفأغريها بخالف ما  أالشهادة احتجت إىل أن  

فقال: إي واهلل،    ؟ أفيحل يل ذلكعليه،    أشهدت وإال مل يصح يف قضائهم لصاحب احلق ما  

يف   به  التصحيح  يرون  مما  عليه  قدرت  ما  بكل  فصححها  والثواب،  األجر  أفضل  ولك 
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 .(1) قضائهم

تكون للرجل من إخواين عندي الشهادة  قيل لإلمام الصادق:    [ 1505]احلديث:  

ليس كلها جتيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أهنا حق فصححها بكل وجه حتى يصح  

 .(2) حقهله  

إذا سمع الرجل الشهادة ومل يشهد عليها،    قال اإلمام الصادق:   [ 1506]احلديث:  

 .(3)إذا أشهد مل يكن له إال أن يشهدوفهو باخليار، إن شاء شهد وإن شاء سكت، 

 .(4)اإلمام الصادق: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما قال   [ 1507]احلديث:  

إذا سمع الرجل الشهادة ومل يشهد عليها،    الصادق: قال اإلمام    [ 1508]احلديث:  

فهو باخليار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إال إذا علم من الظامل فيشهد، وال َيل له أن ال  

 .(5)يشهد

شهادة فأعرف خطي    الرجل يشهدين عىل قيل لإلمام الصادق:    [ 1509]احلديث: 

كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة    اإذقليال وال كثريا، فقال:    وخامتي، وال أذكر من الباقي

 . (6)فاشهد له

ال تشهدن بشهادة حتى تعرفها كام تعرف    قال اإلمام الصادق:   [ 1510]احلديث:  

 .(7)كفك

 .(8) القلب يتكل عىل الكتابة قال اإلمام الصادق:  [ 1511]احلديث:  

 

 .  487الرسائر/   ( 1)

 .  113/  34/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 2)

 . 1/  381/ 7الكايف  ( 3)

 .  110/  34/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 4)

 .  680/  258/ 6التهذيب  ( 5)

 . 1/  382/ 7الكايف  ( 6)

 . 3/  383/ 7الكايف  ( 7)

 .  8/  42/ 1الكايف  ( 8)



329 

 

 .(1) ال حتفظون حتى تكتبوا فإنكماكتبوا  قال اإلمام الصادق:  [ 1512]احلديث:  

سوف حتتاجون    فإنكمقال اإلمام الصادق: احتفظوا بكتبكم،    [ 1513]احلديث:  

 .(2)إليها 

شاهد الزور ال تزول قدماه حتى جتب له    قال اإلمام الصادق:   [ 1514]احلديث:  

 .(3) النار

ال ينقيض كالم شاهد الزور من بني يدي    قال اإلمام الصادق:   [ 1515]احلديث:  

 .(4)احلاكم حتى يتبوأ مقعده يف النار، وكذلك من كتم الشهادة

قال: يؤدي من    ؟ما توبته  ،شاهد الزور سئل اإلمام الصادق عن    [ 1516]احلديث:  

املال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا 

 .(5) وآخر معه

قائام بعينه رد    اليشءيف شاهد الزور: إن كان  قال اإلمام الصادق    [ 1517]احلديث:  

 .(6) عىل صاحبه، وإن مل يكن قائام ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل

شهدوا عىل رجل حمصن بالزنا، ثم   أربعةيف  قال اإلمام الصادق  [ 1518]احلديث:  

غرم الدية، وإن أو   ،رضب احلد  ن قال الرابع: أومهت،إرجع أحدمها بعد ما قتل الرجل:  

 .(7)قال: تعمدت، قتل

شهدوا عىل رجل بالزنا، فلام قتل    أربعةسئل اإلمام الصادق عن    [ 1519]احلديث:  
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 .(1)قال: يقتل الرابع، ويؤدي الثالثة إىل أهله ثالثة أرباع الديةفرجع أحدهم عن شهادته، 

امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها  سئل اإلمام الصادق عن  [ 1520]احلديث:  

: هلا املهر، ويرضب الشاهدان احلد، ويضمنان  ، فقالمات، فتزوجت، ثم جاء زوجها األول 

 .(2)املهر هلا عن الرجل، ثم تعتّد، وترجع إىل زوجها األول

  شهود الزور جيلدون حدا، وليس له وقت،   قال اإلمام الصادق:  [ 1521]احلديث:  

ق  يعودوا،  وال  يعرفوا  حتى  ِبم  ويطاف  اإلمام،  إىل  تقبل  فإن    ل:يذلك  وأصلحوا،  تابوا 

 .(3)قال: إذا تابوا تاب اهلل عليهم، وقبلت شهادهتم بعد ؟شهادهتم بعد

الصادق:    [ 1522]احلديث:   اإلمام  له  قال  ليس  جلدا  جيلدون  الزور  شهود  إن 

َواَل َتْقَبُلوا هَلُْم    ﴿ س، وتال قوله تعاىل:  وقت، ذلك إىل اإلمام، ويطاف ِبم حتى تعرفهم النا 

ُهُم   َوُأوَلئَِك  ا  َأَبدا َوَأْصَلُحوا  اْلَفاِسُقونَ َشَهاَدةا  َذلَِك  َبْعِد  ِمْن  َتاُبوا  ِذيَن  اله َغُفوٌر  فإن    إِاله  اهللهَ 

قال: يكّذب نفسه عىل رؤوس األشهاد حيث    ؟ل: بم تعرف توبتهيق  [ 5-4]النور:    ﴾َرِحيمٌ 

 .(4) هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته فإذايرضب ويستغفر ربه عّز وجّل، 

إن ابن أّب ليىل يسألني الشهادة عن هذه  قيل لإلمام الصادق:    [ 1523]احلديث:  

الدار، مات فالن وتركها مرياثا، وأنه ليس له وارث غري الذي شهدنا له، فقال: اشهد بام  

 .(5)ل: إن ابن أّب ليىل َيلفنا الغموس، فقال: احلف إنام هو عىل علمكيلمك، قهو ع

الرجل يكون يف داره، ثم يغيب عنها ثالثني  قيل لإلمام الصادق:    [ 1524]احلديث:  

ما   ندري  ال  يأتينا هالكه ونحن  ثم  عياله،  فيها  ويدع  ما    أحدث سنة  ندري  داره، وال  يف 
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لم أنه أحدث يف داره شيئا وال حدث له ولد، وال تقسم  له من الولد، إال أّنا ال نع  أحدث 

هذه الدار عىل ورثته الذين ترك يف الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فالن بن  

 .(1)قال: نعم ؟فالن، مات وتركها مرياثا بني فالن وفالن، أو نشهد عىل هذا

الرجل يكون له عىل الرجل احلق فيجحده  قيل لإلمام الصادق:    [ 1525]احلديث:  

  جيوز لنا إحياء هل  حقه، وَيلف أنه ليس له عليه يشء، وليس لصاحب احلق عىل حقه بينة،  

 .(2)فقال: ال جيوز ذلك، لعلة التدنيس ؟حقه بشهادات الزور إذا خيش ذهابه

إن خصام يستكثر عيّل شهود الزور، وقد  قيل لإلمام الصادق:    [ 1526]احلديث:  

أنه  اإلمام عيل  فقال: أما بلغك عن    ؟ت مكافاته مع أين ال أدري يصلح يل ذلك أم الكره

من وكف يف دينه،    امرئ كان يقول: ال تورسوا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فام عىل  

وال مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه، كام أنه لو دفع بشهادته عن سفك دم حرام، كان ذلك  

 .(3)خريا له

أصحابه:    [ 1527ث:  ]احلدي  لبعض  الصادق  اإلمام  أهنم  قال  ذكرت  ما  أما 

ذلك ال جيوز وال َيل، وليس هو عىل  فإن    يستحلون الشهادات بعضهم لبعض عىل غريهم، 

ِذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة َبْينُِكْم إَِذا َحرَضَ َأَحَدُكُم املَْْوُت  ﴿ : ما تأولوا إال لقول اهلل عّز وجّل  َا اله َيا َأهيُّ

ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَأَصاَبْتكُ   ِحنيَ  ُكْم إِْن َأْنُتْم رَضَ ْم  اْلَوِصيهِة اْثنَاِن َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغرْيِ

وذلك إذا كان مسافرا فحرضه املوت أشهد اثنني ذوي عدل    [ 106]املائدة:    ﴾ ُمِصيَبُة املَْْوِت  

بُِسوهَناَُم ِمْن َبْعِد    ﴿ القرآن من غري أهل واليته    مل جيد فآخران ممن يقرأ فإن    من أهل دينه  حَتْ

ي بِِه َثَمناا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َواَل َنْكُتُم َشَهادَ  اَلِة َفُيْقِساَمِن بِاهللهِ إِِن اْرَتْبُتْم اَل َنْشرَتِ َة اهللهِ إِنها الصه
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اآْلثِِمنيَ  ملََِن  ا  َعىَل  فإن    إِذا اْسَتَحقه  ُعثَِر  ِذيَن  اله ِمَن  َمَقاَمُهاَم  َيُقوَماِن  َفآَخَراِن  إِْثاما  ا  اْسَتَحقه اَُم  َأهنه

ا   ا إِذا ملََِن الظهاملنَِِي َذلَِك  َعَلْيِهُم اأْلَْوَلَياِن َفُيْقِساَمِن بِاهللهِ َلَشَهاَدُتنَا َأَحقُّ ِمْن َشَهاَدهِتاَِم َوَما اْعَتَدْينَا إِنه

َهاَدِة َعىَل َوْجِهَها َأْو ََيَاُفوا َأْن ُتَرده َأْياَمٌن َبْعَد َأْياَمهِنِْم َواتهُقوا اهللهَ َواْس َأْدَنى َأنْ  َمُعوا   َيْأُتوا بِالشه

يقيض بشهادة رجل    وكان رسول اهلل  ..  [ 108-106]املائدة:    ﴾ َواهللهُ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ 

أخذ يمني املدعي    فإذا يبطل حق مسلم، وال يرد شهادة مؤمن،  واحد مع يمني املدعي، وال

كان لرجل مسلم قبل آخر    فإذاوشهادة الرجل الواحد قيض له بحقه، وليس يعمل ِبذا،  

حق فجحده ومل يقضوا له شاهد غري واحد، فهو إذا رفعه إىل بعض والة اجلور أبطل حقه  

ن ال يبطل حق رجل مسلم، فيستخرج  كان يف احلق أ  ومل يقضوا فيه بقضاء رسول اهلل  

يعمل    اهلل عىل يديه حق رجل مسلم، ويأجره اهلل عز وجل، وَييي عدال كان رسول اهلل  

 .(1) به

أقيموا الشهادة عىل الوالدين والولد، وال    قال اإلمام الصادق:  [ 1528]احلديث:  

الدين الضري، قلت: وما الضري إذا    ؟تقيموها عىل األخ يف  صاحب احلق  فيه    تعدىقال: 

خر عىل آخر دين  الذي يدعيه قبله خالف ما أمر اهلل به ورسوله، ومثل ذلك: أن يكون آل

إِىَل  ﴿ نظاره حتى ييرس، فقال تعاىل:  إوقد أمر اهلل ب  وهو معرس، َفنَظَِرٌة  ٍة  َكاَن ُذو ُعرْسَ َوإِْن 

ٍة   ال َيل لك أن تقيم  ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعرس، ف  [ 280]البقرة:    ﴾ َمْيرَسَ

 .(2)الشهادة يف حال العرس

ال تشهدن بشهادة حتى تعرفها كام تعرف    قال اإلمام الصادق:   [ 1529]احلديث:  

 .(3)كفك
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وهو صغري قد    اليشءالذي يشهد عىل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1530]احلديث:  

 .(1)رآه يف صغره، ثم قام به بعدما كرب، فقال: جتعل شهادته نحوا من شهادة هؤالء

قال: نعم، يف القتل    ؟جتوز شهادة الصبيانقيل لإلمام الصادق:   [ 1531]احلديث:  

 .(2) يؤخذ بأول كالمه، وال يؤخذ بالثاين منه

، إال يف القتل،  ال  :فقال  ،شهادة الصبيسئل اإلمام الصادق عن    [ 1532]احلديث:  

 .(3)يؤخذ بأول كالمه وال يؤخذ بالثاين

فقال: يف    ؟ أجتوز شهادة النساء يف احلدودقيل لإلمام الصادق:    [ 1533]احلديث:  

 .(4)مسلم امرئ القتل وحده، إن اإلمام عيل كان يقول: ال يبطل دم 

شهادة النساء يف النكاح، فقال: جتوز  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1534]احلديث:  

يقول: ال   اإلمام عيل  الطالق  أجيزها إذا كان معهن رجل، وكان  ل: جتوز شهادة ي ق  ..يف 

قال: جتوز  فل عن شهادة القابلة يف الوالدة،  ئوس  .. قال: نعم  ؟النساء مع الرجل يف الدين

شهادة    رسول اهلل  وأجاز  جتوز شهادة النساء يف املنفوس، والعذرة،  وشهادة الواحدة،  

 .(5)النساء يف الدين مع يمني الطالب، َيلف باهلل أن حقه حلق

عن    [ 1535]احلديث:   الصادق  اإلمام  النساء سئل  شهادة    ؟شهادة  جتوز  فقال: 

النكاح إذا كان    النساء وحدهن عىل ما ال يستطيع الرجال النظر إليه، وجتوز شهادة النساء يف 

يف الطالق، وال يف الدم غري أهنا جتوز شهادهتا يف حد الزنا إذا كان    معهن رجل، وال جتوز 

 .(6)ثالثة رجال وامرأتان، وال جتوز شهادة رجلني وأربع نسوة
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جتوز شهادة النساء فيام ال يستطيع الرجال    قال اإلمام الصادق:  [ 1536]احلديث:  

إليه ويشهدوا عليه  ينظروا  الطالق، وال يف  أن  النكاح، وال جتوز يف  ، وجتوز شهادهتن يف 

الزنا إذا كان ثالثة رجال وامرأتان، وال جتوز إذا كان رجالن وأربع   الدم، وجتوز يف حد 

 .(1)زنا املحصننسوة، وال جتوز شهادهتن يف 

رجل مات وترك امرأته وهي حامل،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1537]احلديث:  

قبلتها    التي، فشهدت املرأة  األرضغالما ثم مات الغالم بعدما وقع إىل  فوضعت بعد موته  

 ، ثم مات،  األرضأنه استهل وصاح حني وقع إىل 

 .(2)قال: عىل اإلمام أن جييز شهادهتا يف ربع مرياث الغالمف

جتوز شهادة النساء يف العذرة، وكل عيب    قال اإلمام الصادق:  [ 1538]احلديث:  

 .(3) ال يراه الرجل

الصادق:   [ 1539]احلديث:   الغالم صاح أو مل  أ   قال اإلمام  النساء يف  جيز شهادة 

 .(4)يصح، ويف كل يشء ال ينظر إليه الرجال جتوز شهادة النساء فيه

الصادق عن    [ 1540]احلديث:   اإلمام  امرأة حرضت رجال يويص،  سئل  شهادة 

 . (5)جيوز يف ربع ما أوىص بحساب شهادهتا فقال: 

املرأة َيرضها املوت وليس عندها إال  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1541]احلديث:  

قال: جتوز شهادة النساء يف العذرة واملنفوس، وجتوز شهادة النساء يف   ؟امرأة جتوز شهادهتا 

 .(6)احلدود مع الرجال
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الذي ليس بكثري    اليشءاملرأة يف  شهادة    جتوز  قال اإلمام الصادق:  [ 1542]احلديث:  

ون، وال جتوز يف الكثري  .(1)يف األمر الدُّ

عن    [ 1543]احلديث:   الصادق  اإلمام  رجل  سئل  بال  النكاح،  يف  النساء  شهادة 

ل:  ي ق  ؟ معهن إذا كانت املرأة منكرة، فقال: ال بأس به، ثم قال: ما يقول يف ذلك فقهاؤكم

عدلني  رجلني  شهادة  إال  جتوز  ال  كذبوايقولون:  فقال:  اهلل    ، ،  بعزائم  واستخفوا  هونوا 

عدلني،   رجلني  بشهادة  الطالق  يف  أمر  اهلل  إن  اهلل،  هون  ما  وعظموا  وشددوا  وفرائضه، 

  عن اهلل يف حتريمه، فسن رسول اهلل    ئ فأجازوا الطالق بال شاهد واحد، والنكاح مل جي

واملرياث، وقد ثبتت عقدة النكاح وال أن  ينكر الولد    يف ذلك الشاهدين تأديبا ونظراا، لئال

نكار، وال جييز يف الطالق  يشهد، وكان أمري املؤمنني جييز شهادة املرأتني يف النكاح عند اإل

  َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكمْ   ﴿ ل: فأنى ذكر اهلل تعاىل قوله:  ي إال شاهدين عدلني، ق

َفَرُج فإن   َرُجَلنْيِ  َيُكوَنا  َر  مَلْ  َفُتَذكِّ ا  إِْحَدامُهَ َتِضله  َأْن   
ِ
َهَداء الشُّ ِمَن  َتْرَضْوَن  مِمهْن  َواْمَرَأَتاِن  ٌل 

ا   فقال: ذلك يف الدين، إذا مل يكن رجالن، فرجل وامرأتان، ورجل    ([ 282]البقرة:    ﴾إِْحَدامُهَ

بعده  وأمري املؤمنني    بذلك رسول اهلل    واحد ويمني املدعي، إذا مل يكن امرأتان، قىض

 .(2)عندكم

جتوز شهادة الرجل المرأته، واملرأة لزوجها    قال اإلمام الصادق:   [ 1544]احلديث:  

 .(3)إذا كان معها غريها 

كان    إذاقال:  ف  ، الرجل يشهد المرأتهسئل اإلمام الصادق عن    [ 1545]احلديث:  

 .(4) خريا جازت شهادته المرأته
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جتوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده،    قال اإلمام الصادق:  [ 1546]احلديث:  

 .(1)واألخ ألخيه

الرجل يشهد ألبيه، أو األب ألبنه، أو  سئل اإلمام الصادق عن   [ 1547]احلديث: 

كان خريا جازت شهادته ألبيه، واألب ألبنه، واألخ    فقال: ال بأس بذلك إذا  األخ ألخيه،

 . (2) ألخيه

لوالده،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1548]احلديث:   لولده، والولد  الوالد  شهادة 

 . (3) واألخ ألخيه، فقال: جتوز

الصادق عن    [ 1549]احلديث:   اثنان عن واحدسئل اإلمام   ؟ ثالثة رشكاء شهد 

 .(4)قال: ال جتوز شهادهتام

قال:  فسئل اإلمام الصادق عن رشيكني شهد أحدمها لصاحبه،  [ 1550]احلديث:  

 .(5)يف يشء له فيه نصيب جتوز شهادته إال

عن    [ 1551]احلديث:   الصادق  اإلمام  وشهد  سئل  واحد  ادعى  رشكاء  ثالثة 

 .(6)قال: جيوزفاالثنان، 

 .(7)ال جييز شهادة األجرياإلمام عيل  كان  قال اإلمام الصادق:  [ 1552]احلديث:  

الصادق:  [ 1553]احلديث:   اإلمام  عفيفا    قال  كان  إذا  الضيف  بشهادة  بأس  ال 

بعد   له  به  بأس  وال  لغريه،  بشهادته  بأس  وال  لصاحبه،  األجري  شهادة  ويكره  صائنا، 

 .(8) مفارقته
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فقال: الظنني واملتهم،   ؟ما يرد من الشهودقيل لإلمام الصادق:   [ 1554]احلديث:  

 .(1)قال: ذلك يدخل يف الظنني  ؟ل: فالفاسق واخلائنيق

فقال: الظنني، واملتهم،    ؟ما يرد من الشهودقيل لإلمام الصادق:    [ 1555]احلديث:  

 .(2)واخلصم

 .(3)ال أقبل شهادة فاسق إال عىل نفسهقيل لإلمام الصادق:   [ 1556]احلديث:  

كان ال يقبل شهادة فحاش،  اإلمام عيل  إن    قال اإلمام الصادق: [ 1557]احلديث: 

 .(4)وال ذي خمزية يف الدين

اإل   [ 1558]احلديث:   الصادق  سئل  الشهود مام  من  يرد  املريب،  ف  ،عام  قال: 

 .(5)واخلصم، والرشيك، ودافع مغرم، واألجري، والتابع، واملتهم، كل هؤالء ترد شهاداهتم

عّز    قال اإلمام   [ 1559]احلديث:   الكبائر ألّن اهللّ  الصادق: قذف املحصنات من 

ْنيا واآْلِخَرِة وهَلُْم َعذاٌب َعظِيٌم  وجّل يقول   .(6)ُلِعنُوا يِف الدُّ

قال اإلمام الصادق: الكبائر سبع: قتل املؤمن متعّمدا، وقذف    [ 1560]احلديث:  

ظلام، وأكل الّربا بعد    املحصنة، والفرار من الّزحف، والّتعّرب بعد اهلجرة، وأكل مال اليتيم

 .(7)البّينة، وكّل ما أوجب اهللّ عليه النار 

قال اإلمام الصادق: الكبائر: القنوط من رمحة اهللّ، واليأس من    [ 1561]احلديث: 

حّرم اهللّ، وعقوق الوالدين، وأكل مال    التي روح اهللّ، واألمن من مكر اهللّ، وقتل النّفس  

من   والفرار  املحصنة،  وقذف  اهلجرة،  بعد  والّتعّرب  البّينة،  بعد  الّربا  وأكل  ظلام،  اليتيم 
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ملرتكب للكبرية يموت عليها، أخترجه من اإليامن؟ وإن عّذب ِبا  الّزحف فقيل له: أ رأيت ا

فيكون عذابه كعذاب املرشكني، أوله انقطاع؟ قال: َيرج من اإلسالم إذا زعم أهّنا حالل  

ولذلك يعّذب أشّد العذاب، وإن كان معرتفا بأهّنا كبرية وهي عليه حرام وأّنه يعّذب عليها  

يها وهو أهون عذابا من األّول، وَيرجه من اإليامن وال  وأهّنا غري حالل، فإّنه معّذب عل

 .(1)َيرجه من اإلسالم 

قال اإلمام الصادق يف الرجل إذا قذف: جيلد ثامنني حّرا كان أو   [ 1562]احلديث:  

 .(2)مملوكا 

قال اإلمام الصادق يف الرجل يقذف الرجل بالزنى: جيلد هو يف    [ 1563]احلديث:  

 . (3)بّيه  كتاب اهللّ عّز وجّل وسنّة ن

يقذف    [ 1564]احلديث:   أن  للمسلم  يصلح  وال  ينبغي  ال  الصادق:  اإلمام  قال 

هيودّيا وال نرصانّيا وال جموسّيا بام مل يّطلع عليه منه، وقال: أيرس ما يف هذا أن يكون كاذبا 

 (4). 

عن عمرو بن نعامن اجلعفّي قال: كان لإلمام الصادق صديق ال   [ 1565]احلديث:  

ذهب مكانا، فبينام هو يميش معه يف احلذائني ومعه غالم له سندّي يميش    يكاد يفارقه إذا

خلفهام إذ التفت الّرجل يريد غالمه ثالث مرات فلم يره، فلاّم نظر يف الرابعة قال: يا ابن 

الفاعلة أين كنت؟ قال: فرفع اإلمام الصادق يده فصّك ِبا جبهة نفسه، ثّم قال: سبحان  

  أمه أرى أّن لك ورعا فإذا ليس لك ورع فقال: جعلت فداك إّن  ؟ قد كنت  أمهاهللّ تقذف  

نكاحا، تنّح عنّي قال: فام رأيته يميش معه حتّى    أمة سندية مرشكة، فقال: أما علمت أّن لكّل  
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 ..(1) فّرق املوت بينهام

الرجل من جاهلّية    سئل اإلمام الصادق عن الرجل يفرتي عىل   [ 1566]احلديث: 

العرب، فقال: يرضب حّدا، قيل: يرضب حّدا؟ قال: نعم إّن ذلك يدخل عىل رسول اهللّ  

 (2). 

  ؟ القاذف بعد ما يقام عليه احلد ما توبتهسئل اإلمام الصادق عن    [ 1567]احلديث:  

 .(3) نعم :قال  ؟ ، أتقبل شهادتهأرأيت إن أكذب نفسه وتاب : لي يكذب نفسه، ق : قال

القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1568]احلديث:  

 .(4) قال: نعم ؟شهادته

فقال:    ؟ املحدود إذا تاب، أتقبل شهادتهسئل اإلمام الصادق عن    [ 1569]احلديث:  

فإن    فعل  فإذاويكذب نفسه عند اإلمام، وعند املسلمني،    ،إذا تاب، وتوبته أن يرجع مما قال

 .(5)عىل اإلمام أن يقبل شهادته بعد ذلك

بم تعرف عدالة الرجل بني املسلمني حتى  قيل لإلمام الصادق:   [ 1570]احلديث:  

ف البطن والفرج واليد  فقال: أن تعرفوه بالسرت والعفاف، وك   ؟ تقبل شهادته هلم وعليهم

الكبائر   باجتناب  ويعرف  والزنا،    التيواللسان،  اخلمر،  رشب  من  النار  عليها  اهلل  أوعد 

والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغري ذلك، والداللة عىل ذلك كله أن يكون  

يش ما  ساترا جلميع عيوبه، حتى َيرم عىل املسلمني ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفت

وراء ذلك، وجيب عليهم تزكيته وإظهار عدالته يف الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات  
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اخلمس إذا واظب عليهن، وحفظ مواقتيهن بحضور مجاعة من املسلمني، وأن ال يتخلف  

كان كذلك الزما ملصاله عند حضور الصلوات    فإذاعن مجاعتهم يف مصالهم إال من علة،  

 قبيله وحملته قالوا: ما رأينا منه إال خرياا، مواظبا عىل الصلوات،  سئل عنه يف   فإذااخلمس،  

ذلك جييز شهادته وعدالته بني املسلمني، وذلك أن الصالة  فإن    متعاهدا ألوقاهتا يف مصاله، 

سرت وكّفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة عىل الرجل بأنه يصيل إذا كان ال َيرض مصاله  

نام جعل اجلامعة واالجتامع إىل الصالة لكي يعرف من يصيل  املسلمني، وإ  ويتعاهد مجاعة

ممن ال يصيل، ومن َيفظ مواقيت الصالة ممن يضيع، ولوال ذلك مل يمكن أحد أن يشهد  

هم بأن   رسول اهلل  فإن    عىل آخر بصالح، ألن من ال يصيل ال صالح له بني املسلمني،

ني، وقد كان فيهم من يصيل يف بيته فلم  َيرق قوما يف منازهلم لرتكهم احلضور جلامعة املسلم

احلكم من اهلل عّز وجّل    جرىيقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بني املسلمني ممن  

فيه احلرق يف جوف بيته بالنار، وقد كان يقول: ال صالة ملن ال يصيل يف    ومن رسوله  

 .(1)املسجد مع املسلمني إال من علة

اإلمام  [ 1571]احلديث:   عن    سئل  إذا  الصادق  عىل أالبينة  أَيل    قيمت  احلق، 

فقال: مخسة أشياء جيب عىل الناس األخذ فيها بظاهر احلكم:    ؟للقايض أن يقيض بقول البينة

والذبا  واملناكح،  واألنساب،  ئالواليات،  والشهادات،  ظاهرا    فإذاح،  الرجل  ظاهر  كان 

 .(2)مأمونا، جازت شهادته، وال يسأل عن باطنه

قال: ال بأس    ؟شهادة من يلعب باحلاممسئل اإلمام الصادق عن    [ 1572]احلديث:  

 .(3)إذا كان ال يعرف بفسق
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عن    [ 1573]احلديث:   الصادق  اإلمام  ألبيه،  سئل  واألبن  البنه،  يشهد  الرجل 

 .(1) لك إذا كان خرياا والرجل المرأته، فقال: ال بأس بذ

من صىل مخس صلوات يف اليوم والليلة يف  قال اإلمام الصادق:   [ 1574]احلديث:  

 .(2)مجاعة فظنوا به خريا، وأجيزوا شهادته

فقال: كل    ،عمن تقبل شهادته ومن ال تقبلسئل اإلمام الصادق    [ 1575]احلديث:  

فقال: لو    ؟ ل: تقبل شهادة مقرتف بالذنوبيمن كان عىل فطرة اإلسالم جازت شهادته، ق 

مل تقبل شهادة املقرتفني للذنوب ملا قبلت إال شهادة األنبياء واألوصياء، ألهنم املعصومون  

سائر اخللق، فمن مل تره بعينك يرتكب ذنبا أو مل يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من    دون

العدالة والسرت، وشهادته مقبولة وإن كان يف نفسه مذنبا، ومن اغتابه بام فيه فهو خارج    أهل

 .(3)من والية اهلل، داخل يف والية الشيطان

الصادق:  [ 1576]احلديث:   اإلمام  عىل    قال  أربعا  له  أوجبت  فيه  كن  من  ثالث 

 يظلمهم: وجب  مل يكذِبم، وإذا وعدهم مل َيلفهم، وإذا خالطهم مل  الناس: من إذا حدثهم 

أن يظهروا يف الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن حترم عليهم غيبته، وأن جتب عليهم  

 .(4)خوتهأ

شهدوا عىل رجل حمصن بالزنا،    أربعةسئل اإلمام الصادق عن    [ 1577]احلديث: 

كانوا   إذا  فقال:  اآلخران،  يعدل  ومل  اثنان  منهم  يعرفون    أربعةفعدل  ليس  املسلمني  من 

احلد عىل الذي شهدوا عليه، إنام عليهم أن    وأقيمشهادهتم مجيعا،    أجيزتبشهادة الزور  

يكونوا   أن  إال  شهادهتم،  جييز  أن  الوايل  وعىل  وعلموا،  أبرصوا  بام  معروفني  يشهدوا 
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 .(1)بالفسق

فقال: يؤخذ    ؟ شهادة األصم يف القتلسئل اإلمام الصادق عن    [ 1578]احلديث:  

 .(2)بأول قوله، وال يؤخذ بالثاين

شهادته  فإن    إذا شهد رجل عىل شهادة رجلقال اإلمام الصادق:    [ 1579]احلديث:  

ثبتت شهادة  فقد    تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجالن عدالن عىل شهادة رجل 

 .(3)رجل واحد

رجل شهد عىل شهادة رجل فجاء الرجل،  قيل لإلمام الصادق:    [ 1580]احلديث:  

 . (4)قال: جتوز شهادة أعدهلام، وإن كانت عدالتهام واحدة مل جتز شهادتهففقال: إين مل أشهده،  

الصادق عن    [ 1581]احلديث:   اإلمام  آخر سئل    ،رجل شهد شهادة عىل شهادة 

 .(5)ز شهادة أعدهلامفقال: جتو ؟فقال: مل أشهده

رجل شهد عىل شهادة رجل، فجاء الرجل  قيل لإلمام الصادق:    [ 1582]احلديث:  

 .(6) فقال: مل أشهده، فقال: جتوز شهادة أعدهلام، ولو كان أعدهلام واحدا مل جتز شهادته

كيف صار القتل جيوز فيه شاهدان، والزنا  قيل لإلمام الصادق:   [ 1583]احلديث:  

إال   فيه  جيوز  الزنا   أربعةال  من  أشد  والقتل  والزنا   ؟شهود،  واحد  فعل  القتل  فقال: ألن 

 .(7)شهود: عىل الرجل شاهدان، وعىل املرأة شاهدان أربعةفعالن، فمن ثم ال جيوز إال 

الصادق:    [ 1584]احلديث:   لإلمام  فقال قيل  شهادتنا،  يرد  رشيكا  تذلوا  إن  ال   :

 . (8) أنفسكم

 

 .  36/ 41/  3، واالستبصار  759/  277/ 6التهذيب  ( 1)
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 .(1)قال اإلمام الصادق: ال تشهد عىل من يطلق لغري السنة  [ 1585]احلديث:  

  فإهنا شيئا فاشهد عليها    األرضقال اإلمام الصادق: إذا دفنت يف    [ 1586]احلديث:  

 .(2)ال تؤدي إليك شيئا 

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

يدعي قبل الرجل احلق،  خربين عن الرجل قيل لإلمام الكاظم:    [ 1587]احلديث:  

حلف فال حق له، وإن رد اليمني عىل  فإن    فلم تكن له بينة بام له، قال: فيمني املّدعى عليه، 

مات،   قد  باحلق  املطلوب  كان  وإن  فعليه،  مل َيلف  وإن  له،  حق  فال  َيلف،  فلم  املدعي 

مات فالن، وأن حقه  قيمت عليه البينة، فعىل املدعي اليمني باهلل الذي ال إله إال هو، لقد  أف

حلف، وإال فال حق له، ألنا ال ندري لعله قد أوفاه ببّينة ال نعلم موضعها، أو  فإن    لعليه،

ادعى بال بينة فال حق له،  فإن    غري بينة قبل املوت، فمن ثم صارت عليه اليمني مع البينة،

يمني عليه، فمن  لزم اليمني، أو احلق، أو يرد الاملدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا أل  ألن

 .(3)ثم مل يثبت احلق

بن وضاح، قال: كانت بيني وبني رجل من اليهود    عبد اهللعن    [ 1588]احلديث:  

فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا    معاملة، فخانني بألف درهم، فقدمته إىل الوايل فأحلفته 

  التيلف درهم فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثرية، فأردت أن أقتص األ 

فأخربته أين قد أحلفته فحلف،  اإلمام الكاظم  كانت يل عنده، وأحلف عليها، فكتبت إيل  

مال عندي  له  وقع  األلف درهم  فإن    وقد  منه  آخذ  أن  ف  التيأمرتني  عليها  علت،  حلف 

فكتب: ال تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فال تظلمه، ولو ال أنك رضيت بيمينه فحلفته،  

 

 .  135/  40/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 1)

 .  149/  44/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 2)

 . 1/  415/ 7الكايف  ( 3)
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مرتك أن تأخذ من حتت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، وقد ذهبت اليمني بام فيها، فلم  أل

 .(1) اإلمام الكاظم آخذ منه شيئا، وانتهيت إىل كتاب

الكاظم:    [ 1589]احلديث:   اإلمام  الق قال  ففيه  جمهول  قكل  القرعة  ي رعة،  إن  ل: 

 .(2)ختطئ وتصيب، قال: كل ما حكم اهلل به فليس بمخطئ

الكاظم:    [ 1590]احلديث:   اإلمام  به  قال  نزل  اخلالل  اليمني    جربيل إن  مع 

 .(3)والشاهد، من السامء

إذا شهد لطالب احلق امرأتان ويمينه، فهو  قال اإلمام الكاظم:    [ 1591]احلديث:  

 .(4)جائز

إذا شهد لصاحب احلق امرأتان ويمينه، فهو  قال اإلمام الكاظم:    [ 1592]احلديث:  

 .(5)جائز

تعاىل:  الكاظم    اإلمام قال    [ 1593]احلديث:   قوله  َما  ﴿يف  إَِذا  َهَداُء  الشُّ َيْأَب  َواَل 

تقاعس  [ 282]البقرة:    ﴾ُدُعوا أن  لك  ينبغ  مل  حق  أو  دين  عىل  له  لتشهد  الرجل  دعاك  إذا   :

 .(6)عنه

وإن سئلت عن الشهادة  اإلمام الكاظم يويص بعض أهله:  قال    [ 1594]احلديث:  

إِنه اهللهَ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت إىَِل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النهاِس  ﴿اهلل يقول: فإن  فأدها،

ُكُموا بِاْلَعْدِل إِنه اهللهَ نِِعامه َيِعُظُكْم بِِه إِنه اهللهَ ا  َأْن حَتْ ا َكاَن َسِميعا َوَمْن    ﴿وقال:    [ 58]النساء:    ﴾َبِصريا

 .(7) [ 140]البقرة:  ﴾َتْعَمُلونَ َأْظَلُم مِمهْن َكَتَم َشَهاَدةا ِعنَْدُه ِمَن اهللهِ َوَما اهللهُ بَِغافٍِل َعامه 
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أقم الشهادة هلل ولو  قال اإلمام الكاظم يويص بعض أصحابه:    [ 1595]احلديث:  

 .(1) خفت عىل أخيك ضيام فالفإن  عىل نفسك أو الوالدين واألقربني فيام بينك وبينهم، 

رجل من مواليك عليه دين لرجل خمالف  قيل لإلمام الكاظم:    [ 1596]احلديث:  

، وليس لغريمه بينة، هل  يريد أن يعرسه وَيبسه، وقد علم أنه ليس عنده وال يقدر عليه

وإن كان عليه الشهود من مواليك    ؟ جيوز له أن َيلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييرس اهلل له

قال: ال جيوز أن يشهدوا عليه، وال ينوي  ف  ؟قد عرفوه أنه ال يقدر، هل جيوز أن يشهدوا عليه

 .(2)ظلمه

قال: نعم، أقم  يشهدين هؤالء عىل إخواين،  قيل لإلمام الكاظم:    [ 1597]احلديث:  

 .(3)الشهادة هلم وإن خفت عىل أخيك رضرا

رجل أشهد أجريه عىل شهادة ثم فارقه،  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1598]احلديث:  

 .(4) قال: نعمف ؟أجتوز شهادته له بعد أن يفارقه 

عن    [ 1599]احلديث:   الكاظم  اإلمام  تقبل  سئل  هل  بكفه  يسأل  الذي  السائل 

 .(5) قبل شهادته إذا سأل يف كفهفقال: كان أّب ال ي ؟شهادته

ال بأس بالشهادة عىل إقرار املرأة وليست  قال اإلمام الكاظم:    [ 1600]احلديث:  

عندهم   جيوز  وال  يعرفها،  من  حرض  أو  بعينها  عرفت  إذا  عىل  أبمسفرة  الشهود  يشهد  ن 

 .(6) إليها ن تسفر فينظر أقرارها دون إ

 ما روي عن اإلمام الرضا: 
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عجل عىل املدعى عليه،    عليه السالم إن داود  قال اإلمام الرضا:    [ 1601]احلديث:  

ومل يسأل املدعي البينة عىل    [ 24]ص:    ﴾ َقاَل َلَقْد َظَلَمَك بُِسَؤاِل َنْعَجتَِك إىَِل نَِعاِجِه  ﴿ فقال:  

ذلك، ومل يقبل عىل املدعى عليه، فيقول له: ما تقول، فكان هذا خطيئة رسم احلكم، ال ما  

 .(1)ذهبتم إليه

العلة يف أن البينة يف مجيع احلقوق عىل املدعي،  قال اإلمام الرضا:    [ 1602]احلديث:  

واليمني عىل املدعى عليه ما خال الدم، ألن املدعى عليه جاحد، وال يمكنه إقامة البينة عىل  

البينة يف الدم عىل املدعى عليه، واليمني عىل املدعي ألنه   اجلحود، ألنه جمهول، وصارت 

مسلم، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل،    امرئط به املسلمون، لئال يبطل دم  حوط َيتا 

ن من يشهد عىل أنه مل يفعل قليل، وأما علة القسامة  لشدة إقامة البينة عىل اجلحود عليه، أل

  امرئ أن جعلت مخسني رجال فلام يف ذلك من التغليظ والتشديد واالحتياط، لئال هيدر دم  

 .(2) مسلم

إنام هو الشهادتان، فجعل األذان    األيامنأصل  قال اإلمام الرضا:    [ 1603]احلديث:  

 .(3)شهادتني شهادتني، كام جعل يف سائر احلقوق شاهدان

يف الزنا، واثنتني يف سائر    أربعة العلة يف شهادة  قال اإلمام الرضا:    [ 1604]احلديث:  

مضاعفة مغلظة، ملا فيه من    ن فيه القتل، فجعل فيه الشهادةاحلقوق لشدة حد املحصن، أل 

 .(4) قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، لفساد املرياث

العباس بن هالل،    [ 1605]احلديث:   إليه  أن  عن  لو أفيض  الرضا ذكر أنه  اإلمام 

احلكم ألقر الناس عىل ما يف أيدهيم، ومل ينظر يف يشء إال بام حدث يف سلطانه، وذكر أن  

 

 .  1/ 194/  1عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 1)
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 . (1)هم مرشكون، وأن من أسلم أقره عىل ما يف يدهمل ينظر يف حدث أحدثوه و  رسول اهلل  

رفقة كانوا يف طريق، فقطع عليهم الطريق  سئل اإلمام الرضا عن    [ 1606]احلديث:  

لبعض بعضهم  فشهد  اللصوص،  فوأخذوا  إال  ،  شهادهتم  تقبل  ال  من  بإقرار  قال: 

 .(2)اللصوص، أو شهادة من غريهم عليهم

طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبني،  رجل  قيل لإلمام الرضا:    [ 1607]احلديث: 

 .(3)قال: كل من ولد عىل الفطرة وعرف بالصالح يف نفسه جازت شهادتهف

 

 .  824/  295/ 6يب التهذ ( 1)

 . 2/  394/ 7الكايف  ( 2)

 .  83/  28/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 3)
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 حفظ األمن يف احلكومة اإلسالمية 

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

التي   الوظيفة  عىل  اجلهاد  لقب  يطلق  والتي  اإلسالمية،  احلكومة  يف  األمنية  املؤسسات 

 متارسها.

إىل   تواجهها  التي  واجلهات  األمنية،  املامرسات  أنواع  بحسب  الفصل  قسمنا  وقد 

 أربعة مباحث: 

وأوردنا فيه األحاديث الدالة عىل فضل    : أحكام اجلهاد وآدابه   ما ورد حول أوال ـ  

اجلهاد وأحكامه وآدابه، وأنه قارص عىل املعتدين الظاملني، ال عىل املساملني، وأن اهلدف منه  

اخلالص من املستكربين ال احتالل أرايض املستضعفني.. كام أوردنا األحاديث الواردة يف  

 ها من القيم القرآنية النبيلة. فضل الشهادة والشهداء، باعتبار

وأوردنا فيه األحاديث التي تعترب    : ثانيا ـ ما ورد حول مرشوعية الدفاع عن النفس 

مقاومة املؤمن لظامليه أو سالبيه جهادا يف سبيل اهلل، وأنه إن مات أثناء املقاومة يكون شهيدا  

 كسائر الشهداء.  

وأوردنا فيه األحاديث الدالة    : ملسلحة ثالثا ـ ما ورد حول مواجهة البغاة واملعارضة ا 

الدولة   قوانني  عىل  يتمردون  والذين  املسلحة،  املعارضة  أو  البغاة  مواجهة  وجوب  عىل 

 مستعملني السالح يف ذلك. 

ـ ما ورد حول احلرابة واإلفساد  الدالة عىل وجوب    : رابعا  وأوردنا فيه األحاديث 

 مواجهة املحاربني وقطاع الطرق واملفسدين يف األرض، والذين هيددون األمن االجتامعي. 

 وآدابه اجلهاد  أحكام  أوال ـ ما ورد حول 
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اجلهاد يف سبيل اهلل، باعتباره ركنا  ورد من األحاديث حول  نتناول يف هذا املبحث ما  

التي تقوم عليها احلكومة اإلسالمية، ذلك أهنا ال  من أركان الد  ين، وأساسا من األسس 

 من دونه، خاصة مع كثرة املرتبصني ِبا.يمكنها أن حتفظ أمنها 

أن   يعني  أساسا من أسس احلكومة اإلسالمية ال  أو  الدين  أركان  وكونه ركنا من 

يعني دو ام االستعداد واملرابطة  يامرس يف كل األوقات، مثلام هو احلال يف الصالة، وإنام 

تعاىل:   قال  كام  معتد،  لكل  باملرصاد  املجاهدون  كان  دواعيه  توفرت  إن  حتى  واحلراسة 

ُكْم َوآ ﴿ ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوه اهللهِ َوَعُدوه وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوه َخِريَن  َوَأِعدُّ

ُيَوفه إَِلْيُكْم َوَأْنُتْم اَل    َلُموهَنُُم اهللهُ َيْعَلُمُهمْ ِمْن ُدوهِنِْم اَل َتعْ   يِف َسبِيِل اهللهِ 
ٍ
ء ُتنِْفُقوا ِمْن يَشْ َوَما 

 [60]األنفال:  ﴾ُتْظَلُمونَ 

ْل  ﴿  هذه اآلية الكريمة بقوله:   وقد عقب اهلل تعاىل  ْلِم َفاْجنَْح هَلَا َوَتَوكه َوإِْن َجنَُحوا لِلسه

ِميُع اْلَعلِيمُ  اهللهِ َعىَل  ُه ُهَو السه يبني أن األصل يف العالقات بني دول العامل هو  ل[ 61]األنفال:  ﴾إِنه

للسلم   ميل  جمرد  أعدائهم  يف  املسلمون  رأى  إن  ولذلك  القتال،  وال  الظلم،  ال  السلم، 

 ساملوهم، وكفوا عن قتاهلم. 

ملسلمني أو تسلطوا عليها، ثم  وهذا ال ينطبق إال عىل املحاربني الذين غزوا بالد ا

بعد   إال  يكون  ال  معهم  فالسالم  الصهيوين؛  الكيان  مع  حاصل  هو  مثلام  السالم،  طلبوا 

 خروجهم وتركهم لألرايض التي احتلوها. 

وقد لقي هذا األساس أو املؤسسة تشوهيات كثرية من الذين مل يفهموا مقاصده،   

اء، ويستحلون األعراض، وهو ما يتناَف  وال حقيقته؛ فراحوا باسم اإلسالم يسفكون الدم

 مع قيم العدالة اإلسالمية، وكونه دينا خلالص البرشية ال لقتلها أو احتالل أراضيها. 
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وهلذا استبعدنا يف هذا الفصل كل األحاديث التي توهم أن غرض اجلهاد هو نرش  

ينِ اَل ﴿ اإلسالم، أو الدعوة لإلسالم؛ فاإلسالم ال ينرش عنوة، وقد قال تعاىل:      إِْكَراَه يِف الدِّ

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  َ الرُّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطهاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهللهِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل    َقْد َتَبنيه

 [ 256]البقرة:  ﴾َواهللهُ َسِميٌع َعلِيمٌ  اْنِفَصاَم هَلَا 

واملؤمنني من ورثته هو تبليغ اإلسالم للعامل ال فرضه    وأخرب أن دور رسول اهلل  

تعاىل:   قال  َربُِّكمْ ﴿بالقوة،  ِمْن  احْلَقُّ  َفْلَيْكُفرْ   َوُقِل  َشاَء  َوَمْن  َفْلُيْؤِمْن  َشاَء  َأْعَتْدَنا   َفَمْن  ا  إِنه

اِدُقَها  رُسَ ِِبِْم  َأَحاَط  ا  َنارا ُيَغاُثو  لِلظهاملنَِِي  َيْسَتِغيُثوا  اْلُوُجوهَ َوإِْن  َيْشِوي  َكاملُْْهِل   
ٍ
باَِمء بِْئَس    ا 

ا  اُب َوَساَءْت ُمْرَتَفقا َ ٌر َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَصْيطٍِر  وقال:﴿  [ 29]الكهف:    ﴾الرشه ْر إِنهاَم َأْنَت ُمَذكِّ َفَذكِّ

ُبُه اهللهُ اْلَعَذاَب اأْلَْكرَبَ   [ 24-21]الغاشية:  ﴾إِاله َمْن َتَوىله َوَكَفَر َفُيَعذِّ

الفريضة   هذه  يؤدي  أن  للمسلم  تتيح  التي  األحاديث  استبعدنا  هذا  عىل  وبناء 

العظيمة مع الظلمة الذين استغلوها للتوسع والظلم، وذلك مثل احلديث املنسوب لرسول  

قال:  اهلل   أو فاجرا)، وأنه  برا كان  أمري  والصالة واجبٌة  ،  اجلهاد واجٌب عليكم مع كل 

وإن عمل الكبائر والصالة واجبة عىل كل مسلم  ،  كان أو فاجراعليكم خلف كل مسلم برا  

 (1) (وإن عمل الكبائر، برا كان أو فاجرا 

وقد رد أئمة اهلدى عىل أمثال هذه األحاديث، وبينوا أنه ال جيوز اجلهاد إال وراء إمام  

قيل  أنه  روي  وقد  الظاملني،  احلقيقيني  املعتدين  وجه  يف  إال  يضع سالحه  ال    تقي صالح، 

من مواليك بلغه أن رجال يعطى سيفا وقوسا يف    جعلت فداك إن رجاللإلمام الكاظم:  

سبيل اهلل فأتاه فأخذمها منه ثم لقيه أصحابه فأخربوه أن السبيل مع هؤالء ال جيوز، وأمروه  

 

 (  2533( أبو داود )1)
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ق؟بردمها  فليفعل،  قال:  قال:  ي،  الرجل  قىض  قد  له:  وقيل  جيده  فلم  الرجل  طلب  قد  ل: 

يقاتل ق  ، فلريابط وال  الثغور،  أشبه هذه  والديلم وما  جاء  فإن    ل: ي مثل قزوين وعسقالن 

الذي هو فيه مرابط كيف يصنع يقاتل عن بيضة    ؟العدو إىل املوضع  ل:  ي ق  اإلسالم قال: 

قال: ال إال أن َياف عىل دار املسلمني، أرأيتك لو أن الروم دخلوا عىل املسلمني مل    ؟جياهد

ي وال  يرابط  يمنعوهم،  أن  هلم  وينبغ  بيضة  إقاتل،  عىل  خاف  قاتل    اإلسالم ن  واملسلمني 

 .(1)دروس ذكر حممد  اإلسالمن يف دروس فيكون قتاله لنفسه ال للسلطان، أل

فهذا احلديث واضح يف أن غرض اجلهاد هو محاية بالد املسلمني، ال التوسع يف بالد  

 غريهم بغرض سلبها وهنبها والتسلط عليها. 

رجل دخل أرض احلرب بأمان م الصادق أنه سئل عن  ومثل ذلك ما روي عن اإلما 

القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال: عىل املسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن  ف  ؟فغزا 

 .(2) حكم اهلل وحكم رسوله، وأما أن يقاتل الكفار عىل حكم اجلور وسنتهم فال َيل له ذلك

يف سبيله أهو لقوم ال َيل إال    أخربين عن الدعاء إىل اهلل واجلهاد ويروى أنه قيل له:  

أم هو مباح لكل من وحد اهلل عّز وجّل وآمن برسوله    ، هلم وال يقوم به إال من كان منهم

فقال:    ؟ن يدعو إىل اهلل عّز وجّل وإىل طاعته وأن جياهد يف سبيل اهللأومن كان كذا فله    ؟

فقال: من قام    ؟من أولئك  ل:يذلك لقوم ال َيل إال هلم، وال يقوم به إالّ من كان منهم فق

برشائط اهلل عّز وجّل يف القتال واجلهاد عىل املجاهدين فهو املأذون له يف الدعاء إىل اهلل عّز  

وجّل، ومن مل يكن قائام برشائط اهلل عّز وجّل يف اجلهاد عىل املجاهدين فليس بمأذون له يف  

 .(3)ليه من رشائط اجلهاداجلهاد والدعاء إىل اهلل حتى َيكم يف نفسه بام أخذ اهلل ع

 

 .  219/  125/ 6التهذيب  ( 1)

 .  229/  135/ 6التهذيب  ( 2)

 .  1/  13/ 5الكايف  ( 3)
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إنام أذن للمؤمنني الذين  ثم راح يبني تلك الرشوط بتفاصيلها، والتي خلصها بقوله: )

القتال حتى يكون    التي   اإليامنقاموا برشائط   له يف  أنه ال يكون مأذونا  وصفناها، وذلك 

مظلوما، وال يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا، وال يكون مؤمنا حتى يكون قائام برشائط  

تكاملت فيه رشائط اهلل عّز    فإذااشرتط اهلل عّز وجّل عىل املؤمنني واملجاهدين    التي   اإليامن

مظلوما، وإذا كان مظلوما كان مأذونا له يف اجلهاد  وجّل كان مؤمنا، وإذا كان مؤمنا كان  

ِهْم  ﴿لقول اهلل عز وجل:   ُْم ُظلُِموا َوإِنه اهللهَ َعىَل َنرْصِ   [ 39]احلج:    ﴾َلَقِدير  ُأِذَن لِلهِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنه

فهو ظامل ممن يبغي وجيب جهاده حتى يتوب وليس    اإليامنوإن مل يكن مستكمال لرشائط  

ليس من املؤمنني املظلومني الذين    ألنهمأذونا له يف اجلهاد والدعاء إىل اهلل عّز وجّل  مثله  

 ( 1) ( أذن هلم يف القرآن يف القتال

وِبذا أفتى كل أئمة اهلدى، كام سنرى يف األحاديث التي سنوردها يف هذا املبحث،  

يا عىل بن احلسني  يف طريق مكة، فقال له:  لقي اإلمام السجاد  البرصي    اعبادوقد روي أن  

إِنه اهللهَ اْشرَتَى  ﴿تركت اجلهاد وصعوبته، وأقبلت عىل احلج ولينه، إن اهلل عّز وجّل يقول:  

ا َعلَ ِمَن املُْْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم بَِأنه هَلُُم اجْلَنهَة ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللهِ َفَيْقُتُلوَن َويُ  ْيِه  ْقَتُلوَن َوْعدا

وا بَِبْيِعُكُم الهذِ  ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوََف بَِعْهِدِه ِمَن اهللهِ َفاْسَتْبرِشُ ا يِف التهْوَراِة َواإْلِ ي َباَيْعُتْم  َحقًّ

اْلَفْوُز   ُهَو  َوَذلَِك  السجاد فقال    [ 111]التوبة:    ﴾اْلَعِظيم  بِِه  أتم  اإلمام  التهائُِبوَن  ﴿  : فقال  اآلية : 

َعِن   َوالنهاُهوَن  بِاملَْْعُروِف  اآْلِمُروَن  اِجُدوَن  السه اكُِعوَن  الره ائُِحوَن  السه احْلَاِمُدوَن  اْلَعابُِدوَن 

املُْْؤِمننِيَ   ِ َوَبرشِّ اهللهِ  حِلُُدوِد  َواحْلَافُِظوَن  فقال  [ 112]التوبة:    ﴾ املُْنَْكِر  السجاد،  رأينا  اإلمام  إذا   :

 .(2) ين هذه صفتهم فاجلهاد معهم أفضل من احلجهؤالء الذ

 

 .  1/  22/ 5الكايف  ( 2) .  1/  13/ 5الكايف  ( 1)
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النبيلة،   التي نرى موافقتها للقرآن الكريم، ولقيمه  بناء عىل هذا أوردنا األحاديث 

وننبه إىل أن مصطلح املرشكني يف القرآن ال يراد به الذين يرشكون باهلل فقط، وإنام يراد به  

املعتدين الذين يعبدون الطواغيت والظلمة ويطيعون أوامرهم يف التسلط والظلم، وهو ما  

ةا َكاَم ُيَقاتُِلوَنُكْم َكافهةا ﴿ه تعاىل:  يفرس به قول  كِنَي َكافه   ﴾ َواْعَلُموا َأنه اهللهَ َمَع املُْتهِقنيَ   َوَقاتُِلوا املرُْْشِ
  [ 36]التوبة: 

تعبري:   بأوضح  ذلك  يوضح  تعاىل  قال  اهللهِ  ﴿وقد  َسبِيِل  يِف  ُتَقاتُِلوَن  اَل  َلُكْم  َوَما 

اْلَقرْ  َهِذِه  ِمْن  َأْخِرْجنَا  نَا  َربه َيُقوُلوَن  ِذيَن  اله َواْلِوْلَداِن   
ِ
َوالنَِّساء َجاِل  الرِّ ِمَن  َيِة  َواملُْْسَتْضَعِفنَي 

امِلِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل َلنَا  اِمْن َلُدْنَك    الظه ِذيَن آَمُنوا ُيَقاتُِلوَن يِف    َنِصريا اله

ْيَطانِ   َسبِيِل اهللهِ ِذيَن َكَفُروا ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل الطهاُغوِت َفَقاتُِلوا َأْولَِياَء الشه ْيَطاِن    َواله إِنه َكْيَد الشه

ا َكاَن   [ 76-75]النساء:  ﴾َضِعيفا

قرتن بوصف اجلهات التي َيارِبا املجاهدون بكوهنا  وهلذا نرى كل آيات اجلهاد ت

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا إِنه اهللهَ اَل َُيِبُّ  ﴿معتدية، كام قال تعاىل:   اله َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اهللهِ 

ُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ  ( َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحيْ 190املُْْعَتِديَن )

ْم َكَذلَِك  ِمَن اْلَقْتِل َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَْد املَْْسِجِد احْلََراِم َحتهى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوهُ 

يُن  َجَزاُء اْلَكافِِريَن َفإِِن اْنَتَهْوا َفإِنه اهللهَ َغُفوٌر َرِحيٌم َوَقاتِ  ُلوُهْم َحتهى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

ْهِر احْلََراِم َواحْلُُرَما  ْهُر احْلََراُم بِالشه ُت ِقَصاٌص  هللِهِ َفإِِن اْنَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن إِاله َعىَل الظهاملنَِِي الشه

اعْ  َما  بِِمْثِل  َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  َمَع  َفَمِن  اهللهَ  َأنه  َواْعَلُموا  اهللهَ  ُقوا  َواته َعَلْيُكْم  َتَدى 

 [ 194  - 019]البقرة:  ﴾( 194املُْتهِقنَي ) 

، وال الكافر  لرشكهجيوز قتال املرشك    بأنه الرصَية  وهي  ،  ت واضحة جدايا اآلو

إذا  قتال ايرشع  ، كام  نياملسلم حماربته  لكفره، وإنام يقاتل املرشك والكافر لعداوته و لكافر 
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 د فتنتهم عن دينهم.  ارأاضطهد املسلمني و

ُكتَِب َعَليُْكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاا َوُهَو  تعاىل: ﴿ومثلها قوله  

َيْعَلُم   َواهللهُ  َلُكْم  رَشٌّ  َوُهَو  َشْيئاا  بُّوا 
حُتِ َأْن  َوَعَسى  َلُكْم  َعِن  َخرْيٌ  َيْسَأُلوَنَك  َتْعَلُموَن  اَل  َوَأْنُتْم 

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبرٌِي َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل اهللهِ َوُكْفٌر بِِه َواملَْْسِجِد احْلَرَ  اِم َوإِْخَراُج  الشه

اْلَقْتِل َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتهى َيُردُّوُكْم َعْن ِدينُِكْم  َأْهلِِه ِمنُْه َأْكرَبُ ِعنَْد اهللهِ َواْلِفْتنَُة َأْكرَبُ ِمَن  

ْنَيا  إِِن اْسَتَطاُعوا َوَمْن َيْرَتِدْد ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأوَلئَِك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم يِف الدُّ 

ِذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا  َواآْلِخَرِة َوُأوَلئَِك َأْصَحاُب النهاِر هُ  ِذيَن آَمنُوا َواله ْم فِيَها َخالُِدوَن إِنه اله

( َرِحيٌم  َغُفوٌر  َواهللهُ  اهللهِ  َرمْحََت  َيْرُجوَن  ُأوَلئَِك  اهللهِ  َسبِيِل  ،  [ 218  -   216]البقرة:    ﴾(218يِف 

كفار معتدين    وهي إخبار بسبب مرشوعية اجلهاد، وهو وجود  ،اآليات واضحة يف داللتها و

 . ديارهماملسلمني من  خرجواأ

ُقْل لِلهِذيَن َكَفُروا إِْن َينَْتُهوا ُيْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلَف َوإِْن َيُعوُدوا  تعاىل: ﴿ومثلها قوله  

ُه   يُن ُكلُّ لنَِي َوَقاتُِلوُهْم َحتهى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ هللِهِ َفإِِن اْنَتَهْوا َفإِنه َفَقْد َمَضْت ُسنهُت اأْلَوه

النهِصريُ  َونِْعَم  املَْْوىَل  نِْعَم  َمْواَلُكْم  اهللهَ  َأنه  َفاْعَلُموا  ْوا  َتَوله َوإِْن  َبِصرٌي  َيْعَمُلوَن  باَِم    ﴾ (40 ) اهللهَ 

هذه  [ 40  -  38]األنفال:   الملرشابقتال    أمرتيات  اآل،  منهم  ذكني  أسلم  من  يضطهدون  ين 

عن  طريق    لريدوهم  عن  وال اإلكراهدينهم  واألحاديث  عىل  س ،  الداللة  يف  متواترة  هذا  ري 

املعتدين  عربت  ، وقد  املعنى بلتبني أن كفرهم وعدم    اكفار  مبكوهن عن هؤالء  اهلل  إيامهنم 

 ي يامرسونه عىل املستضعفني. ذيان والعدوان الغواليوم اآلخر هو السبب يف ذلك الط

يدعو إىل إقامة عالقات طيبة مع غري املحاربني   وفوق ذلك كله نجد القرآن الكريم

يِن َومَلْ َُيِْرُجوُكْم  ﴿ من غري املسلمني، قال تعاىل:  ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ اَل َينَْهاُكُم اهللهُ َعِن اله

املُْقْ  َُيِبُّ  اهللهَ  إِنه  إَِلْيِهْم  َوُتْقِسُطوا  وُهْم  َترَبُّ َأْن  ِدَياِرُكْم  ِذيَن  ِمْن  اله َعِن  اهللهُ  َينَْهاُكُم  إِنهاَم  ِسطنَِي 
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 ُ ْوُهْم َوَمْن َيَتَوهله يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعىَل إِْخَراِجُكْم َأْن َتَوله ْم  َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ

اب  بسأكر  تذي  تاآليات ال  حهذه اآليات من أرص، ف[ 9،  8]املمتحنة:    ﴾( 9َفُأوَلئَِك ُهُم الظهاملُِوَن ) 

و اجلهاد،  الأمرشوعية  حق  يف  فقط  يقاتلذنه  عنه،  وين  لريدوهم  دينهم  عىل  املسلمني  ن 

  ، عىل هذه األمور  ويساعدوهنم كني  ملرشاين يظاهرون  ذ يف حق ال  م من دارهم، أو وهن وَيرج

تبل   بالرب  اآليات  للمرشكني  أمر  عدوالذين    والكفار واإلحسان  عليهم  يظاهروا  ومل    امل 

   ديارهم. وهم ومل َيرجوهم من  بَيار

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

رباط يوم يف سبيل اهلل خرٌي من ألف يوم فيام    :قال رسول اهلل    [ 1608]احلديث:  

 .(1)سواه من املنازل

رباط يوم يف سبيل اهلل خرٌي من صيام شهر  :  قال رسول اهلل    [ 1609]احلديث:  

 .(2)ومن مات مرابطا وقى من فتنة القرب ونمى له عمله إىل يوم القيامة، وقيامه

ومن مات  ،  رباط شهر خرٌي من صيام دهر :  قال رسول اهلل    [ 1610]احلديث:  

وجيزى عليه  ،  ه برزقه وريح من اجلنةوغدا علي ،  مرابطا يف سبيل اهلل أمن من الفزع األكرب 

 .(3) أجر املرابط حتى يبعثه اهلل

من حرس ليلة عىل ساحل البحر كان أفضل  :  قال رسول اهلل    [ 1611]احلديث:  

 .(4)من عبادته يف أهله ألف سنة

 

 .40- 39/ 6والنسائي  (، 1667( الرتمذي )1)

 ( 1913( مسلم )2)

 ، وقال: رواه الطرباين يف الكبري.5/290( ذكره اهليثمي: 3)

 ( 4283) 267/ 7( أبو يعىل 4)
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رباط يوم يف سبيل اهلل خرٌي من الدنيا وما  :  قال رسول اهلل    [ 1612]احلديث:  

والروحة يروحها العبد  ،  ن اجلنة خرٌي من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم م،  عليها 

 .(1) يف سبيل اهلل خرٌي من الدنيا وما عليها 

غدوة أو روحة يف سبيل اهلل خرٌي من الدنيا  :  قال رسول اهلل    [ 1613]احلديث:  

 .(2) وما فيها 

 .(3) قفلة يف سبيل اهلل كغزوة:  قال رسول اهلل   [ 1614]احلديث:  

فتأخر رجل حتى  ،  بعث غزوا  معاذ بن أنس: أن النبي  عن    [ 1615]احلديث:  

تدري بكم سبقك أصحابك؟ قال:  :  فقال له ،  وأتاه يودعه ويدعو له ،  صىل مع النبي  

لقد سبقوك بأبعد مما بني املرشقني  ،  والذي نفيس بيده:  فقال،  سبقوين اليوم بغدوهتم ،  نعم

 .(4) واملغربني يف الفضيلة

إن مقام أحدكم يف سبيل اهلل ساعة أفضل  :  اهلل  قال رسول    [ 1616]احلديث:  

:  قال ،  أال حتبون أن يغفر اهلل لكم فيدخلكم اجلنة؟ قالوا: بىل ،  من صالته يف بيته سبعني عاما 

فاغزوا يف سبيل اهلل فإنه من قاتل يف سبيل اهلل فواق ناقة؛ لتكون كلمة اهلل هي العليا وجبت  

 .(5)له اجلنة

من قاتل يف سبيل اهلل فواق ناقة وجبت له  :  قال رسول اهلل    [ 1617]احلديث:  

،  كان له أجر شهيد،  ثم مات أو قتل ،  ومن سأل اهلل القتل يف سبيل اهلل صادقا من نفسه ،  اجلنة

لوهنا  ،  أو نكب نكبة فإهنا جتيء يوم القيامة كأغزر ما كانت،  ومن جرح جرحا يف سبيل اهلل

 

 ( 1881(، ومسلم )2892( البخاري )1)

 ( 1881(، ومسلم )2794( البخاري )2)

 .73/ 2(، واحلاكم  2487( أبو داود )3)

 . 3/438( أمحد 4)

 ( 1650( الرتمذي )5)
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الزعفران املسك،  لون  ريح  اهلل  ، ورَيها  سبيل  يف  خراج  به  خرج  طابع فإن    ومن  عليه 

 .(1)الشهداء

تضمن اهلل ملن خرج يف سبيله ال َيرجه إال  :  قال رسول اهلل    [ 1618]احلديث: 

إىل  ،  جهاد يف سبييل وإيامن ّب وتصديق برسيل فهو عيل ضامن أن أدخله اجلنة أو أرجعه 

ما من كلم  ،  لذي نفس حممد بيدهوا،  مسكنه الذي خرج منه نائال ما نال من أجر أو غنيمة

يوم كلم القيامة كهيئته  يوم  إال جاء  اهلل  لون دم ورَيه ريح مسك ،  يكلم يف سبيل  ،  لونه 

أن أشق عىل املسلمني ما قعدت خالف رسية تغزو يف سبيل    لوال ،  والذي نفس حممد بيده

أبدا فأمحلهم،  اهلل  سعة  أجد  ال  يتخلف،  ولكن  أن  عليهم  ويشق  سعة  جيدون  عنيوال  ،  وا 

،  ثم أغزو ،  فأقتل،  ثم أغزو،  فأقتل،  لوددت أن أغزو يف سبيل اهلل ،  والذي نفس حممد بيده

 .(2)فأقتل

ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل؟  ،  يا رسول اهلل   :قيل لرسول اهلل    [ 1619]احلديث:  

:  ثم قال ،  ال تستطيعونه :  يقول،  فأعادوا عليه مرتني أو ثالثا كل ذلك  ، ال تستطيعونه:  قال

ال يفرت من صيام وال صالة  ،  مثل املجاهد يف سبيل اهلل كمثل الصائم القائم القانت بآيات اهلل 

اهلل سبيل  يف  املجاهد  يرجع  رواية،  (3)حتى  الراكع  :  ويف  اخلاشع  القائم  الصائم  كمثل 

 .(4)الساجد

مؤمٌن جياهٌد بنفسه  :  الناس أفضل؟ قال  أي  : قيل لرسول اهلل    [ 1620]احلديث:  

ويدع الناس  ،  ثم رجل يف شعب من الشعاب يتقي اهلل :  ل: ثم من؟ قاليق   ، وماله يف سبيل اهلل

 

،  26-6/25(، والنسائي  1657(، والرتمذي )2541( أبو داود )1)

 ( 2792وابن ماجه )

 ( 1876(، ومسلم )36( البخاري )2)

 ( 1878(، ومسلم )2785( البخاري )3)

 . 6/18( النسائي 4)
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 .(1)من رشه

ل: بىل يا  ي ق  أال أخربكم بخري الناس منزال؟ :  قال رسول اهلل    [ 1621]احلديث:  

أخربكم بالذي    ،فرسه يف سبيل اهلل حتى يموت أو يقتل رجل أخذ برأس  :  قال، رسول اهلل 

ويؤيت  ،  يقيم الصالة،  رجل معتزٌل يف شعب من الشعب :  قال،  ل: نعم يا رسول اهلل ييليه؟ ق 

الذي يسأل  :  قال ،  نعم يا رسول اهلل  : لي ويعتزل الناس رشه فأخربكم برش الناس؟ ق،  الزكاة

 .(2)باهلل وال يعطى به

ال يلج النار رجٌل بكى من خشية اهلل حتى  :  اهلل  قال رسول    [ 1622]احلديث:  

 .(3)وال جيتمع عىل عبد غباٌر يف سبيل اهلل ودخان جهنم، يعود اللبن يف الرضع 

اهلل    [ 1623]احلديث:   فتمسه  :  قال رسول  اهلل  يف سبيل  عبد  قدما  أغربت  ما 

 .(4) النار

عنٌي بكت من خشية  عينان ال متسهام النار  :  قال رسول اهلل    [ 1624]احلديث:  

 .(5)وعني باتت حترس يف سبيل اهلل، اهلل

)معتديا(  ال جيتمعان يف النار مسلم قتل كافرا  :  قال رسول اهلل    [ 1625]احلديث:  

وال جيتمعان  ، وال جيتمعان يف جوف مؤمن غباٌر يف سبيل اهلل وفيح جهنم ،  ثم سدد وقارب 

 .(6)يف قلب عبد مؤمن اإليامن واحلسد

قال  أّب عن    [ 1626]احلديث:   قال سعيد  اهلل    :  ربا :  رسول  باهلل  ريض  من 

: أعدها عيل يا رسول  فقلتهلا    تفعجب،  وباإلسالم دينا وبمحمد رسوال وجبت له اجلنة 

 

 ( 1888(، ومسلم )2786( البخاري )1)

 .  356/ 2، ومالك 84- 83/ 5(، والنسائي  1652( الرتمذي )2)

 ( 2774، وابن ماجه ) 12/ 6، والنسائي  (1633( الرتمذي )3)

 .14/ 6(، والنسائي  1632(، والرتمذي )907( البخاري )4)

 (  1639( الرتمذي )5)

 ( 2495(، وأبو داود )1891( مسلم )6)
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درجة يف اجلنة ما بني كل درجتني    مائة وأخرى يرفع اهلل ِبا العبد  : ثم قال ،  اهلل فأعادها عيل 

اجلهاد يف  ،  اجلهاد يف سبيل اهلل:  ول اهلل؟ قال : وما هي يا رس تكام بني السامء واألرض قل

 .( 1)اجلهاد يف سبيل اهلل، سبيل اهلل 

 .(2) اجلنة حتت ظالل السيوف: قال رسول اهلل   [ 1627]احلديث:  

من  ، ومن بلغ بسهم فهو لـه درجٌة يف اجلنة:  قال رسول اهلل    [ 1628]احلديث:  

  .(3) رمى بسهم يف سبيل اهلل فهو له عدل حمرر

من شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نورا يوم  :  قال رسول اهلل    [ 1629]احلديث:  

درجة،  ارموا:  وقال،  القيامة به  اهلل  رفعه  بسهم  العدو  بلغ  اهلل ي ق،  من  رسول  يا  وما  ،  ل: 

 .(4) عام مائةولكن ما بني الدرجتني  بيتك، أما إهنا ليست بعتبة :  الدرجة؟ قال

من رمى رمية يف سبيل اهلل قرص أو بلغ كان  : قال رسول اهلل   [ 1630]احلديث: 

 .(5) أناس من بني إسامعيل أعتقهم أربعة له مثل أجر 

من رمى بسهم يف سبيل اهلل كان له نورا يوم  : قال رسول اهلل   [ 1631]احلديث:  

   .(6)القيامة

اهلل    [ 1632]احلديث:   رسول  باهلل  :  قال  إيامنا  اهلل  سبيل  يف  فرسا  احتبس  من 

 .(7)شبعه وريه وروثه يف ميزانه يوم القيامةفإن  ،وتصديقا بوعده

،  فقال: هذه يف سبيل اهلل  جاء رجٌل بناقة خمطومة إىل النبي    [ 1633]احلديث:  

 .(8)كلها خمطومة، ناقة امئةهلل ِبا يوم القيامة سبع  :قال ف

 

 . 20-6/19(، والنسائي 1884( مسلم )1)

 ( 1902( مسلم )2)

 .26/ 6والنسائي  (،1638(، والرتمذي )3965( أبو داود )3)

 ( 1634،والرتمذي )6/27( النسائي 4)

 ( 1706) 280/ 2( البزار كام يف )كشف األستار( 5)

 ( 1707( البزار كام يف )كشف األستار( )6)

 . 6/225(، والنسائي 2853( البخاري )7)

 . 6/49(، والنسائي 1892( مسلم )8)
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طوبى ملن أكثر يف اجلهاد يف سبيل اهلل من  :  قال رسول اهلل    [ 1634]احلديث:  

كل حسنة منها عرشة أضعاف مع الذي  ،  له بكل كلمة سبعني ألف حسنة فإن    اهلل تعاىل؛ ذكر  

املزيد من  اهلل  عند  اهلل  ، له  رسول  يا  قال،  قيل:  ذلك:  النفقة؟  قدر  عىل  عبد    .. النفقة  قال 

إنام ذاك إذا أنفقوها  ،  فقال معاٌذ: قل فهمك،  ضعف  امئةالرمحن: فقلت ملعاذ: إنام النفقة بسبع

فإذا غزوا وأنفقوا خبأ اهلل هلم من خزانة رمحته ما ينقطع  ، ون يف أهليهم غري غزاةوهم مقيم 

   .(1) وحزب اهلل هم الغالبون، فأولئك حزب اهلل ، عنه علم العباد وصفتهم

من أرسل بنفقة يف سبيل اهلل وأقام يف بيته    : قال رسول اهلل    [ 1635]احلديث:  

فله بكل  ، ه يف سبيل اهلل وأنفق يف وجهه ذلكومن غزا بنفس،  درهم امئةفله بكل درهم سبع

سبع درهم  امئةدرهم  تال  ،  ألف  َيَشاءُ   ﴿ثم  ملَِْن  ُيَضاِعُف  َعلِيمٌ   َواهللهُ  َواِسٌع  ]البقرة:   ﴾َواهللهُ 

261 ](2).  

ومن  ،  من جهز غازيا يف سبيل اهلل فقد غزا:  قال رسول اهلل    [ 1636]احلديث:  

 .(3)يف أهله بخري فقد غزا خلف غازيا 

اهلل    [ 1637]احلديث:   رسول  أجره:  قال  وأجر  ،  للغازي  أجره  وللجاعل 

 .(4) الغازي

كان إذا مل يغز أعطى سالحه    جبلة بن حارثة: أن النبي    عن   [ 1638]احلديث:  

 .(5) عليا أو أسامة

الذي  ثم  ،  أفضل الغزاة يف سبيل اهلل خادمهم :  قال رسول اهلل    [ 1639]احلديث:  

 

 . 20/78( الطرباين 1)

 ( 2761( ابن ماجة )2)

 ( 1896(، ومسلم )2843( البخاري )3)

 ( 2526داود )( أبو 4)

 ( 1969)  275/ 2(، ويف )األوسط( 2194) 286/ 2( الطرباين 5)
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ومن استقى ألصحابه قربة يف سبيل  ،  وأخصمهم منزلة عند اهلل الصائم،  يأتيهم باألخبار

 .(1)اهلل سبقهم إىل اجلنة بسبعني درجة أو سبعني عاما 

،  طوبى لعبد آخٌذ بعنان فرسه يف سبيل اهلل:  قال رسول اهلل    [ 1640]احلديث:  

وإن كان يف الساقة كان يف  ،  احلراسةإن كان يف احلراسة كان يف  ،  أشعث رأسه مغربة قدماه

 .(2) وإن شفع مل يشفع،  إن استأذن مل يؤذن له، الساقة 

مقام الرجل يف الصف يف سبيل اهلل أفضل  :  قال رسول اهلل    [ 1641]احلديث:  

 .(3) من عبادته ستني سنة

ليس يشٌء أحب إىل اهلل من قطرتني وأثرين:  :  قال رسول اهلل    [ 1642]احلديث:  

فأثر يف سبيل اهلل  ،  وأما األثران،  وقطرة دم هتراق يف سبيل اهلل،  دموع من خشية اهللقطرة  

 .(4) وأثر يف فريضة من فرائض اهلل

اهلل    [ 1643]احلديث:   رسول  اهلل  :  قال  جعل  بأحد  إخوانكم  أصيب  ملا  إنه 

عنا  فلام وجدوا طيب مأكلهم ومرشِبم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا  ،  أرواحهم يف اجلنة

فقال اهلل تعاىل: أنا أبلغهم  ،  وال ينكلوا عند احلرب،  أننا أحياٌء يف اجلنة؛ لئال يزهدوا يف اجلنة 

َأْمَواتاا ﴿عنكم فأنزل اهلل   ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللهِ  َسَبنه اله ِْم    َواَل حَتْ   ُيْرَزُقونَ َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرِبِّ

اهللهُ آَتاُهُم  باَِم  َخْوٌف  َفِرِحنَي  َأاله  َخْلِفِهْم  ِمْن  ِِبِْم  َيْلَحُقوا  مَلْ  ِذيَن  بِاله وَن  َوَيْسَتْبرِشُ َفْضلِِه  ِمْن   

وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهللهِ َوَفْضٍل َوَأنه اهللهَ اَل ُيِضيُع َأْجَر    ََيَْزُنونَ َعَلْيِهْم َواَل ُهْم   ]آل    ﴾املُْْؤِمننِيَ َيْسَتْبرِشُ

 .(5) [ 171-169عمران: 

 

 ( 4993)  176/ 5( )األوسط( 1)
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تعاىل:  عن  بن مسعود  عبد اهلل  سئل    [ 1644]احلديث:   ِذيَن  ﴿قوله  اله َسَبنه  حَتْ َواَل 

ا  َأْمَواتا اهللهِ  َسبِيِل  يِف  ِْم    ُقتُِلوا  َرِبِّ ِعنَْد  َأْحَياٌء  َفْضلِِه    ُيْرَزُقونَ َبْل  ِمْن  اهللهُ  آَتاُهُم  باَِم  َفِرِحنَي 

ِذيَن مَلْ َيْلَحقُ  وَن بِاله وَن    ََيَْزُنونَ وا ِِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأاله َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم  َوَيْسَتبرِْشُ َيْسَتبرِْشُ

فقال: إنا سألنا    [ 171-169]آل عمران:    ﴾املُْْؤِمننِيَ بِنِْعَمٍة ِمَن اهللهِ َوَفْضٍل َوَأنه اهللهَ اَل ُيِضيُع َأْجَر  

رِبم: هل  ، فقال هلم ة حيث شاءتأرواحهم ترسح من اجلن:  فقال  عن ذلك رسول اهلل 

ذلك ِبم  ،  يشء نشتهي ونحن نرسح من اجلنة حيث شئنا؟ ففعل  أيتشتهون شيئا؟ قالوا:  

أن ترد أرواحنا يف  ،  فلام رأوا أهنم لن يرتكوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد،  ثالث مرات

وختربه أن قد رضينا وريض  وتقرأ نبيا السالم  ،  أجسادنا حتى نقتل يف سبيلك مرة أخرى

  .(1) فلام رأى أن ليس هلم حاجة تركوا ،عنا 

ما أحد يدخل اجلنة َيب أن يرجع إىل الدنيا  :  قال رسول اهلل    [ 1645]احلديث:  

يتمنى أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عرش مرات ملا يرى  ،  من يشء إال الشهيد  األرض وله ما عىل  

 .(2)من فضل الشهادة

من دم الشهيد    األرضال جتف  :  فقال  الشهداء عند النبي  ذكر    [ 1646]احلديث:  

ويف يد كل واحدة  ،  األرضحتى يبتدره زوجتاه كأهنام ظئران أضلتا فصيليهام يف براح من  

 .(3) منهام حلٌة خرٌي من الدنيا وما فيها 

أرأيت إن قتلت يف سبيل اهلل    فقال: جاء رجٌل إىل رسول اهلل   [ 1647]احلديث:  

:  قال ،  نعم! ثم سكت ساعة:  أيكفر اهلل عني سيئايت؟ قال،  مقبال غري مدبر ،  حمتسبا صابرا  

ما قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت يف سبيل اهلل  :  قال ،  أين السائل آنفا؟ فقال الرجل: فها أنا ذا
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نعم إال الدين سارين به جربيل  :  مقبال غري مدبر أيكفر اهلل عني سيئايت؟ قال ، صابرا حمتسبا 

 .(1) م آنفا عليه السال

فقال:    ،القتل يف سبيل اهلل يكفر كل خطيئة :  قال رسول اهلل    [ 1648]احلديث:  

 .(2)إال الدين:  قال رسول اهلل ف، جربيل إال الدين 

القتل يف سبيل اهلل يكفر الذنوب كلها إال  :  قال رسول اهلل    [ 1649]احلديث:  

الصالة ،  األمانة يف  الصوم،  واألمانة  يف  ذلك  واألما ،  واألمانة  وأشد  احلديث  يف  نة 

 .(3)الودائع

للشهيد عند اهلل ست خصال: يغفر له أول  :  قال رسول اهلل    [ 1650]احلديث: 

ويوضع عىل  ،  ويأمن من الفزع األكرب ،  وجيار من عذاب القرب،  ويرى مقعده من اجلنة،  دفعة

وسبعني زوجة من احلور  ويزوج اثنتني  ،  رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها 

 .(4) ويشفع يف سبعني من أقاربه، العني

 . (5) يشفع الشهيد يف سبعني من أهل بيته:  قال رسول اهلل   [ 1651]احلديث:  

: رجٌل مؤمٌن جيد األيامن لقي  أربعةالشهداء  :  قال رسول اهلل    [ 1652]احلديث:  

ورفع  ـ  م القيامة هكذا  فذلك الذي يرفع الناس أعينهم إليه يو ،  العدو فصدق اهلل حتى قتل

فكأنام رضب جلده بشوك طلح من اجلبن أتاه  ،  ورجل مؤمن جيٌد اإليامن لقي العدوـ  رأسه  

لقي  ،  ورجٌل مؤمٌن خلط عمال صاحلا وآخر سيئا ،  فهو يف الدرجة الثانية،  سهٌم غرٌب فقتله

ه لقي  ورجٌل مؤمن أرسف عىل نفس،  فصدق اهلل حتى قتل فذاك يف الدرجة الثالثة،  العدو
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 .(1)فذاك يف الدرجة الرابعة، فصدق اهلل حتى قتل، العدو

القتىل ثالثٌة: مؤمٌن جاهد بنفسه وماله يف  :  قال رسول اهلل    [ 1653]احلديث:  

ال  ،  فذاك الشهيد املمتحن يف جهة اهلل حتت عرشه ،  العدو قاتل حتى قتل  لقيسبيل اهلل إذا  

ومؤمٌن خلط عمال صاحلا وآخر سيئا جاهد بنفسه وماله  ،  يفضله النبيون إال بدرجة النبوة

إن السيف حماء  ،  يف سبيل اهلل إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فمصمصٌة حتت ذنوبه وخطاياه

فإذا لقي العدو  ،  ومنافٌق جاهد بنفسه وماله،  األبواب اجلنة شاء   أي للخطايا وأدخل من  

   .(2)النفاققاتل حتى يقتل فذاك يف النار إن السيف ال يمحو 

رجٌل مقنٌع باحلديد فقال: يا رسول    : أتى النبي  قال  الرباء  عن  [ 1654]احلديث:  

عمل قليال وأجر    :فقال  ،  فقتل ،  فأسلم ثم قاتل،  ثم قاتل ،  أسلم:  اهلل أقاتل أو أسلم؟ قال

 .(3)كثريا

املؤمنني  يا رسول اهلل ما بال    فقال:   جاء رجٌل إىل رسول اهلل    [ 1655]احلديث:  

 .(4) كفى ببارقة السيوف عىل رأسه فتنة: يفتنون يف قبورهم إال الشهيد؟ قال 

القتل إال كام جيد  :  قال رسول اهلل    [ 1656]احلديث:   الشهيد من مس  ما جيد 

 .(5) أحدكم من مس القرصة

عجب ربنا تعاىل من رجل غزا يف سبيل اهلل  :  قال رسول اهلل   [ 1657]احلديث: 

انظروا إىل    :فيقول اهلل تعاىل ملالئكته،  فرجع حتى أهريق دمه ،  لم ما عليهفع،  فاهنزم أصحابه

أشهدكم أين قد غفرت  ،  وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه،  عبدي رجع رغبة فيام عندي
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 .(1)له

وهي منتقبٌة تسأل  ،  يقال هلا: أم خالد جاءت امرأٌة إىل النبي   [ 1658]احلديث:  

فقيل هلا: جئت تسألني عن ابنك وأنت منتقبٌة؟ فقالت: إن  ،  عن ابن هلا قتل يف سبيل اهلل

ألنه قتله  :  قالت: ومل؟ قال ،  ابنك له أجر شهيدين:  فقال هلا  ،  أرزأ ابني فلم أرزأ حيائي 

 .(2)أهل الكتاب

من سأل اهلل الشهادة بصدق بلغه اهلل منازل  : قال رسول اهلل   [ 1659]احلديث:  

 .(3) وإن مات عىل فراشه ، الشهداء

اهلل    [ 1660احلديث:  ]  فهو  :  قال رسول  قتل  أو  اهلل فامت  من فصل يف سبيل 

أو وقصته فرسه أو بعريه أو لدغته هامة أو مات عىل فراشه بأي حتف ما شاء اهلل  ،  شهيد

   .(4)مات فهو شهيٌد وإن له اجلنة

والشهيد  ، النبي يف اجلنة: من يف اجلنة؟ قال : قيل لرسول اهلل   [ 1661]احلديث:  

 .(5)اجلنة واملولود والوئيد يف اجلنةيف 

النبي    أّبعن    [ 1662]احلديث:   أن  أحد  النرض:  لشهداء  أشهد    : قال  هؤالء 

أسلموا  ، عليهم كام  أسلمنا  بإخواهنم  اهلل  رسول  يا  ألسنا  بكر:  أبو  كام  ،  فقال  وجاهدنا 

: إنا  ثم قال،  ثم بكى،  فبكى أبو بكر  ، ولكن ال أدري ما حتدثون بعدي  ،بىل :  قال  ،جاهدوا

 .(6)لكائنون بعدك

اهلل    [ 1663]احلديث:   رسول  وماله  :  قال  بنفسه  خرج  رجٌل  ثالثٌة:  الشهداء 
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مات أو قتل غفرت  فإن    ، حمتسبا يف سبيل اهلل ال يريد أن يقاتل وال يقتل يكثر سواد املسلمني

وحلت  ،  وأجري من عذاب القرب ويؤمن من الفزع ويزوج من احلور العني،  له ذنوبه كلها 

الثاين خرج بنفسه وماله حمتسبا    والرجلويوضع عىل رأسه تاج الوقار  ،  ه حلة الكرامةعلي

مات أو قتل كانت ركبته مع إبراهيم خليل الرمحن بني يدي اهلل  فإن    ، يريد أن يقتل وال يقتل

َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد َملِيٍك  ﴿تعاىل   وماله حمتسبا  والثالث خرج بنفسه  ،  [ 55]القمر:    ﴾ُمْقَتِدرٍ يِف 

،  واضعه عىل عاتقه،  جاء يوم القيامة شاهرا سيفه،  مات أو قتلفإن    ، يريد أن يقتل ويقتل

والذي  ،  والناس جاثون عىل الركب يقولون: أال أفسحوا لنا فإنا قد بذلنا دماءنا هلل تعاىل

،  يق لو قال ذلك إبراهيم خليل الرمحن أو لنبي من األنبياء لرحل هلم عن الطر،  نفيس بيده

ينظرون  ،  فيجلسون عليها ،  ملا يرى من واجب حقهم حتى يأتون منابر من نور حتت العرش

،  كيف يقىض بني الناس ال جيدون غم املوت وال يقيمون يف الربزخ وال تفزعهم الصيحة 

ينظرون كيف يقىض بني الناس وال يسألون  ،  وال هيمهم احلساب وال امليزان وال الرصاط

ؤون  وويعطون من اجلنة ما أحبوا ويتب ،  يشفعون يف يشء إال شفعوا فيهوال  ،  شيئا إال أعطوه

  .(1) من اجلنة حيث أحبوا

الشهداء مخسٌة: املطعون واملبطون والغرق  :  قال رسول اهلل    [ 1664]احلديث:  

 . (2) وصاحب اهلدم والشهيد يف سبيل اهلل

اهلل    [ 1665]احلديث:   رسول  والغرق  :  قال  واملبطون  والنفساء  املطعون 

  .(3) شهادة

اهلل    [ 1666]احلديث:   اهلل:  :  قال رسول  القتل يف سبيل  الشهداء سبعة سوى 
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والذي يموت حتت اهلدم واملرأة  ،  املطعون واملبطون والغرق واحلرق وصاحب ذات اجلنب 

 . (1) متوت بجمع

ومن قتل دون  ،  من قتل دون ماله فهو شهيده:  قال رسول اهلل    [ 1667]احلديث:  

 .(2)ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، هددمه فهو ش

 . (3)  من قتل دون مظلمة فهو شهيدٌ :  قال رسول اهلل   [ 1668]احلديث:  

: أغرنا عىل حي من جهينة فطلب رجٌل  قال  الصحابةعن بعض    [ 1669]احلديث:  

أخاكم يا معرش  :  قال رسول اهلل  ف،  من املسلمني رجال منهم فرضبه فأخطأ وأصاب نفسه 

بثيابه ودمه وصىل عليه ودفنه فقالوا:    فلفه  ،  فوجدوه قد مات،  فابتدره الناس،  املسلمني 

 .(4)وأنا له شهيد، نعم: يا رسول اهلل أشهيٌد هو؟ قال

َيتصم الشهداء واملتوفون عىل فرشهم إىل  :  قال رسول اهلل    [ 1670]احلديث:  

ويقول املتوفون عىل    ،فيقول الشهداء: قتلوا كام قتلنا ،  الطاعون  ربنا يف الذين يتوفون من

أشبهت  فإن    فيقول ربنا: انظروا إىل جراحهم،  فرشهم: إخواننا ماتوا عىل فرشهم كام متنا 

 .(5)  فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم، جراح املقتولني فإهنم منهم ومعهم

اهلل    [ 1671]احلديث:   رسول  املرشكني :  قال  بأموالكم    ملعتدين( )ا  جاهدوا 

 .(6)وأنفسكم وألسنتكم

وإذا  ،  ولكن جهاد ونية،  ال هجرة بعد الفتح :  قال رسول اهلل    [ 1672]احلديث:  
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 .(1) استنفرتم فانفروا

من مات ومل يغزو مل َيدث به نفسه مات  : )قال رسول اهلل    [ 1673]احلديث:  

 . (2)عىل شعبة من النفاق( قال ابن املبارك: فنرى أن ذلك كان عىل عهد النبي 

من مل يغز ومل جيهز غازيا أو َيلف غازيا يف  :  قال رسول اهلل    [ 1674]احلديث: 

 .(3)أهله بخري أصابه اهلل بقارعة قبل يوم القيامة

  وإذا لقيتموهم فاصربوا،  ال متنوا لقاء العدو:    قال رسول اهلل  [ 1675]احلديث:  

 (4). 

فقال    : كنت جالسا عند النبي  قال  سلمة بن نفيل الكندي عن    [ 1676]احلديث:  

وقد وضعت  ،  وقالوا: ال جهاد،  ووضعوا السالح،  رجل: يا رسول اهلل أذال الناس اخليل

أمة  ،  القتالاآلن جاء  ،  كذبوا:  قال ،  بوجهه  احلرب أوزارها فأقبل   أمتي  يزال من  وال 

 .(5)  يقاتلون عىل احلق ويزيغ اهلل هلم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة

البقر،  إذا تبايعتم بالعينة   :قال رسول اهلل    [ 1677]احلديث:   ،  وأخذتم أذناب 

بالزرع اجلهاد،  ورضيتم  إىل  ،  وتركتم  ترجعوا  حتى  ينزعه عنكم  ال  ذال  اهلل عليكم  سلط 

 .(6) ينكمد

اهلل    [ 1678]احلديث:   يقاتل شجاعة  عن   سئل رسول  ،  ويقاتل محية،  الرجل 

من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل  :  ذلك يف سبيل اهلل؟ فقال  أي،  ويقاتل رياء

   .(7) اهلل
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فقال: أرأيت رجال غزا يلتمس األجر    جاء رجل إىل النبي    [ 1679]احلديث:  

إن اهلل تعاىل  :  ثم قال  ،ال يشء له :  فأعادها ثالث مرار يقول ،  ال يشء له :  ماله؟ فقال ،  والذكر

  .(1) وابتغي به وجهه، ال يقبل من العمل إال ما كان له خالصا 

من غزا يف سبيل اهلل ومل ينو إال عقاال فله ما  : قال رسول اهلل   [ 1680]احلديث:  

   .(2) وىن

فآمن    شداد بن اهلاد: أن رجال من األعراب جاء النبي    عن  [ 1681]احلديث:  

  فلام كانت غزاة غنم النبي  ،  بعض أصحابه  به واتبعه ثم قال: أهاجر معك فأوىص به  

وكان يرعى ظهرهم فلام جاء دفعوه إليه  ،  شيئا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له

فأخذه فجاء به فقال: ما هذا؟ قال: قسمته    فقال: ما هذا؟ قالوا: قسٌم قسم لك النبي  

اتبعتك ،  لك   ـ   وأشار إىل حلقه   ـ  إىل هاهنا   أرميولكن اتبعتك عىل أن  ،  قال: ما عىل هذا 

ثم هنضوا يف قتال  ، يال فلبثوا قل،  فقال: إن تصدق اهلل يصدقك،  بسهم فأموت فأدخل اجلنة 

صدق  :  قال،  أهو هو؟ قالوا: نعم:  فقال،  َيمل قد أصابه سهم حيث أشار  العدو فأيت به  

اللهم هذا  :  فكان مما ظهر من صالته ،  ثم قدمه فصىل عليه ته،  يف جب   ثم كفنه    ،اهلل فصدقه

 .(3) أنا شهيٌد عىل ذلك،  عبدك خرج مهاجرا يف سبيلك فقتل شهيدا

عقبةعن    [ 1682]احلديث:   أّب  بن  الرمحن  أبيه،  عبد  أهل    ، عن  من  موىل  وكان 

فقلت: خذها وأنا ،  أحدا فرضبت رجال من املرشكني  شهدت مع النبي    ، قال: فارس

   .(4) هال قلت وأنا الغالم األنصاري:  فقال   ه فالتفت إلي، الغالم الفاريس 

مرة أبا بكر يف غزاة    : أمر علينا النبي  قال  سلمة بن األكوععن    [ 1683]احلديث:  
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نقتلهم املرشكني  من  أناسا  أبيات،  فبيتنا  أهل  سبعة  الليلة  تلك  بيدي  أنا  وكان  ،  وقتلت 

  .(1) ويف رواية: يا منصور أمت، شعارنا: أمت أمت

مالك   عن  [ 1684]احلديث:   بن  النبي  قال  كعب  كان   :    ورى ناحية  غزا  إذا 

 . (2)ةاحلرب خدع: بغريها وكان يقول 

اللهم أنت عضدي  :  إذا غزا قال   : كان النبي  قال  أنسعن    [ 1685]احلديث:  

 .(3) وبك أقاتل، ونصريي

   .(4)إن بيتكم العدو فقولوا: حم ال ينرصون  :قال رسول اهلل    [ 1686]احلديث:  

وأطاع  ،  الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه اهلل:  قال رسول اهلل    [ 1687]احلديث:  

وأما من  ، نومه ونبهه أجٌر كلهفإن  واجتنب الفساد ، ويارس الرشيك، الكريموأنفق ، اإلمام

  .(5)فإنه مل يرجع بالكفاف  األرضوأفسد يف ، وعىص اإلمام  غزا فخرا ورياء وسمعة 

كيف تقاتلوهنم إذا لقيتموهم؟ فقال  :  يوم بدر  قال رسول اهلل    [ 1688]احلديث:  

،  القوم منا حيث يناهلم النبل كانت املراماة بالنبلإذا كان  ،  عاصم بن ثابت: يا رسول اهلل 

فإذا اقرتبوا  ،  فإذا اقرتبوا كانت هلم املراضخة باحلجارة حجٌر يف يده وحجران يف حجزته 

:  قال رسول اهلل  ف،  فإذا انتقضت الرماح كان اجلالد بالسيوف،  كانت املداعمة بالرماح

   .(6)ِبذا أنزلت احلرب من قاتل فليقاتل قتال عاصم

إذا أمر أمريا عىل جيش أو رسية    : كان النبي  قال  بريدة  عن  [ 1689]احلديث:  

يف  ،  اغزوا بسم اهلل :  ثم قال ،  أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خريا 

 

 ( 2596( أبو داود )1)

 ( 2637( أبو داود )2)

 (  2632( أبو داود )3)

 ( 1682(، والرتمذي )2597( أبو داود )4)

 . 2/372، ومالك 6/49(، والنسائي2515( أبو داود )5)

 ( 4513)  34/ 5( الطرباين 6)



371 

 

ثم  .. اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا ،  قاتلوا من كفر باهلل،  سبيل اهلل

وكف عنهم ثم ادعهم إىل التحول من دارهم  ،  أجابوك فاقبل منهمفإن    ، ادعهم إىل اإلسالم 

املهاجرين دار  عىل  ،  إىل  ما  وعليهم  للمهاجرين  ما  فلهم  ذلك  فعلوا  إن  أهنم  وأخربهم 

املسلمني فإن    ، املهاجرين كأعراب  يكونون  أهنم  فأخربهم  منها  يتحولوا  أن  جيري  ،  أبوا 

الذي جي املؤمننيعليهم حكم اهلل  الغنيمة والفيء يشء إال أن  ،  ري عىل  وال يكون هلم يف 

وإذا حارصت أهل حصن فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهلل وذمة نبيه  ..  جياهدوا مع املسلمني

فإنكم إن ختفروا  ،  ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك،  فال جتعل هلم ذمة اهلل وال ذمة نبيه

فروا ذمة اهلل وذمة رسوله وإذا حارصت أهل حصن  ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن حت

وأرادوك أن تنزهلم عىل حكم اهلل فال تنزهلم عىل حكم اهلل ولكن أنزهلم عىل حكمك فإنك 

  .(1) ال تدري أتصيب فيهم حكم اهلل أم ال

،  انطلقوا بسم اهلل:  كان إذا بعث جيشا قال  أنس أن النبي  عن    [ 1690]احلديث:  

فانيا  تقتلوا شيخا  امرأة وال تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا    وال  وال طفال صغريا وال 

   .(2) وأحسنوا إن اهلل َيب املحسنني 

غزوات فكان   : غزوت مع النبي  قال   النعامن بن مقرن   عن  [ 1691]احلديث:  

حتى إذا انتصف  ،  فإذا طلعت قاتل،  إذا طلع الفجر أمسك عن القتال حتى تطلع الشمس 

تزول   أمسك حتى  العرص،  الشمسالنهار  حتى  قاتل  زالت  حتى يصيل  ،  فإذا  أمسك  ثم 

قاتل ،  العرص يقول،  ثم  املؤمنون  :  وكان  ويدعو  النرص  رياح  هتيج  األوقات  هذه  عند 

  .(3) جليوشهم يف صالهتم
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،  يف رسية فحاص الناس حيصة  : بعثنا النبي  قال   ابن عمر  عن  [ 1692]احلديث:  

،  فقلنا: يا رسول اهلل نحن الفرارون  ثم أتينا النبي    فاختبأنا ِبا وقلنا: هلكنا ،  فقدمنا املدينة

  .(1)بل أنتم العكارون وأنا فئتكم: قال

من فر من اثنني فقد فر ومن فر من ثالثة فلم  :  قال رسول اهلل    [ 1693]احلديث:  

  .(2) يفر

نجدة بن عامر: أنه كتب إىل ابن عباس: هل كان رسول اهلل  عن  [ 1694]احلديث:  

    اليتيم؟ واخلمس ملن هو؟ يغزو بالنساء؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقيض يتم 

يغزو    أن أكتم علام ما كتبت إليه كتبت تسألني: هل كان رسول اهلل    لوالفقال ابن عباس:  

اجلرحى  ،بالنساء فيداوين  ِبن  يغزو  كان  الغنيمة،  فقد  من  يقتل  ،  وَيذين  يكن  مل  وإنه 

ضعيف  ،  فلعمري إن الرجل لتنبت حليته وإنه لضعيف األخذ لنفسهوأما اليتيم  ،  الصبيان

وأما اخلمس  ،  وإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ،  العطاء منها 

  .(3)فإنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك

؛ لنسقي  : لقد كنا نغزو مع النبي قالت الربيع بنت معوذ عن  [ 1695]احلديث:  

  .(4) القوم ونخدمهم ونرد القتىل واجلرحى إىل املدينة

عطيةعن    [ 1696]احلديث:   اهلل  قالت  أم  رسول  مع  غزوت   :    غزوات سبع 

  .(5) وأقوم عىل املرىض، وأداوي اجلرحى، أخلفهم يف رحاهلم: فأصنع هلم الطعام

ينهى عن    أيوب األنصاري فقال: سمعت رسول اهلل    عن أّب   [ 1697]احلديث:  
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  .(1)فوالذي نفيس بيده لو كانت دجاجة ما صربهتا ، القتل الصرب

ما من غازية تغزو يف سبيل اهلل فيصيبون  :  قال رسول اهلل    [ 1698]احلديث:  

  وإن مل يصيبوا غنيمة تم هلم ،  الغنيمة إال تعجلوا ثلثي أجرهم من اآلخرة ويبقى هلم الثلث 

  .(2)أجرهم

،  لقد تركتم باملدينة أقواما ما رستم مسريا :  قال رسول اهلل    [ 1699]احلديث:  

أنفقتم من نفقة يا رسول اهلل وكيف  ،  وال قطعتم من واد إال وهم معكم فيه،  وال  قالوا: 

  .(3)حبسهم العذر:  يكونون معنا وهم باملدينة؟ قال

يا رسول اهلل  أنس: أن فتى من أسلم قال: إين  عن    [ 1700]احلديث:   أريد الغزو 

فقال: إن النبي    ،ائت فالنا فإنه كان قد جتهز فمرض فأتاه:  قال ،  وليس معي ماٌل أجتهز به

    يقرئك السالم ويقول: أعطني الذي جتهزت به فقال: يا فالنة ألهله أعطيه الذي جتهزت

  .(4)فواهلل ال حتبيس منه شيئا فيبارك لك فيه، وال حتبيس عنه شيئا منه، به

وكان  ،  خيلنا خيل اهلل إذا فزعنا   سمى  ن النبي  أ  ، سمرةعن    [ 1701]احلديث:  

   .(5)يأمرنا إذا فزعنا باجلامعة والصرب والسكينة إذا قاتلنا 

  امئةوخري الرسايا أربع  أربعةخري الصحابة  :  قال رسول اهلل    [ 1702]احلديث:  

   .( 6) ولن تغلب اثنا عرش ألفا من قلة، آالف أربعة وخري اجليوش 

  كعب بن مالك: أن كعب بن األرشف كان هيجو النبي  عن    [ 1703]احلديث:  

فكان   قريش  كفار  عليه  األوثان    وَيرض  يعبدون  مرشكون  وفيها  املدينة  قدم  حني 
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َوَلَتْسَمُعنه ِمَن    ﴿ وأصحابه فأمره اهلل تعاىل بالصرب والعفو ففيهم نزل    واليهود يؤذونه  

ا ُكوا َأذاى َكثرِيا ِذيَن َأرْشَ ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َوِمَن اله وا َوَتتهُقوا   اله َذلَِك  فإن  َوإِْن َتْصرِبُ

فأمر    فأبى كعب بن األرشف أن ينزع عن أذى النبي    [ 186]آل عمران:    ﴾ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ 

  فلام قتلوه  ـ  وذكر قصة قتله  ـ  بعث إليه من يقتله فقتله حممد بن مسلمة  سعد بن معاذ أن ي

الذي    وقالوا: طرق صاحبنا وقتل فذكر هلم    فزعت اليهود واملرشكون فغدوا إليه  

وبني   بينه  فكتب  فيه  ما  إىل  ينتهون  كتابا  وبينهم  بينه  يكتب  أن  إىل  دعاهم  ثم  يقول  كان 

 .(1) املسلمني عامة صحيفة

خيرب ومعه من    : نزلنا مع النبي  قال  العرباض بن سارية عن    [ 1704 ]احلديث: 

،  فقال: يا حممد معه من أصحابه وكان صاحب خيرب رجال ماردا منكرا فأقبل إىل النبي 

يا ابن عوف اركب  :  وقال  فغضب  ،  لكم أن تذبحوا محرنا وتأكلوا ثمرنا وترضبوا نساءنا 

  فاجتمعوا ثم صىل ِبم    ،إن اجلنة ال حتل إال ملؤمن وأن اجتمعوا للصالة  :فرسك ثم ناد

أَيسب أحدكم متكئا عىل أريكته قد يظن أن اهلل مل َيرم شيئا إال ما يف هذا  :  ثم قام فقال 

القرآن أال إين واهلل لقد وعظت وأمرت وهنيت عن أشياء إهنا ملثل القرآن أو أكثر وإن اهلل مل  

الكتاب إال بإذن وال رضب نسائهم وال أكل ثامرهم إذا أعطوا الذي    َيل لكم رضب أهل

  .(2) عليهم

من كان بينه وبني قوم عهٌد فال يشد عقدة    :قال رسول اهلل    [ 1705]احلديث:  

  .(3) أو ينبذ إليهم عىل سواء، وال َيلها حتى ينقيض أمدها 

انتقصه أو ك  :قال رسول اهلل    [ 1706]احلديث:   أو  لفه فوق  من ظلم معاهدا 
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   .(1) طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة

يف    ألقى فلام رأيته  ،  : بعثني قريش إىل النبي  قال   رافع  عن أّب   [ 1707]احلديث: 

وال  ،  إين ال أخيس بالعهد:  فقال،  ال أرجع إليهم أبدا،  فقلت: يا رسول اهلل،  قلبي اإلسالم

ثم  ،  فذهبت   ،كان يف نفسك الذي يف نفسك اآلن فارجعفإن    ،ولكن ارجع،  أحبس الربد 

   .(2)فأسلمت، أتيته 

يقول حني    عن أبيه: قال: سمعت النبي  ،  سلمة بن نعيمعن   [ 1708]احلديث:  

أن الرسل    لوال أما واهلل  :  قال،  ما تقوالن أنتام؟ قاال: نقول كام قال:  قرأ كتاب مسيلمة للرسل 

  .(3) ال تقتل لرضبت أعناقكام

إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال:  :  قال رسول اهلل   [ 1709]احلديث:  

  .(4)هذه غدرة فالن

لكل غادر لواٌء يوم القيامة يرفع  :  أبو سعيد قال رسول اهلل    [ 1710]احلديث:  

   .(5)له بقدر غدرته أال وال غادر أعظم غدرا من أمري عامة

 الشيعية: ب ـ ما ورد يف املصادر  

: اخلري يف السيف، وحتت ظل السيف، وال  قال رسول اهلل    [ 1711]احلديث:  

 .(6)يقيم الناس إال السيف، والسيوف مقاليد اجلنة والنار

: للجنة باب يقال له: باب املجاهدين يمضون  قال رسول اهلل    [ 1712]احلديث:  

سيوفهم، واجلمع يف املوقف واملالئكة ترحب ِبم، فمن    هو مفتوح، وهم متقلدون  فإذاإليه  
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 .(1)ترك اجلهاد ألبسه اهلل ذال وفقرا يف معيشته، وحمقا يف دينه

خيول الغزاة يف الدنيا خيوهلم يف اجلنة، وإن  : قال رسول اهلل   [ 1713]احلديث:  

 .(2) أردية الغزاة لسيوفهم

قّرت به عيني، وفرح به   بأمر  جربيل أخربين   : رسول اهلل قال   [ 1714]احلديث:  

متك يف سبيل اهلل، فأصابه قطرة من السامء، أو صداع، كتب  أقلبي، قال: يا حمّمد من غزا من  

 .(3)اهلل له شهادة يوم القيامة

قال: كفى بالبارقة    ؟ما بال الشهيد ال يفتن يف قربه  :قيل للنبي    [ 1715]احلديث:  

 .(4)فوق رأسه فتنة

: ما من قطرة أحب إىل اهلل عّز وجّل من قطرة    قال رسول اهلل  [ 1716]احلديث:  

 . (5) دم يف سبيل اهلل

: للشهيد سبع خصال من اهلل: أول قطرة من  قال رسول اهلل   [ 1717]احلديث: 

العني، ومتسحان   احلور  يقع رأسه يف حجر زوجتيه من  والثانية  له كل ذنب،  دمه مغفور 

الغبار عن وجهه، وتقوالن: مرحبا بك، ويقول هو مثل ذلك هلام، والثالثة يكسى من كسوة  

ه، واخلامسة أن يرى منزله،  اجلنة، والرابعة تبتدره خزنة اجلنة بكل ريح طيبة أهيم يأخذه مع

هنا لراحة  إويرىض اهلل عنه  والسادسة يقال لروحه: ارسح يف اجلنة حيث شئت، والسابعة أن  

 .(6)لكل نبي وشهيد

فوق كل ذي بر بر حتى يقتل يف سبيل اهلل،    :قال رسول اهلل    [ 1718]احلديث: 
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يقتل أحد والديه،  قتل يف سبيل اهلل فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى    فإذا

 .(1)فليس فوقه عقوق

من خرج يف سبيل اهلل جماهدا فله بكل خطوة    :قال رسول اهلل    [ 1719]احلديث:  

ألف درجة، وكان يف    امئةألف سيئة، ويرفع له سبع  امئةألف حسنة، ويمحا عنه سبع  امئةسبع

 .(2) ضامن اهلل بأي حتف مات كان شهيدا، وإن رجع رجع مغفورا له مستجابا دعاؤه

فقال: يا رسول    جاء رجل إىل رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 1720]احلديث:  

نك إن تقتل كنت حيا عند اهلل  إين راغب يف اجلهاد نشيط، قال: فجاهد يف سبيل اهلل فإاهلل  

اهلل  ،ترزق  أجرك عىل  فقد وقع  الذنوب كام ولدت،    ، وإن مت  وإن رجعت خرجت من 

فقال: يا رسول اهلل إن يل والدين كبريين يزعامن أهنام يأنسان ّب ويكرهان خروجي، فقال  

 .(3) نسهام بك خري: أقم مع والديك، فوالذي نفيس بيده ألرسول اهلل 

ين رجل شاب  إرجل فقال:    عن جابر قال: أتى رسول اهلل    [ 1721]احلديث:  

: ارجع فكن مع والدتك،  رسول اهلل    جلهاد ويل والدة تكره ذلك، فقال حب اأ نشيط و

 .(4) نسها بك خريفوالذي بعثني باحلق أل

: من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو  قال رسول اهلل    [ 1722]احلديث:  

 .(5) رشيكه يف ثواب غزوته

أوآذاه أو خلفه يف  : من اغتاب مؤمنا غازياا  قال رسول اهلل    [ 1723]احلديث:  

أهله بسوء نصب له يوم القيامة فيستغرق حسناته ثم يركس يف النار إذا كان الغازي يف طاعة  
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 .(1) اهلل عّز وجّل 

 .(2)كان إذا بعث رسية دعا هلا  ن النبي أ  ،عن اإلمام الصادق [ 1724]احلديث:  

يبعث رسية  ن  أ  أرادإذا    كان رسول اهلل    قال اإلمام الصادق: [ 1725]احلديث:  

دعاهم فأجلسهم بني يديه ثم يقول: سريوا بسم اهلل وباهلل ويف سبيل اهلل وعىل ملة رسول  

ة وال تقطعوا  أاهلل، ال تغلوا وال متثلوا وال تغدروا وال تقتلوا شيخا فانيا وال صبيا وال امر

إليها، وأيام رجل من   أن تضطروا  إال  إىل    أفضلهم   أواملسلمني    أدنىشجرا  من    أحدنظر 

تبعكم فأخوكم يف الدين، وإن أبى فأبلغوه  فإن    املرشكني فهو جار حتى يسمع كالم اهلل، 

 .(3)مأمنه، واستعينوا باهلل

له عىل    أمريا بعث    إذا كان    رسول اهلل  إن    قال اإلمام الصادق:  [ 1726]احلديث:  

بسم اهلل  عامة ثم يقول: اغز    أصحابهرسية أمره بتقوى اهلل عّز وجّل يف خاصة نفسه ثم يف  

ويف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، ال تغدروا وال تغلوا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وال متبتال  

يف شاهق، وال حترقوا النخل، وال تغرقوه باملاء، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال حترقوا زرعا  

بد    مه إال ما الال تدرون لعلكم حتتاجون إليه، وال تعقروا من البهائم مما يؤكل حل  ألنكم

ن ينزلوا عىل حكم اهلل عّز وجّل  أحصن فأرادوك عىل    أهلوإذا حارصت  ..  كله ألكم من  

  أنزلتموهم إن    فإنكمعىل حكمكم ثم اقض فيهم بعد ما شئتم،    أنزهلمفال تنزل ِبم ولكن  

آذنوك  فإن    حصن  أهل حارصتم    وإذاال،    أم عىل حكم اهلل مل تدروا تصيبوا حكم اهلل فيهم  

عىل ذممكم وذمم آبائكم    أنزهلم ن تنزهلم عىل ذمة اهلل وذمة رسوله فال تنزهلم ولكن  أعىل  

عليكم يوم القيامة    أيرسن ختفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان  إ  فإنكموإخوانكم،  
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 .(1)ذمة اهلل وذمة رسوله  ن ختفروا أمن 

  أمريا بعث جيشا فاهتم    إذا   كان رسول اهلل  قال اإلمام الرضا:    [ 1727]احلديث:  

 .(2)بعث معه من ثقاته من يتجسس له خربه

عيل قال    [ 1728]احلديث:   اهلل  اإلمام  رسول  هنى   :    بالد يف  السم  يلقى  أن 

 .(3)املرشكني

 . (4) عدوا قط ليال ما بيت رسول اهلل    قال اإلمام الصادق:  [ 1729]احلديث:  

اهلل    [ 1730]احلديث:   رسول  املرشكني  :قال  واستحيوا    )املعتدين(  اقتلوا 

 .(5)شيوخهم وصبياهنم

  ن رسول اهلل  أعيل    لإلمامقرأت يف كتاب    قال اإلمام الباقر:   [ 1731]احلديث: 

املهاجرين واأل يثرب أن كل كتب كتابا بني  بام    نصار ومن حلق ِبم من أهل  غازية غزت 

أهلها، وإن    بإذنيعقب بعضها بعضا باملعروف والقسط بني املسلمني فإّنه ال جتاز حرمة إال  

ثم، وحرمة اجلار عىل اجلار كحرمة أمه وأبيه، ال يسامل مؤمن  آ اجلار كالنفس غري مضار وال 

 .(6) دون مؤمن يف قتال يف سبيل اهلل إال عىل عدل وسواء

مام يوم القيامة مائال شدقه  إ: جييء كل غادر باهلل    قال رسول  [ 1732]احلديث:  

 .(7)حتى يدخل النار

 .(8)احلرب خدعة :قال رسول اهلل   [ 1733]احلديث:  

اهلل    [ 1734]احلديث:   رسول  وجّل:    قال  عّز  اهلل  قول  َما  ﴿يف  هَلُْم  وا  َوَأِعدُّ
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ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَْيِل   ُكمْ اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوه القوة  قال:    [ 60]األنفال:    ﴾  ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوه اهللهِ َوَعُدوه

 . (1) الرمي

: اركبوا وارموا وإن ترموا أحب إيل من أن  قال رسول اهلل    [ 1735]احلديث:  

هنن حق أال إن اهلل  إكل هلو املؤمن باطل إال يف تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، ف.. وتركبوا

وجّل   اهلل،  عّز  سبيل  يف  به  واملقوى  اخلشبة  عامل  اجلنة:  الثالثة  الواحد  بالسهم  ليدخل 

 .(2)والرامي به يف سبيل اهلل

بدينارين، فقال:   رسول اهلل : أتى رجل إىل قال اإلمام الرضا   [ 1736]احلديث:  

قال: نعم،    ؟فقال: ألك والدان أو أحدمها   ، أريد أن أمحل ِبام يف سبيل اهلل   يا رسول اهلل  

ن حتمل ِبام يف سبيل اهلل، فرجع ففعل فأتاه  أنفقهام عىل والديك فهو خري لك  أقال: اذهب ف

أن أمحل ِبام يف سبيل اهلل، قال: ألك    أريد بدينارين آخرين، فقال: قد فعلت وهذه ديناران  

ن حتمل ِبام يف سبيل اهلل،  أري لك  قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهام عىل ولدك فهو خ  ؟ولد

فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول اهلل قد فعلت وهذان الديناران أمحل ِبام  

قال: نعم، قال: أنفقهام عىل زوجتك فهو خري لك أن حتمل    ؟يف سبيل اهلل قال: ألك زوجة

رسول اهلل قد فعلت، وهذه    ِبام يف سبيل اهلل، فرجع وفعل، فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا 

قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهام   ؟ديناران أريد أن أمحل ِبام يف سبيل اهلل، فقال: ألك خادم

عىل خادمك فهو خري لك من أن حتمل ِبام يف سبيل اهلل، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال:  

 .(3)م أهنام ليسا بأفضل دنانريكأريد أن أمحل ِبام يف سبيل اهلل قال: امحلهام، واعل   يا رسول اهلل 

اهلل    [ 1737]احلديث:   لرسول  قلت  قال:  مظعون  بن  عثامن  نفيس  عن  إّن   :
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 .(1)اجلهاد أمتي سياحة فإن   حتدثني بالسياحة وأن أحلق باجلبال، فقال: يا عثامن ال تفعل 

الصادق:    [ 1738]احلديث:   اإلمام  عىل  قال  مزينة  من  ناس  اهلل  قدم    رسول 

 .(2) (حالل ) قالوا: حرام، قال: بل شعاركم  ؟فقال: ما شعاركم

برباءة مع اإلمام عيل    ملا بعث رسول اهلل    قال اإلمام الصادق:  [ 1739]احلديث:  

 .(3)ناسا، وقال: من استأرس من غري جراحة مثقلة فليس منا أبعث معه 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 ألقسام التالية: بحسب من وردت عنهم إىل اوقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

يوم اجلمل: أهيا الناس إن املوت ال يفوته املقيم،   قال اإلمام عيل   [ 1740]احلديث:  

وال يعجزه اهلارب، ليس عن املوت حميص، ومن مل يمت يقتل، وإن أفضل املوت القتل،  

 .(4)والذي نفيس بيده، أللف رضبة بالسيف أهون عيل من ميتة عىل فراش

فتحه  اجلهاد باب من أبواب اجلنة  فإن    أما بعدقال اإلمام عيل:    [ 1741]احلديث:  

هو لباس التقوى، ودرع اهلل احلصينة، وجنته الوثيقة، فمن تركه ألبسه  .. واهلل خلاصة أوليائه 

سداد، وأديل  اهلل ثوب الذل، وشمله البالء، وديث بالصغار والقامءة، ورضب عىل قلبه باإل

النصف..   ومنع  اخلسف،  وسيم  اجلهاد،  بتضييع  منه  اجلهاد  وأديل  احلق  بتضييع  احلق 

ِذيَن آَمُنوا إِْن  ﴿  عليه برتكه نرصته وقد قال اهلل عّز وجّل يف حمكم كتابه:  وغضب اهلل  َا اله َيا َأهيُّ

ُكْم َوُيَثبِّْت  وا اهللهَ َينْرُصْ  ( 5)[ 7]حممد:  ﴾َأْقَداَمُكمْ َتنْرُصُ
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عيل قال    [ 1742]احلديث:   نرصه  اإلمام  وجعله  وعظمه  اجلهاد  فرض  اهلل  إن   :

 .(1) ال بهإونارصه، واهلل ما صلحت دنيا وال دين 

لف رضبة بالسيف  ألاإلمام عيل ) قول  سئل اإلمام الرضا عن    [ 1743]احلديث:  

 . (2) فقال: يف سبيل اهلل ؟( أهون من موت عىل فراش

اإلمام عيل:    [ 1744]احلديث:   والقال  الرجال  اجلهاد عىل  اهلل  نساء فجهاد  كتب 

الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل يف سبيل اهلل، وجهاد املرأة أن تصرب عىل ما ترى من أذى  

 .(3)زوجها وغريته

ال ينفر  املعتدين  قتال أهل الرشك    :القتال قتاالن  :قال اإلمام عيل   [ 1745]احلديث:  

ينفر عنهم   الزيغ ال ألهلعنهم حتى يسلموا أو يؤتوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، وقتال 

 .(4) حتى يفيئوا إىل أمر اهلل أو يقتلوا 

إىل اليمن فقال: يا عيل ال    بعثني رسول اهلل  قال اإلمام عيل:    [ 1746]احلديث: 

، وأيم اهلل لئن هيدي اهلل عّز وجّل عىل يديك رجال  اإلسالمتقاتلن أحدا حتى تدعوه إىل  

 .(5) خري لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك والؤه يا عيل 

: ال َيرج املسلم يف اجلهاد مع من ال يؤمن عىل  اإلمام عيل قال    [ 1747]احلديث:  

إن مات يف ذلك املكان كان معينا لعدونا   فإنهاحلكم، وال ينفذ يف الفيء أمر اهلل عّز وجّل،  

 . (6) شاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهليةيف حبس حقنا واإل

عيل   [ 1748]احلديث:   اإلمام  الدارع،  اجلهاد  عىل   أصحابهض  َي  قال  فقدموا   :
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  أطراف نبى للسيوف عن اهلام، والتووا يف  أ  فإنهرضاس،  وأّخروا احلارس، وعضوا عىل األ

للقلوب، وأميتوا  أللجأش و  أربط  فإنه  األبصارسنة، وغضوا  لأل  أمور  فإنهالرماح   سكن 

  نكم، ال بأيدي الشجعان مإأطرد للفشل، ورايتكم فال متيلوها وال جتعلوها    فإنه  األصوات 

حفافيها وورائها   الصابرينفإن   براياهتم ويكتنفوهنا  الذين َيفون  هم  احلقائق  نزول  عىل 

وأمامها ال يتأخرون عنها فيسلموها وال يتقدمون عليها فيفردوها، أجزأ امرؤ قرنه وآسى  

أخاه بنفسه، ومل يكل قرنه إىل أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه، وأيم اهلل لو فررتم من  

ا  والسنام  سيف  العرب  هلاميم  أنتم  إن يف    األعظم لعاجلة ال تسلمون من سيف اآلخرة، 

الفرار موجدة اهلل، والذل الالزم، والعار الباقي، وإن الفار غري مزيد يف عمره، وال حمجوب  

بينه وبني يومه، من رائح إىل اهلل كالظمآن يرد املاء، اجلنة حتت أطراف العوايل، اليوم تبىل  

رّدوا احلق فافضض مجاعتهم، وشتت كلمتهم، وأبسلهم بخطاياهم،  فإن    خبار، اللّهماأل

إهّنم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك َيرج منه النسيم، ورضب يفلق اهلام ويطيح  

السواعد   ويبدد  بالكتائب    واألقدامالعظام  ويرموا  املنارس،  تتبعها  باملنارس  يرموا  وحتى 

ر بالدهم اخلميس يتلوه اخلميس، وحتى تدعق اخليول يف نواحي  تقفوها اجلالئب حتى جي 

 .(1)أرضهم وبأعنان مسارِبم ومسارحهم

الصادق:    [ 1749]احلديث:   اإلمام  عيل  كان  قال  تزول  اإلمام  حتى  يقاتل  ال 

إىل    أقربالسامء، وتقبل الرمحة، وينزل النرص، ويقول: هو    أبوابالشمس ويقول: تفتح  

 . (2) تل ويرجع الطالب، ويفلت املنهزمن يقل القأ وأجدرالليل 

الصادق:    [ 1750]احلديث:   اإلمام  مملوك  قال  عبد  أمان  عيل  اإلمام    ألهل أجاز 
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 .(1)حصن من احلصون، وقال: هو من املؤمنني

  لوال هيا الناس  أوهو َيطب عىل املنرب بالكوفة:  اإلمام عيل  قال    [ 1751]احلديث:  

ال وإن  أكل غدرة فجرة، ولكل فجرة كفرة،  ن لإال  أكراهية الغدر لكنت من أدهى الناس  

 .(2) الغدر والفجور واخليانة يف النار

قال:    عبد اهللعن    [ 1752]احلديث:   ميمون  يوم صفني  اإلمام عيل  يت  أبن  بأسري 

فبايعه، فقال: ال أقتلك إين أخاف اهلل رب العاملني، فخىل سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء  

 .(3) به

فيقول: تعاهدوا  عند احلرب،  يويص املسلمني  اإلمام عيل  كان    [ 1753]احلديث:  

ِبا،   وتقربوا  منها،  واستكثروا  عليها،  وحافظوا  كتابا    فإهنا الصالة،  املؤمنني  عىل  كانت 

موقوتا، وقد علم ذلك الكفار حيث سئلوا ما سلككم يف سقر قالوا: مل نك من املصلني،  

ذين ال يشغلهم عنها زين متاع، وال قرة  وقد عرفها حقها من طرقها وأكرم ِبا املؤمنني ال

اَرٌة َواَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهللهِ َوإَِقاِم  ﴿عني من مال وال ولد يقول اهلل عز وجل:   ِرَجاٌل اَل ُتْلِهيِهْم جِتَ

اَلةِ  له باجلنة من ربه، فقال    البرشىمنصبا لنفسه بعد    وكان رسول اهلل    [ 37]النور:    ﴾   الصه

وجّل:   َواْلَعاِقَبُة  َوْأمُ ﴿عّز  َنْرُزُقَك  َنْحُن  ا  ِرْزقا َنْسَأُلَك  اَل  َعَلْيَها  َواْصَطرِبْ  اَلِة  بِالصه َأْهَلَك  ْر 

، فكان يأمر ِبا أهله ويصرب عليها نفسه، ثم إن الزكاة جعلت مع الصالة  [ 132]طه:    ﴾ لِلتهْقَوى

يرجو ِبا من الثمن    ، ومن مل يعطها طيب النفس ِبا اإلسالمعىل أهل    اإلسالم   ألهلقربانا  

، ضال العمر طويل الندم برتك أمر اهلل  األجرما هو أفضل منها، فإنه جاهل بالسنّة، مغبون 

ُسوَل  ﴿  : اهلل عّز وجّل   عّز وجّل، والرغبة عام عليه صاحلو عباد اهلل، يقول  ُيَشاِقِق الره َوَمْن 
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َ َلُه اهْلَُدى َوَيتهبِْع َغرْيَ َس  ِه َما َتَوىله  ِمْن َبْعِد َما َتَبنيه فقد    األمانةمن    [ 115]النساء:    ﴾بِيِل املُْْؤِمننَِي ُنَولِّ

واأل املبنية،  الساموات  عىل  عرضت  عمله،  وضل  أهلها  من  ليس  من  املهاد  خرس  رض 

واجلبال املنصوبة فال أطول وال أعرض وال أعىل وال أعظم لو امتنعن من طول أو عرض  

بعد   األعامل أو عظم أو قوة أو عزة امتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة، ثم إن اجلهاد أرشف  

جر فيه عظيم، مع العزة واملنعة، وهو الكرة فيه احلسنات  وهو قوام الدين، واأل  اإلسالم

َواَل  ﴿  :ى باجلنة بعد الشهادة، وبالرزق غدا عند الرب والكرامة، يقول اهلل عز وجل والبرش

ِْم   ا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرِبِّ ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللهِ َأْمَواتا َسَبنه اله َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللهُ ِمْن    ُيْرَزُقونَ حَتْ

بِالهذِ  وَن  َوَيْسَتْبرِشُ ُهْم  َفْضلِِه  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َأاله  َخْلِفِهْم  ِمْن  ِِبِْم  َيْلَحُقوا  مَلْ    ََيَْزُنونَ يَن 

وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهللهِ َوَفْضٍل َوَأنه اهللهَ اَل ُيِضيُع َأْجَر   ، ثم إن  [ 171-169]آل عمران:    ﴾املُْْؤِمننِيَ َيْسَتْبرِشُ

و للجهاد  املستحق  جهاد  من  واخلوف  الدين،  الرعب  يف  ضالل  الضالل  عىل  املتوازرين 

حرضة   عند  الزحف  من  بالفرار  النار  استيجاب  وفيه  والصغار،  الذل  مع  للدنيا  وسلب 

ا َفاَل ُتَولُّوُهُم  ﴿   :القتال، يقول اهلل عّز وجّل  ِذيَن َكَفُروا َزْحفا ِذيَن آَمنُوا إَِذا َلِقيُتُم اله َا اله َيا َأهيُّ

ا إىَِل فَِئٍة َفَقْد َباَء بَِغَضٍب ِمَن اهللهِ  َوَمْن ُيوَ   اأْلَْدَبارَ  َأْو ُمَتَحيِّزا ا لِِقَتاٍل  فا ُدُبَرُه إِاله ُمَتَحرِّ ْم َيْوَمئٍِذ  ِ هلِّ

فحافظوا عىل أمر اهلل عّز وجّل يف هذه املواطن    [ 16-15]األنفال:    ﴾ املَِْصريُ َوَمْأَواُه َجَهنهُم َوبِْئَس  

اهلل  فإن    ة، ونجاة يف الدنيا واآلخرة من فظيع اهلول واملخافة الصرب عليها كرم وسعاد  التي

عّز وجّل ال يعبأ بام العباد مقرتفون يف ليلهم وهنارهم، لطف به علام، فكل ذلك يف كتاب ال  

القتال،   عىل  أنفسكم  ووطنوا  النرص،  واسألوا  وصابروا  فاصربوا  ينسى،  وال  رّب  يضل 

 .(1) ين اتقوا والذين هم حمسنوناهلل مع الذفإن  واتقوا اهلل عّز وجّل 
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فيقول: عباد اهلل  عند احلرب،  يويص املسلمني  اإلمام عيل  كان    [ 1754]احلديث:  

وغضوا   اهلل  واخفضوا  األبصاراتقوا  واألصوات،  عىل  أ ،  أنفسكم  ووطنوا  الكالم،  قلوا 

ثبتوا واذكروا اهلل كثريا  ا و  ،واملبارزة واملناضلة واملنابذة واملعانقة واملكادمة  املنازلة واملجاولة

 .(1)ن اهلل مع الصابرينإلعلكم تفلحون، وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رَيكم واصربوا 

فيقول: إن اهلل عّز  عند احلرب،  يويص املسلمني  اإلمام عيل  كان    [ 1755]احلديث:  

تنجي جتارة  عىل  دلكم  قد  اخلري  وجّل  وتشفى بكم عىل  أليم،  من عذاب  باهلل،    اإليامنكم 

واجلهاد يف سبيل اهلل، وجعل ثوابه مغفرة للذنب، ومساكن طيبة يف جنات عدن، وقال جل  

ُْم ُبنَْياٌن  ﴿ وعز:   ا َكَأهنه ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيلِِه َصفًّ فسووا    [ 4]الصف:    ﴾ َمْرُصوٌص إِنه اهللهَ َُيِبُّ اله

كم كالبنيان املرصوص فقدموا الدارع، وأخروا احلارس، وعضوا عىل النواجد، فإّنه  صفوف

  األبصار سنة، وغضوا  أنبى للسيوف عن اهلام، والتووا عىل أطراف الرماح، فإّنه أمور لأل

فإّنه أطرد للفشل، وأوىل بالوقار،    األصواتفإّنه أربط للجأش، وأسكن للقلوب، وأميتوا  

املانع للذمار والصابر  فإن    وال تزيلوها وال جتعلوها إال مع شجعانكم  وال متيلوا براياتكم

بقتيل،   متثلوا  وال  احلفاظ،  أهل  هم  احلقائق  نزول  فال    وإذا عند  القوم  رحال  إىل  وصلتم 

هتتكوا سرتا، وال تدخلوا دارا، وال تأخذوا شيئا من أمواهلم إال ما وجدتم يف عسكرهم وال  

ف وصلحاءكم  أمراءكم  وسببن  أعراضكم  شتمن  وإن  بأذى  امرأة  ناقصات  إهتيجوا  هنن 

ري ِبا  القوى، وقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مرشكات، وإن كان الرجل ليتناول املرأة فيع 

براياهتم ويكتنفوهنا، ويصريون    وعقبه من بعده، واعلموا أن أهل احلفاظ هم الذين َيتفون

حفافيها وورائها وأمامها، وال يضيعوهنا ال يتأخرون عنها فيسلموها، وال يتقدمون عليها  
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ا واسى أخاه بنفسه ومل يكل قرنه إىل أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن  ؤفيفردوها، رحم اهلل امر

بدناءة ويأيت  الالئمة،  بذلك  فيكتسب  االثنني،    ، أخيه  يقاتل  كذلك وهو  يكون  وكيف ال 

وهذا فمن يفعله يمقته اهلل، فال   ، إليه قرنه عىل أخيه هاربا منه ينظر   خىل وهذا ممسك يده قد  

اْلِفرَ ﴿ممركم إىل اهلل، وقد قال اهلل عّز وجّل:  فإن    تتعرضوا ملقت اهلل  َينَْفَعُكُم  َلْن  إِْن  ُقْل  اُر 

ا اَل مُتَتهُعوَن إِاله   وأيم اهلل لئن فررتم من    [ 16]األحزاب:    ﴾ َقلِيالا َفَرْرُتْم ِمَن املَْْوِت َأِو اْلَقْتِل َوإِذا

نام ينزل النرص  إسيوف العاجلة ال تسلمون من سيف اآلجلة، فاستعينوا بالصرب والصدق، ف

 .(1)باهلل بعد الصرب فجاهدوا يف اهلل حق جهاده، وال قوة إال

فيقول: إذا لقيتم  عند احلرب،  يويص املسلمني  اإلمام عيل  كان    [ 1756]احلديث:  

دبار، فتسخطوا اهلل  عدوكم يف احلرب فأقلوا الكالم، واذكروا اهلل عّز وجّل وال تولوهم األ

تبارك وتعاىل وتستوجبوا غضبه، وإذا رأيتم من إخوانكم املجروح ومن قد نكل به أو من  

 .(2)عدوكم فقوه بأنفسكمقد طمع فيه 

ن َيطفني الطري أحب إيل من أن أقول عىل  ألقال اإلمام عيل:    [ 1757]احلديث:  

يقول يوم اخلندق: احلرب خدعة، ويقول:   مامل يقل، سمعت رسول اهلل    رسول اهلل  

 .(3)تكلموا بام أردتم

  احلرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول اهلل  قال اإلمام عيل:    [ 1758]احلديث:  

، وإذا  خر من السامء أو ختطفني الطري أحب إيل من أن أكذب عىل رسول اهلل  أن  فواهلل أل

بلغه أن بني قريظة بعثوا إىل أّب سفيان    رسول اهلل  فإن    نام احلرب خدعة،إحدثتكم عني ف

خطيبا فقال: إن بني قريظة      إذا التقيتم أنتم وحممد أمددناكم وأعناكم، فقام رسول اهلل
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بعثوا إلينا إنا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدونا وأعانونا، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت  

 .(1)هيود، فارحتل عنهم

اإلمام عيل    [ 1759]احلديث:   كان  الصادق:  اإلمام  هذه  قال  قال  القتال  أراد  إذا 

فيه رضاك، وندبت إليه أوليائك،  الدعوات: اللهم إنك أعلمت سبيال من سبلك جعلت  

وجعلته أرشف سبلك عندك ثوابا وأكرمها لديك مآبا وأحبها اليك مسلكا، ثم اشرتيت فيه  

يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون ويقتلون وعدا   أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة  املؤمنني  من 

بايعك عليه غري  لك ببيعه الذي    وَف عليك حقا، فاجعلني ممن يشرتي فيه منك نفسه، ثم  

به   استيجابا ملحبتك، وتقربا  بل  تبديال  مبدل  ناقض عهدا، وال  ليك، فاجعله  إناكث وال 

رزقني فيه لك وبه مشهدا توجب يل به منك الرضا،  اخامتة عميل، وصري فيه فناء عمري، و

ق،  املرزوقني بأيدي العداة والعصاة حتت لواء احل  حياءوحتط به عني اخلطايا، وجتعلني يف األ

عوذ بك  أوراية اهلدى ماضيا عىل نرصهتم قدما، غري مول دبرا، وال حمدث شكا، اللهم و

بطال ومن الذنب  هوال، ومن الضعف عند مساورة األعند ذلك من اجلبن عند موارد األ

ميض بغري يقني فيكون سعيي يف تباب وعميل غري  أ  أوحجم من شك  أعامل، فاملحبط لأل

 .(2)مقبول

فقال: ال بأس بأن يغزو    ؟جعال للغزواألسئل اإلمام عيل عن    [ 1760]احلديث:  

 .(3)الرجل عن الرجل ويأخذ منه اجلعل

مره يف بدو  أ  إّن اهلل عّز وجّل ملا بعث حممدا  قال اإلمام عيل:    [ 1761]احلديث: 

ْل  َواَل ُتطِِع اْلَكافِِريَن َواملُْنَافِقِ ﴿نزل عليه أ ن يدعو بالدعوة فقط، و أمره أ نَي َوَدْع َأَذاُهْم َوَتَوكه
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بِاهللهِ   تبييته  أفلام    [ 48]األحزاب:    ﴾َوكِيالا َعىَل اهللهِ َوَكَفى  مره اهلل باهلجرة  أ رادوا ما مهوا به من 

ِهْم  ﴿ وفرض عليه القتال، فقال:   ُْم ُظلُِموا َوإِنه اهللهَ َعىَل َنرْصِ   َلَقِديرٌ ُأِذَن لِلهِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنه

النهاَس  َدْفُع اهللهِ  َوَلْواَل  نَا اهللهُ  َربُّ َيُقوُلوا  َأْن  إِاله  بَِغرْيِ َحقٍّ  ِدَياِرِهْم  ِمْن  ُأْخِرُجوا  ِذيَن  َبْعَضُهْم    اله

َمْت َصوَ  نه اهللهُ َمْن  بَِبْعٍض هَلُدِّ ا َوَلَينْرُصَ ريا
اِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اهللهِ َكثِ

ُه إِنه اهللهَ َلَقِويٌّ   فجعل    األمةن اهلل فرض القتال عىل  أومن ذلك  ..  [ 40-39]احلج:   ﴾ َعِزيزٌ َينْرُصُ

ِض املُْْؤِمننَِي َعىَل  ﴿   : الن يقاتل عرشة من املرشكني، فقأعىل الرجل الواحد   َا النهبِيُّ َحرِّ َيا َأهيُّ

ا  َأْلفا َيْغلُِبوا  ِماَئٌة  ِمنُْكْم  َيُكْن  َوإِْن  ِماَئَتنْيِ  َيْغلُِبوا  وَن َصابُِروَن  ِعرْشُ ِمنُْكْم  َيُكْن  إِْن  ِمَن    اْلِقَتاِل 

ُْم َقْوٌم اَل  ِذيَن َكَفُروا بَِأهنه َف اهللهُ  ﴿ :ثم نسخها سبحانه فقال [ 65]األنفال:  ﴾َيْفَقُهونَ اله اآْلَن َخفه

ا  َيُكْن ِمنُْكْم ِماَئٌة َصابَِرٌة َيْغلُِبوا ِماَئَتنْيِ َوإِْن َيُكْن ِمنُْكْم َأْلٌف  فإن    َعنُْكْم َوَعلَِم َأنه فِيُكْم َضْعفا

ابِِرينَ َيْغلُِبوا َأْلَفنْيِ بِإِْذِن اهللهِ َواهللهُ َمَع   فنسخ ِبذه اآلية ما قبلها فصار فرض    [ 66:  ]األنفال  ﴾الصه

من رجلني لرجل مل يكن فارا من    أكثر)املعتدين(  كان عدة املرشكني    إذااملؤمنني يف احلرب  

 .(1) ن كان العدة رجلني لرجل كان فارا من الزحف إو ، الزحف

من استأرس من غري جراحة مثقلة فال يفدى من  قال اإلمام عيل:    [ 1762]احلديث:  

 .(2) أهله أحب بيت املال، ولكن يفدى من ماله إن 

: وليعلم املنهزم بأنه مسخط ربه، وموبق نفسه،  اإلمام عيل قال    [ 1763]احلديث:  

ن يف الفرار موجدة اهلل، والذل الالزم، والعار الباقي، وإن الفار لغري مزيد يف عمره، وال  أو

وبني يومه، وال يريض ربه، وملوت الرجل حمقا قبل إتيان هذه اخلصال خري من  حمجوز بينه  

 .(3) قرار عليها الرضا بالتلبس ِبا، واإل 

 

 .  11، 10املحكم واملتشابه:  ( 1)

 .  3/  34/ 5الكايف  ( 2)

 .  4/  41/ 5الكايف  ( 3)
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دعا رجل بعض بني هاشم إىل الرباز فأبى    قال اإلمام الصادق:  [ 1764]احلديث:  

  فقال: كان فارس العرب وخشيت أن   ؟: ما منعك أن تبارزهاإلمام عيل أن يبارزه، فقال له  

بغى عليك، ولو بارزته لغلبته ولو بغى جبل عىل جبل هلد    فإنه:  اإلمام عيل يغلبني فقال له  

 ..(1)الباغي

ن دعيت  إالبنه احلسن: ال تدعون إىل مبارزة، واإلمام عيل  قال    [ 1765]احلديث:  

 .(2) الداعي باغ، والباغي مرصوعفإن  فأجب إليها 

ن  إحق واجب و  إليه  واإلحسانسري  األ  إطعام قال اإلمام عيل:    [ 1766]احلديث:  

 .(3)قتلته من الغد

قال اإلمام عيل: أهّيا الناس إّن املوت ال يفوته املقيم وال يعجزه    [ 1767]احلديث:  

اهلارب، ليس عن املوت حميص ومن مل يمت يقتل وإّن أفضل املوت القتل، واّلذي نفيس 

 .(4)بيده أللف رضبة بالسيف أهون عيّل من ميتة عىل فراش 

 ما روي عن اإلمام احلسني: 

قال اإلمام احلسني: ليس شأين شأن من َياف املوت ما أهون    [ 1768]احلديث:  

املوت عىل سبيل نيل العّز وإحياء احلّق، ليس املوت يف سبيل العّز إاّل حياة خالدة، وليست  

خاب  احلياة مع الذّل إاّل املوت اّلذي ال حياة معه أفباملوت ختّوفني هيهات طاش سهمك و

ظنّك، لست أخاف املوت إّن نفيس ألكرب من ذلك ومّهتي ألعىل من أن أمحل الضيم خوفا  

من املوت، وهل تقدرون عىل أكثر من قتيل، مرحبا بالقتل يف سبيل اهلل ولكنّكم ال تقدرون  

 

 .  2/  34/ 5الكايف  ( 1)
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 .(1)بالقتل  أبايلعىل هدم جمدي وحمو عّزي ورشيف، فإذا ال 

 .(2) يف عّز خري من حياة يف ذّل  قال اإلمام احلسني: موت  [ 1769]احلديث:  

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

عن الزهري قال: دخل رجال من قريش عىل عيل بن احلسني    [ 1770]احلديث:  

السجاد( الدين  )اإلمام  إىل  الدعوة  كيف  الرحيم    ؟فسألوه  الرمحن  اهلل  بسم  تقول  فقال: 

اهلل عّز وجّل وإىل دينه، ومجاعه   إىل  اهلل عّز وجّل، واآلخر    أحدمها مران:  أادعوك  معرفة 

و برضوانه،  والعزة  إالعمل  والرمحة  والرأفة  بالوحدانية  يعرف  أن  وجّل  عّز  اهلل  معرفة  ن 

، الذي ال تدركه  يشء اهر لكلوالعلم والقدرة والعلو عىل كل يشء، وأّنه النافع الضار الق

ن حممدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به  أوهو اللطيف اخلبري، و  األبصاروهو يدرك    األبصار

أجابوا إىل ذلك فلهم ما للمسلمني    فإذاهو احلق من عند اهلل عّز وجّل، وما سواه هو الباطل،  

 .(3) وعليهم ما عىل املسلمني

يف طريق  اإلمام السجاد عباد البرصي  يلق قال اإلمام الصادق:  [ 1771]احلديث:  

مكة، فقال له: يا عىل بن احلسني تركت اجلهاد وصعوبته، وأقبلت عىل احلج ولينه، إن اهلل  

يِف  ﴿عّز وجّل يقول:   ُيَقاتُِلوَن  اجْلَنهَة  هَلُُم  بَِأنه  َوَأْمَواهَلُْم  َأْنُفَسُهْم  املُْْؤِمننَِي  ِمَن  اْشرَتَى  اهللهَ  إِنه 

ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوََف بِعَ َسبِيلِ  ا يِف التهْوَراِة َواإْلِ ا َعَلْيِه َحقًّ ْهِدِه   اهللهِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدا

وا بَِبْيِعُكُم الهِذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز   إلمام  افقال    [ 111]التوبة:    ﴾ اْلَعظِيمُ ِمَن اهللهِ َفاْسَتْبرِشُ

اِجُدوَن  ﴿  :فقال  اآلية: أتم  السجاد السه اكُِعوَن  الره ائُِحوَن  السه احْلَاِمُدوَن  اْلَعابُِدوَن  التهائُِبوَن 

ِ املُْْؤِمننِيَ  ،  [ 112]التوبة:  ﴾ اآْلِمُروَن بِاملَْْعُروِف َوالنهاُهوَن َعِن املُْنَْكِر َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهللهِ َوَبرشِّ
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 .(1) : إذا رأينا هؤالء الذين هذه صفتهم فاجلهاد معهم أفضل من احلجاإلمام السجادفقال 

إذا أخذت أسريا فعجز عن امليش ومل يكن  قال اإلمام السجاد:    [ 1772]احلديث:  

 . (2)فيه  اإلمام نك ال تدري ما حكم إمعك حممل فأرسله وال تقتله، ف

للمرابطني واملجاهدين من أهل    [ 1773]احلديث:   السجاد  كان من دعاء اإلمام 

بقوتك،   وأيد محاهتا  املسلمني بعزتك،  ثغور  اللهم صل عىل حممد وآله، وحصن  الثغور: 

وأسبغ عطاياهم من جدتك.. اللهم صل عىل حممد وآله، وكثر عدهتم، واشحذ أسلحتهم،  

، وواتر بني مريهم، وتوحد  واحرس حوزهتم، وامنع حومتهم، وألف مجعهم، ودبر أمرهم

بكفاية مؤهنم، واعضدهم بالنرص، وأعنهم بالصرب، والطف هلم يف املكر.. اللهم صل عىل  

حممد وآله، وعرفهم ما جيهلون، وعلمهم ما ال يعلمون، وبرصهم ما ال يبرصون.. اللهم  

الغرور، وامح   العدو ذكر دنياهم اخلداعة  لقائهم  عن  صل عىل حممد وآله، وأنسهم عند 

قلوِبم خطرات املال الفتون، واجعل اجلنة نصب أعينهم ولوح منها ألبصارهم ما أعددت  

بأنواع األرشبـة،   املطردة  الكرامة واحلور احلسان واألهنار  اخللد ومنازل  فيها من مساكن 

واألشجار املتدلية بصنوف الثمر، حتى ال هيم أحٌد منهم باإلدبار، وال َيدث نفسه عن قرنه  

اللهم افلل بذلـك عدوهم، وأقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبني أسلحتهم،  بفرار..  

عن   وضللهم  سبلهم،  يف  وحريهم  أزودهتم،  وبني  بينهم  وباعد  أفئدهتم،  وثائق  واخلع 

أفئدهتم الرعب، واقبض أيـدهيم    وجههم، واقـطع عنهم املدد وانقص منهم العدد، وامأل

النطق،   ألسنتهم عن  البسط، واخـزم  ورشد ِبم من خلفهم، ونكل ِبم من ورائهم،  عن 

به   وحصن  اإلسالم،  أهل  حمال  بذلك  وقو  اللهم  بعدهم..  من  أطمـاع  بخزهيم  واقـطع 

 

 .  267/  153/ 6التهذيب  ( 2) .  1/  22/ 5الكايف  ( 1)
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ديارهم، وثمر بـه أمواهلم، وفرغهم عن حماربتهم لعبادتك وعن منابذهتم للخلوة بك، حتى  

م اشغل املرشكني  حد منهم جبهٌة دونك.. الله ال يعبد يف بقاع األرض غريك وال تعفر أل 

باملرشكني عن تناول أطراف املسلمني، وخذهم بـالنقص عن تنقصهم، وثبطهم بـالفـرقـة  

عن االحتشاد عليهم.. اللهم أخل قلوِبم من األمنـة وأبداهنم من القوة وأذهل قلوِبم عن  

االحتيال وأوهن أركاهنم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة األبطال، وابعث عليهم  

دا من مالئكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وحتصد به شوكتهم،  جن

أتباع   اللهم وأيام غاز غزاهم من أهل ملتك أو جماهد جاهدهم من  به عددهم..  وتفرق 

سنتك ليكون دينك األعىل وحزبك األقوى وحظك األوَف فلقه اليرس، وهيئ له األمر،  

األصحاب،   له  وختري  بالنجح،  ومتعه  وتوله  النفقة  يف  عليه  وأسبغ  الظهر،  له  واستقو 

األ الوحشة، وأنسه ذكر  الشوق، وأجره من غم  هل والولد  بالنشاط، وأطف عنه حرارة 

اجلرأة   وأهلمه  اجلبن،  من  وأعفه  السالمة،  وأصحبه  بالعافية،  وتوله  النية  حسن  له  وأثر 

حلكم، واعزل عنه الرياء،  وارزقه الشدة وأيده بالنرصة، وعلمه السري والسنن، وسدده يف ا

فإذا صاف عدوك   ولك،  فيك  وإقامته  فكره وذكره وظعنه  واجعل  السمعة  وخلصه من 

ختمت له  فإن    وعدوه فقللهم يف عينه وصغر شأهنم يف قلبه وأدل له منهـم وال تدهلم منه

بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن جيتاح عدوك بالقتل وبعد أن جيهد ِبم األرس وبعد  

ن تأمن أطراف املسلمني وبعد أن يويل عدوك مدبرين.. اللهم وأيام مسلم خلف غازيا أو  أ

مرابطا يف داره أو تعهد خالفيه يف غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه  

عىل جهاد، أو أتبعه يف وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا  

 بمثل وعوضه من فعله عوضا حارضا يتعجل به نفع ما قدم، ورسور ما أتى  بوزن ومثال 

به، إىل أن ينتهي به الوقت إىل ما أجريت لـه من فضلك، وأعددت له من كرامتك.. اللهم  
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وأيام مسلم أمهه أمر اإلسالم وأحزنه حتزب أهل الرشك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهـاد  

به فاقةٌ  أبطأت  أو  بـه ضعٌف  مانٌع،  فقعد  إرادته  أو أخره عنه حادٌث، أو عرض له دون   ،

الشهداء   نظام  يف  واجعله  املجاهدين  ثواب  له  وأوجب  العابدين  يف  اسمـه  فاكتب 

والصاحلني.. اللهم صـل عىل حممد عبدك ورسولك وآل حممد صالة عالية عىل الصلوات  

ـا مىض من صلواتك  مرشفة فوق التحيات، صالة ال ينتهي أمدها وال ينقطع عددها كأتم م

 . (1) عىل أحد من أوليـائك، إنـك املنان احلميد املبدئ املعيد الفعال ملا تريد

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

، وفضل  األعاملفضل اهلل عز وجل اجلهاد عىل  قال اإلمام الباقر:    [ 1774]احلديث:  

ظهر به الدين، وبه يدفع عن    ألنهعامله عىل العامل، تفضيال يف الدرجات واملغفرة، والرمحة  

بيعا مفلحا منجحا، اشرتط   باجلنّة،  أنفسهم وأمواهلم  املؤمنني  اهلل من  الدين، وبه اشرتى 

  عليهم فيه حفظ احلدود، وأول ذلك الدعاء إىل طاعة اهلل من طاعة العباد، واىل عبادة اهلل

 .(2)من عبادة العباد، وإىل والية اهلل من والية العباد

  فإذاالرباط ثالثة أيام، وأكثره أربعون يوما،  قال اإلمام الباقر:    [ 1775]احلديث:  

 . (3) جاوز ذلك فهو جهاد

الباقر:   [ 1776]احلديث:   من رجال عىل ذمة ثم قتله إال  أ ما من رجل    قال اإلمام 

 .(4) جاء يوم القيامة َيمل لواء الغدر

الباقر:    [ 1777]احلديث:   إن للحرب حكمني إذا كانت احلرب قائمة  قال اإلمام 

فيه باخليار إن    اإلمام فإن    ومل تضع أوزارها ومل يثخن أهلها، فكل أسري أخذ يف تلك احلال
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شاء رضب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خالف بغري حسم، وتركه يتشحط يف دمه  

ِذيَن َُيَاِرُبوَن اهللهَ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف  ﴿  :وجل حتى يموت، وهو قول اهلل عز   إِنهاَم َجَزاُء اله

مِ  ُينَْفْوا  َأْو  ِخاَلٍف  ِمْن  َوَأْرُجُلُهْم  َأْيِدهيِْم  ُتَقطهَع  َأْو  ُيَصلهُبوا  َأْو  ُيَقتهُلوا  َأْن  ا  َفَسادا َن  اأْلَْرِض 

ْنَيا َوهَلُ  أال ترى أن املخري    [ 33]املائدة:    ﴾َعظِيمٌ ْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب  اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

اهلل   خري  أشياء خمتلفة   يشءعىل    اإلمام الذي  هو عىل  وليس  الكفر  وهو  واحلكم    .. واحد 

اآلخر إذا وضعت احلرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسري أخذ عىل تلك احلال فكان يف 

َفإَِذا  ﴿،  من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم مام فيه باخليار إن شاء  أيدهيم فاإل

َبْعُد وَ  َمنًّا  ا  َفإِمه اْلَوَثاَق  وا  َأْثَخنُْتُموُهْم َفُشدُّ إَِذا  َقاِب َحتهى  الرِّ َب  َكَفُروا َفرَضْ ِذيَن  اله ا  َلِقيُتُم  إِمه

 .(1) [ 4]حممد:  ﴾فَِداءا َحتهى َتَضَع احْلَْرُب َأْوَزاَرَها 

 مام الصادق: ما روي عن اإل 

من أحب كافرا فقد أبغض اهلل، ومن أبغض  قال اإلمام الصادق:    [ 1778]احلديث:  

 .(2) صديق عدو اهلل عدو اهلل.. وكافرا فقد أحب اهلل

فقال: من عقر جواده،    ؟اجلهاد أفضل  أيل لإلمام الصادق:  ي ق  [ 1779]احلديث: 

 .(3)وأهريق دمه يف سبيل اهلل

 .(4)بعد الفرائض األشياء اجلهاد أفضل  الصادق:قال اإلمام    [ 1780]احلديث:  

إىل    باإلسالم إن اهلل عّز وجّل بعث رسوله    قال اإلمام الصادق:  [ 1781]احلديث:  

مر  الناس عرش سنني فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال، فاخلري يف السيف وحتت السيف واأل
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 .(1)يعود كام بدأ

 سبيل اهلل مل يعرفه اهلل شيئا من  قال اإلمام الصادق: من قتل يف  [ 1782]احلديث:  

 .(2)سيئاته

قال: الصالة لوقتها،    ؟أفضل  األعامل   أي قيل لإلمام الصادق:    [ 1783]احلديث:  

 .(3)وبر الوالدين، واجلهاد يف سبيل اهلل

ثالثة دعوهتم مستجابة: أحدهم الغازي يف    قال اإلمام الصادق:  [ 1784]احلديث:  

 .(4)سبيل اهلل فانظروا كيف ختلفونه

عن    [ 1785]احلديث:   الصادق  اإلمام  فريضة  ،جلهادا سئل  أم  هو  فقال:    ؟أسنة 

أوجه، فجهادان فرض، وجهاد سنة ال تقام إال مع الفرض، وجهاد سنة،   أربعةاجلهاد عىل 

اجلهاد،    أعظم معايص اهلل عّز وجّل وهو من    فأما أحد الفرضني فمجاهدة الرجل نفسه عن 

فرض، وأما اجلهاد الذي هو سنة ال يقام إال مع  املعتدين  وجماهدة الذين يلونكم من الكفار  

تاهم العذاب وهذا هو  ولو تركوا اجلهاد أل  األمة جماهدة العدو فرض عىل مجيع  فإن    فرض

وهو سنة عىل  األمة من عذاب   العدو   اإلمام،  يأيت  أن  وأما    األمةمع    وحده  فيجاهدهم، 

قامها الرجل وجاهد يف إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل  أاجلهاد الذي هو سنة فكل سنة  

: من سن سنة  إحياء سنة، وقد قال رسول اهلل    ألهنا ،  األعاملوالسعي فيها من أفضل  

 .(5) حسنة

رجل دخل أرض احلرب بأمان فغزا  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1786]احلديث:  
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قال: عىل املسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم  ف  ؟لقوم الذين دخل عليهم قوم آخرونا

 .(1)اهلل وحكم رسوله، وأما أن يقاتل الكفار عىل حكم اجلور وسنتهم فال َيل له ذلك

إين رأيت يف املنام أين قلت لك إن القتال  قيل لإلمام الصادق:    [ 1787]احلديث:  

غري   هو    اإلمام مع  نعم  يل:  فقلت  اخلنزير،  وحلم  والدم  امليتة  مثل  حرام  طاعته  املفرتض 

 .(2) هو كذلك ،كذلك، فقال اإلمام الصادق: هو كذلك 

إين أكون بالباب فينادون السالح فأخرج  قيل لإلمام الصادق:    [ 1788]احلديث:  

وجعلت له من العقد ما    األمانرست رجال فأعطيته  أن خرجت فأرأيتك إ  : معهم، فقال

ال واهلل جعلت فداك ما كانوا يفون    :ل يق  ؟للمرشكني أكان يفون لك به  جعله رسول اهلل  

 .(3)فال خترج :يل به، قال 

يف حديث رشائع الدين: واجلهاد واجب مع    قال اإلمام الصادق  [ 1789]احلديث:  

 .(4)هو شهيدإمام عادل ومن قتل دون ماله ف 

رسول اهلل  هنى  فقال:    يف احلرب،   النساءسئل اإلمام الصادق عن    [ 1790]احلديث:  

    فأمسك عنها ما    أيضاا قاتلت  فإن    ن يقاتلن، أعن قتل النساء والولدان يف دار احلرب إال

خلال أ ختف  ومل  دار    ،مكنك،  يف  كان  احلرب  دار  يف  قتلهن  عن  هنى  ..  أوىل  اإلسالمفلام 

 . (5) عمى والشيخ الفاين والولدانوكذلك املقعد واأل

يسعى بذمتهم    رسول اهلل  معنى قول    ما قيل لإلمام الصادق:    [ 1791]احلديث:  

قال: لو أن جيشا من املسلمني حارصوا قوما من املرشكني فأرشف رجل فقال:    ؟أدناهم
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وجب عىل أفضلهم    األمانصاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم    ألقى حتى    األمان  أعطوين 

 .(1)الوفاء به

  األماناإلمام الصادق: لو أن قوما حارصوا مدينة فسألوها قال   [ 1792]احلديث:  

 .(2)فقالوا: ال، فظنوا أهنم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنني

الصادق عن    [ 1793]احلديث:   اإلمام  لكل واحدة  سئل  قريتني من أهل احلرب 

إىل   فجاء  بصاحبه  غدر  امللكني  أحد  إن  ثم  اصطلحوا،  ثم  اقتتلوا  حدة  عىل  ملك  منهام 

ن  أال ينبغي للمسلمني    :مام الصادقن يغزوا تلك املدينة، فقال اإل أاملسلمني فصاحلهم عىل  

املعتدين  يغدروا وال يأمروا بالغدر، وال يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون املرشكني  

 .(3)حيث وجدوهم، وال جيوز عليهم ما عاهد عليه الكفار

املرشكني أيبتدئهم املسلمون بالقتال يف  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1794]احلديث:  

احلرام املسلمون    ؟الشهر  رأى  ثّم  باستحالله  يبتدئوهنم  املرشكون  كان  إذا  هنم  أ فقال: 

وجّل:   عّز  اهلل  قول  وذلك  فيه  عليهم  َواحْلُُرَماُت  ﴿يظهرون  احْلََراِم  ْهِر  بِالشه احْلََراُم  ْهُر  الشه

ُقوا اهللهَ َواْعَلُموا َأنه اهللهَ    ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَليُْكمْ  َواته

هنم مل يعرفوا للشهر احلرام حرمة  هذا بمنزلة املرشكني أل  والروم يف [ 194]البقرة:  ﴾ املُْتهِقنيَ َمَع 

ون بالقتال فيه وكان املرشكون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل  ؤوال حقا، فهم يبد

 .(4)بالقتالهل البغي يبتدئون أمنهم، و

حسبنا  )أربع ألربع فواحدة للقتل واهلزيمة    قال اإلمام الصادق:   [ 1795]احلديث:  

الوكيل ونعم  وجّل:    ( اهلل  عّز  اهلل  َلُكْم  ﴿يقول  مَجَُعوا  َقْد  النهاَس  إِنه  النهاُس  هَلُُم  َقاَل  ِذيَن  اله
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وَ  اهللهُ  َحْسُبنَا  َوَقاُلوا  إِياَمناا  َفَزاَدُهْم  مَلْ    اْلَوكِيُل نِْعَم  َفاْخَشْوُهْم  َوَفْضٍل  اهللهِ  ِمَن  بِنِْعَمٍة  َفاْنَقَلُبوا 

َفْضٍل   ُذو  َواهللهُ  اهللهِ  ِرْضَواَن  َواتهَبُعوا  خرى  واأل  [ 174-173]آل عمران:    ﴾ َعظِيمٍ َيْمَسْسُهْم ُسوٌء 

َبِصرٌي  ﴿ملكر السوء   َأْمِري إىَِل اهللهِ إِنه اهللهَ  ُض  َفَوَقاُه اهللهُ  ﴿يقول اهلل    [ 44]غافر:    ﴾ادِ بِاْلِعبَ َوُأَفوِّ

وذلك    (، ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل)والثالثة للحرق والغرق:  [  45]غافر:    ﴾ َسيَِّئاِت َما َمَكُروا

َة إاِله بِاهللهِ﴿  :ن اهلل يقول أ والرابعة   [ 39]الكهف:    ﴾َوَلْواَل إِْذ َدَخْلَت َجنهَتَك ُقْلَت َما َشاَء اهللهُ اَل ُقوه

قال اهلل سبحانه:    ،[ 87]األنبياء:    ﴾الظهاملنِِيَ اَل إَِلَه إاِله َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِينِّ ُكنُْت ِمَن    ﴿للهم والغم:  

ْينَاُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِْجي ﴿  ( 1) [ 88]األنبياء:  ﴾املُْْؤِمننِيَ َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَنجه

الصادق: ق  [ 1796]احلديث:   يا حممد)شعارنا    ال اإلمام  يوم  (يا حممد  ، وشعارنا 

، ويوم بني النضري  ( يا نرص اهلل اقرتب)، وشعار املسلمني يوم أحد  ( يا نرص اهلل اقرتب)بدر 

،  ( يا رضوان) ، ويوم الطائف  (يا ربنا ال يغلبنك)ويوم بني قينقاع    ( يا روح القدس أرح)

، ويوم  (حم ال يبرصون )حزاب  ويوم األ  (عبد اهلليا بني    عبد اهلليا بني  )وشعار يوم حنني 

ويوم    ( األمرأال إىل اهلل  )ويوم املريسيع وهو يوم بني املصطلق    ( يا سالم أسلمهم)بني قريظة  

ويوم    (يا عيل آهتم من عل)ويوم خيرب يوم القموص    ( أال لعنة اهلل عىل الظاملني)احلديبية  

  ( متأ مت  )أويوم بني امللوح    ( يا أحد يا صمد)م تبوك  ويو   ( نحن عباد اهلل حقا حقا )الفتح  

 .(2)(يا حممد)، وشعارنا (يا حممد ) احلسني اإلمام وشعار  ( يا نرص اهلل)ويوم صفني  

 .(3)اإلسالمالرمي سهم من سهام  قال اإلمام الصادق:  [ 1797]احلديث:  

من فر من رجلني يف القتال يف الزحف فقد    قال اإلمام الصادق:  [ 1798]احلديث:  

 .(4)فر، ومن فر من ثالثة يف القتال فلم يفر
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  أول إّن اهلل عّز وجّل فرض عىل املؤمن يف  قال اإلمام الصادق:    [ 1799]احلديث:  

ن يويل وجهه عنهم، ومن والهم يومئذ دبره  أن يقاتل عرشة من املرشكني ليس له  أ  األمر 

ن  أثم حوهلم عن حاهلم رمحة منه هلم، فصار الرجل منهم عليه    فقد تبوأ مقعده من النار، 

 .(1)يقاتل رجلني من املرشكني ختفيفا من اهلل عّز وجّل فنسخ الرجالن العرشة

  ، املبارزة بني الصفني بعد إذن اإلمامسئل اإلمام الصادق عن    [ 1800]احلديث:  

 .(2)اإلمام بإذنفقال: ال بأس، ولكن ال يطلب إال 

حق عىل من أرسه، وان كان    األسري  إطعام   قال اإلمام الصادق: [ 1801]احلديث: 

 .(3)ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غريه فإنهيراد من الغد قتله، 

َوُيْطِعُموَن الطهَعاَم  ﴿قول اهلل عّز وجّل:  قال اإلمام الصادق يف    [ 1802]احلديث:  

َوَيتِياما  َعىَل   ِمْسكِيناا  اُحبِِّه  األ[ 8]اإلنسان:    ﴾َوَأِسريا هو  يقدم  األوسري،  :  كان  وإن  يطعم  سري 

 .(4) ن اإلمام عيل كان يطعم من خلد يف السجن من بيت مال املسلمنيوإللقتل، 

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

  من مواليك بلغه أن  جعلت فداك إن رجالقيل لإلمام الكاظم:   [ 1803]احلديث:  

رجال يعطى سيفا وقوسا يف سبيل اهلل فأتاه فأخذمها منه ثم لقيه أصحابه فأخربوه أن السبيل  

ل: قد طلب الرجل فلم جيده وقيل  ي ، قال: فليفعل، ق؟مع هؤالء ال جيوز، وأمروه بردمها 

مثل قزوين وعسقالن والديلم وما أشبه هذه    ، له: قد قىض الرجل قال: فلريابط وال يقاتل

قال: يقاتل عن    ؟جاء العدو إىل املوضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنعفإن    ل: يالثغور، ق

قال: ال إال أن َياف عىل دار املسلمني، أرأيتك لو أن الروم    ؟ل: جياهدي ق  اإلسالم بيضة  
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  اإلسالم ن خاف عىل بيضة  إدخلوا عىل املسلمني مل ينبغ هلم أن يمنعوهم، يرابط وال يقاتل، و

دروس ذكر حممد    اإلسالم ن يف دروس  ن قتاله لنفسه ال للسلطان، ألواملسلمني قاتل فيكو

 (1). 

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

: من واىل أعداء اهلل فقد عادى أولياء اهلل، ومن  قال اإلمام الرضا   [ 1804]احلديث:  

 .(2)عادى أولياء اهلل فقد عادى اهلل، وحق عىل اهلل أن يدخله نار جهنم

 .(3) العادل اإلماماجلهاد واجب مع قال اإلمام الرضا:   [ 1805]احلديث:  

رجل من هؤالء مات وأوىص أن يدفع من  قيل لإلمام الرضا:    [ 1806]احلديث:  

ماله فرس وألف درهم وسيف ملن يرابط عنه ويقاتل يف بعض هذه الثغور، فعمد الويص  

لذلك وقت بعد،   فدفع ذلك كله إىل رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو ال يعلم، أنه مل يأت 

فقال: يرد إىل الويص ما    ؟فام تقول َيل له أن يرابط عن الرجل يف بعض هذه الثغور أم ال

ل: يرده عليه، فإّنه ال يعرف الويص،  يأخذ منه وال يرابط، فإّنه مل يأت لذلك وقت بعد، ق

ابط  قال: إن كان هكذا فلري  ؟ل: فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع يقال: يسأل عنه، ق 

كاد أن يدخل عليه كيف يصنع، يقاتل أم    ل: فإّنه مرابط فجاءه العدو حتىيوال يقاتل، ق

فإن    اإلسالمكان ذلك كذلك فال يقاتل عن هؤالء، ولكن يقاتل عن بيضة    إذا )قال:    ؟ال

 )(4)دروس ذكر حممد  اإلسالم يف ذهاب بيضة 

يقال له: قزوين،    ن يف بالدنا موضع رباطقيل لإلمام الرضا: إ  [ 1807]احلديث:  

فقال: عليكم ِبذا البيت فحجوه،   ؟وعدوا يقال له: الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط
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أدركه كان  فإن    أما يرىض أحدكم أن يكون يف بيته ينفق عىل عياله من طوله ينتظر أمرنا، 

مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات  فإن    بدرا،  كمن شهد مع رسول اهلل  

أقول:اهلل وال  السبابتني،  بني  ومجع  فسطاطه،  يف  هكذا  عليه  السبابة      بني  ومجع  هكذا، 

 .(1) هذه أطول من هذهفإن  والوسطى، 

الرضا:    [ 1808]احلديث:   واجلهاد واجب مع إمام عادل، ومن قاتل  قيل لإلمام 

التقية إال قاتل  فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد، وال َيل قتل أحد من الكفار يف دار  

أكل أموال الناس من املخالفني وغريهم، والتقية    أو باغ وذلك إذا مل حتذر عىل نفسك، وال 

 .(2) يف دار التقية واجبة، وال حنث عىل من حلف تقية يدفع ِبا ظلام عن نفسه

 : اإلمام اجلواد ما روي عن  

ين كنت نذرت نذرا منذ سنني أن أخرج إىل  قيل لإلمام اجلواد: إ   [ 1809]احلديث:  

ساحل من سواحل البحر إىل ناحيتنا مما يرابط فيه املتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغريها  

من سواحل البحر، أفرتى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو ال يلزمني أو أفتدي اخلروج  

ن كان سمع منك نذرك أحد  إ  :فقال ؟شاء اهلل نإ إليهإىل ذلك بيشء من أبواب الرب ألصري 

ال فارصف ما نويت من ذلك يف أبواب الرب  إن كنت ختاف شنعته وإمن املخالفني فالوفاء به  

 .(3)ملا َيب ويرىض وإياكوفقنا اهلل 

اجلواد   [ 1810]احلديث:   اإلمام  احلج  قال  إال  جهادا  الزمان  هذا  يف  أعلم  ال   :

 .(4) والعمرة واجلوار

 

 .  2/  22/ 5الكايف  ( 1)

 . 313حتف العقول:  ( 2)

 .  221/  126/ 6التهذيب  ( 3)

 . 7/  194/ 1الكايف  ( 4)
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 الدفاع عن النفس مرشوعية ـ ما ورد حول  ثانيا  

ما   املبحث  هذا  يف  األحاديث حول  نتناول  من  النفسورد  الدفاع عن  ،  مرشوعية 

باعتباره ضامنا من الضامنات األمنية، ذلك أن املؤمن ال يعول فقط عىل اجليوش أو الرشطة  

 من كل معتد. حلاميته، وإنام يتدرب التدريب الكايف ليحمي نفسه وأهله وماله 

وهذا النوع من احلامية هو الذي جيعل املسلمني يثورون بمقاومات شعبية ضد كل  

املعتدين الذين اعتدوا عىل بالدهم، دون انتظار اجليوش لتخلصهم، وهو ما نجد له الكثري  

 من األمثلة التارَيية التي تدل عىل أن أول املقاومني لألعداء هم املؤمنون املتدينون. 

اجلبن    باإلضافة يستغلون  الذي  واملفسدين  واملحاربني  للصوص  رادعا  كونه  إىل 

 واخلور والضعف للتسلط. 

وكل ذلك يؤكد ما ورد يف القرآن الكريم واألحاديث الكثرية من قوة املؤمن، وأنه  

ليس ضعيفا وال جبانا وال خائفا من املعتدين، وكيف َياف وهو يعلم أنه إن دافع عن نفسه  

 ا. وقتلوه كان شهيد

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 ( 1) )َمْن ُقتَِل ُدوَن ماله فهو شهيد(  :قال رسول اهلل   [ 1811]احلديث:  

)َمْن ُأِريَد ماُله بغري حق، َفقاتَل َفُقتَِل، فهو    :قال رسول اهلل    [ 1812]احلديث:  

  (2)شهيد(

 

 (  1420( و )1419(  الرتمذي رقم ) 2)   88/   5(  البخاري  1)
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ق  )  :قال رسول اهلل    [ 1813]احلديث:   َمْن ُقتَِل دوَن مالِه فهو شهيٌد، ومن رَسَ

َقُه يوَم القياَمِة من َسْبِع أرضني  ( 1) (من األرض ِشرباا ُطوِّ

ُقتَِل    : قال رسول اهلل    [ 1814]احلديث:   مالِه فهو شهيد، وَمْن  ُدوَن  ُقتَل  )َمْن 

 (2)ُدوَن َدِمِه فهو شهيد، ومن قتَل دون ِدينه فهو شهيد، ومن ُقتَل ُدوَن أْهلِه فِهو شهيد(

   (3) (َمْن ُقتَِل ُدوَن َمْظَلَمتِِه فهو شهيد)  :قال رسول اهلل   [ 1815]احلديث:  

:  قال،  فقال الرجل: يأتيني فيأخذ مايل،  جاء رجٌل إىل النبي    [ 1816]احلديث: 

مل يكن  فإن    قال:  ، فاستعن عليه من حولك من املسلمني:  قال، مل يذكر فإن   قال:،  ذكره باهلل

:  قال ،  نأى السلطان عنيفإن   قال:،  فاستعن عليه بالسلطان: قال، حويل أحٌد من املسلمني

   .(4) شهداء اآلخرة أو متنع مالك قاتل دون مالك حتى تكون من 

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

 .(5)، من قتل دون عياله فهو شهيدقال رسول اهلل   [ 8171]احلديث:  

 .(6): من قتل دون مظلمته فهو شهيدقال رسول اهلل   [ 1818]احلديث:  

.. قال اإلمام  من قتل دون مظلمته فهو شهيد  قال رسول اهلل    [ 1819]احلديث:  

 . (7)الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك؟..  هل تدري ما دون مظلمتهالصادق:  

: من قتل دون ماله  رسول اهلل    ألفاظ من  قال اإلمام الباقر:    [ 1820]احلديث:  

 .(8)فهو شهيد

يبغض اهلل تبارك وتعاىل رجال يدخل عليه    : قال رسول اهلل    [ 1821]احلديث:  

 

 (  1421( و )1418(  الرتمذي رقم ) 1)

 ( 1628( ) 187/ 1( . وأمحد )83(  احلميدي ) 2)

 (  117/ 7(  النسائي ) 3)

 . 114- 7/113( النسائي 4)

 .  282/  157/ 6التهذيب  ( 5)

 .  1/  52/ 5الكايف  ( 6)

 .  2/  52/ 5الكايف  ( 7)

 .  272/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 8)
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 .(1)قاتليف بيته فال ي

كلبهم شديد،  فإن    اتركوا اللص ما ترككم،   :قال رسول اهلل   [ 1822]احلديث: 

 .(2)وسلمهم خسيس

: من سمع رجال ينادي يا للمسلمني فلم جيبه  قال رسول اهلل    [ 1823]احلديث:  

 .(3) فليس بمسلم

  أو: من رد عن قوم من املسلمني عادية ماء  قال رسول اهلل    [ 1824]احلديث:  

 . (4) نار وجبت له اجلنة

 .(5) من شهر سيفا فدمه هدر  :قال رسول اهلل   [ 1825]احلديث:  

: من كابر امرأة ليفجر ِبا فقتلته فال دية له وال  قال رسول اهلل    [ 1826]احلديث:  

 .(6) قود

يف بعض حجراته إذا    بينام رسول اهلل    قال اإلمام الصادق:  [ 1827]احلديث:  

مدارة، فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به    طلع رجل يف شق الباب وبيد رسول اهلل  

 .(7)عينك

من اجلريد    رسول اهلل  اطلع رجل عىل    قال اإلمام الصادق:  [ 1828]احلديث:  

به عينيك،    أ: لو أعلم أنك تثبت يل لقمت إليك باملشقص حتى أفقرسول اهلل  فقال له  

فعل، وتقول: ذاك    فقال: وَيك ـ أو ويلك ـ أقول لك: إن رسول اهلل    ؟ل: وذاك لنا يق

 . (8)!؟لنا 

 

 .  24/  28/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 1)

 .  68/ 603علل الرشائع:  ( 2)

 .  351/  175/ 6التهذيب  ( 3)

 . 3/  55/ 5الكايف  ( 4)

 .  1174/ 315/  10التهذيب  ( 5)
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يف حجراته مع بعض    بينام رسول اهلل    قال اإلمام الصادق:  [ 1829]احلديث:  

تثبت يل لقمت حتى    أزواجه ومعه مغازل يقبلها إذ برص بعينني تطلعان، فقال: لو أعلم أنك

 .(1) لك فافعله خفيفقال: إن   ؟ل: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثلهيأنخسك، ق

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 اإلمام عيل:   ما روي عن 

يا أمري املؤمنني، إّن لّصاا دخل عىل امرأيت فرسق  قيل لإلمام عيل:    [ 1830]احلديث:  

 .(2) حليها فقال: أما أنه لو دخل عىل ابن صفية ملا ريض بذلك حتى يعمه بالسيف

عيل:    [ 1831]احلديث:   اإلمام  فام  قال  فاقتله،  املحارب  اللص  عليك  دخل  إذا 

 .(3) أصابك فدمه يف عنقي

من رد عن املسلمني عادية ماء أو نار أو عادية  قال اإلمام عيل:    [ 1832]احلديث:  

 .(4) مكابر للمسلمني غفر اهلل له ذنبه عدو

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

الباقر:    [ 1833]احلديث:   إن اهلل ليمقت العبد يدخل عليه يف بيته فال  قال اإلمام 

 .(5) يقاتل

الباقر:    [ 1834]احلديث:   اإلمام  يريد    إذاقال  رجل  عليك  ومالك  أدخل  هلك 

استطعت،  إن  بالرضبة  فهو  فإن    فابدره  يشء  منه  تبعك  فام  ولرسوله،  هلل  حمارب  اللّص 

 

 .  11/  292/ 7الكايف  ( 1)

 .  3/ 51/ 5، والكايف 278/  157/ 6التهذيب  ( 2)

 .  4/  51/ 5الكايف  ( 3)

 .  62قرب اإلسناد:  ( 4)

 .  280/  157/ 6التهذيب  ( 5)
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 .(1) عيل 

الباقر:   [ 1835]احلديث:   اإلمام  أن    قال  إال  فهو حمارب  بالليل  السالح  محل  من 

 .(2)يكون رجال ليس من أهل الريبة

اللص يدخل عيل يف بيتي يريد نفيس ومايل،  قيل لإلمام الباقر:    [ 1836]احلديث:  

 .(3) شهد اهلل ومن سمع أن دمه يف عنقيأقال: اقتله ف

عورة املؤمن عىل املؤمن حرام، ومن اطلع عىل    قال اإلمام الباقر:  [ 1837]احلديث:  

، فدمه  ومن دمر عىل مؤمن بغري إذنه  مؤمن يف منزله، فعيناه مباحة للمؤمن يف تلك احلال، 

 .(4) مباح للمؤمن يف تلك احلالة

الباقر عن    [ 1838]احلديث:   اإلمام  إن كان  سئل  فقال:  قتل رجال جمنونا،  رجل 

املجنون أراده فدفعه عن نفسه فال يشء عليه من قود وال دية، ويعطي ورثته ديته من بيت  

ال يقاد منه، وأرى  مال املسلمني، وإن كان قتله من غري أن يكون املجنون أراده فال قود ملن 

 .(5)أن عىل قاتله الدية يف ماله يدفعها إىل ورثة املجنون ويستغفر اهلل ويتوب إليه

الباقر:    [ 1839]احلديث:   أصلحك اهلل، رجل محل عليه رجل جمنون  قيل لإلمام 

املجنون رضبة فتناول الرجل السيف من املجنون فرضبه فقتله، فقال: أرى أن ال    فرضبه

 .(6) ، وال يبطل دمه اإلمام رم ديته، وتكون ديته عىل يقتل به وال يغ

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

فقال: قال رسول    ؟الرجل يقاتل دون مالهقيل لإلمام الصادق:    [ 1840]احلديث:  

 

 .  279/  157/ 6التهذيب  ( 1)
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فقال: أما    ؟وال يقاتلأ: أيقاتل أفضل  قيلماله فهو بمنزلة الشهيد،    : من قتل دوناهلل  

 .(1)وتركته أقاتلمل أنا فلو كنت 

أيام رجل قتله احلد يف القصاص فال دية له،    قال اإلمام الصادق:  [ 1841]احلديث:  

وأيام رجل عدا عىل رجل ليرضبه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فال يشء عليه، وأيام رجل  

اطلع عىل قوم يف دارهم لينظر إىل عوراهتم ففقؤوا عينه، أو جرحوه فال دية عليهم، ومن  

 .(2)ى فاعتدي عليه فال قود لهبدأ فاعتد

اإلمام الصادق: إذا أراد الرجل أن يرضب رجال ظلام فاتقاه  قال    [ 1842]احلديث:  

 .(3)الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه رضر فال يشء عليه

اإلمام الصادق يف رجل رضب رجال ظلام فرده الرجل عن  قال   [ 1843]احلديث:  

 .(4)نفسه فأصابه يشء: ال يشء عليه

 .(5) من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فال قود له  قال اإلمام الصادق:  [ 1844]احلديث:  

رجل سارق دخل عىل امرأة ليرسق متاعها  قيل لإلمام الصادق:    [ 1845]احلديث:  

ها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلام فرغ محل  فلام مجع الثياب تبعتها نفسه فواقع

الثياب وذهب ليخرج محلت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال  

  أربعة اإلمام الصادق: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغالم، ويضمن السارق فيام ترك  

 .(6)سارق ألنهليس عليها يف قتلها إياه يشء  زان وهو يف ماله يغرمه، و  ألنه آالف درهم 

رجل أراد امرأة عىل نفسها حراما فرمته  قيل لإلمام الصادق:    [ 1846]احلديث:  

 

 .  319/  167/ 6، والتهذيب 3/  52/ 5الكايف  ( 1)
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ليس عليها يشء فيام بينها وبني اهلل عّز وجّل وإن قدمت    :قالفبحجر فأصابت منه مقتال،  

 .(1) إىل إمام عادل أهدر دمه

إذا اطلع رجل عىل قوم يرشف عليهم، أو    الصادق:قال اإلمام    [ 1847]احلديث: 

إن رجال  وينظر من خلل يشء هلم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم،  

بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد    فجاء رسول اهلل    اطلع من خلل حجرة رسول اهلل  

 .(2)عينكخبيث أما واهلل لو ثبت يل لفقأت  أي: انطلق، فقال رسول اهلل 

أيام رجل اطلع عىل قوم يف دارهم لينظر إىل  قال اإلمام الصادق:    [ 1848]احلديث:  

 .(3)عوراهتم ففقؤوا عينه أو جرحوه فال دية عليهم، ومن اعتدى فاعتدي عليه فال قود له

رجل أتى رجال وهو راقد فلام صار سئل اإلمام الصادق عن    [ 1849]احلديث:  

 .(4) فقتله، فقال: ال دية له وال قود عىل ظهره أيقن به فبعجه بعجة 

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

ه فيجيء  امرأتالرجل يكون يف السفر ومعه  قيل لإلمام الرضا:    [ 1850]احلديث:  

يريدون أخذ القتل  همأيمنع  ها قوم  نفسه  أن تؤخذ وإن خاف عىل  ق  ؟من  نعم،  ل:  ي قال: 

القتل  األم وكذلك   قال: نعم،    ؟ والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف عىل نفسه 

 .(5)قال: نعم  ؟ وكذلك املال يريدون أخذه يف سفر فيمنعه وإن خاف القتل

لص دخل عىل امرأة وهي حبىل فقتل ما يف  قيل لإلمام الرضا:    [ 1851]احلديث:  

 .(6) هدر دم اللص :بطنها، فعمدت املرأة إىل سكني فوجأته ِبا فقتلته، فقال 
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 ما روي عن سائر األئمة:  

من اعتدي عليه يف صدقة ماله فقاتل فقتل  قال اإلمام السجاد:    [ 1852]احلديث:  

 .(1)فهو شهيد

عن    [ 1853]احلديث:   الكاظم  اإلمام  أو  سئل  للتلصص  آخر  دار  دخل  رجل 

فقال: اعلم أن من دخل دار غريه فقد أهدر    ؟ الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم ال

 .(2) دمه وال جيب عليه يشء

 واملعارضة املسلحة   البغاة مواجهة ـ ما ورد حول ثالثا  

ما   املبحث  هذا  يف  حول  نتناول  األحاديث  من  البغاة  ورد  املعارضة  مواجهة  أو 

 املسلحة، والتي تقوم بإثارة الفتن والشغب بغية الوصول إىل السلطة. 

َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي  ﴿وقد نص القرآن الكريم عىل األحكام املرتبطة ِبا؛ فقال:  

تِي َتْبِغي َحتهى َتِفيَء إِىَل َأْمِر  فإن    اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم  ا َعىَل اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا اله َبَغْت إِْحَدامُهَ

 [ 9]احلجرات:  ﴾ َُيِبُّ املُْْقِسطنِيَ إِنه اهللهَ َفاَءْت َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوافإن  اهللهِ

واآلية الكريمة تدل عىل أنه ال يلجأ للمواجهة املسلحة إال بعد استنفاذ كل الوسائل  

واألساليب األخرى، مثلها مثل سائر املامرسات املرتبطة باجلهاد والعنف، وهلذا عقب اهلل  

بقوله:   الكريمة  اآلية  تلك  املُْْؤِمُن﴿تعاىل  َأَخَوْيُكمْ إِنهاَم  َبنْيَ  َفَأْصلُِحوا  إِْخَوٌة  اهللهَ    وَن  ُقوا  َواته

  [ 10]احلجرات:  ﴾ َلَعلهُكْم ُتْرمَحُونَ 

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 

 .  16/  294/ 7الكايف  ( 2) .  4/  52/ 5الكايف  ( 1)
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 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

يقول: )إن منكم من    عن أّب سعيد قال: سمعت رسول اهلل   [ 1854]احلديث: 

، فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول اهلل، قال: ال،  (يقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتلت عىل تنزيله 

ال، ولكنه خاصف النعل، وكان قد أعطى عليا نعله  )قال عمر: أنا هو يا رسول اهلل، قال:  

 (1)(َيصفها 

بن  [ 1855]احلديث:   عيل  قال:   عن  هذا:    ربيعة  منربكم  عىل  يقول  عليا  سمعت 

 (2)(أن أقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني عهد إيل رسول اهلل )

كان يدعو: رب أعني وال تعن   عن ابن عباس: أن رسول اهلل  [ 1856]احلديث:  

عيل، وانرصين وال تنرص عيل، وامكر يل وال متكر عيل، واهدين ويرس اهلدى إيل، وانرصين  

عىل من بغى عيل، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك خمبتا،  

توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعويت، وثبت حجتي، واه تقبل  منيبا، رب  أواها  د  لك 

 .(3) قلبي وسدد لساين، واسلل سخيمة قلبي

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

يا عيل إن اهلل تعاىل قد  :  رسول اهلل  يل  قال  قال اإلمام عيل:    [ 1857]احلديث:  

الفتنة من بعدي، كام كتب عليهم جهاد مع املرشكني معي،   اجلهاد يف  املؤمنني  كتب عىل 

قال: فتنة قوم يشهدون أن ال    ؟كتب علينا فيها اجلهاد  التيفقلت: يا رسول اهلل وما الفتنة  

: فعالم نقاتلهم  إله إال اهلل، وأين رسول اهلل وهم خمالفون لسنتي وطاعنون يف ديني، فقلت 

حداثهم يف دينهم،  إفقال: عىل    ؟ يا رسول اهلل وهم يشهدون أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل

 

 (  290/ 11سبل اهلدى والرشاد، )،  ( رواه أبو يعىل برجال الصحيح1)

 (  290/ 11سبل اهلدى والرشاد، )، ( رواه أبو يعىل2)

(،  3551(، والرتمذي )3830(، وابن ماجه )1510(  أبو داود )  3)

 (  947وابن حبان ) 
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 .(1)مري، واستحالهلم دماء عرتيتوفراقهم أل

: لو بغى جبل عىل جبل جلعل اهللّ عّز وجّل  قال رسول اهللّ    [ 1858]احلديث:  

 .(2)الباغي منهام دّكا 

إاّل وضعه    يشء : ما رفع الناس أبصارهم إىل  قال رسول اهللّ    [ 1859]احلديث:  

 .(3)اهللّ تعاىل، ولو بغى جبل عىل جبل جلعل اهللّ تعاىل الباغي منهام دّكا 

فقال: أهّيا الناس، املوتة    قال اإلمام عيّل: خطبنا رسول اهللّ    [ 1860]احلديث:  

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 

ا رغبتهم.. بئس العبد عبد عتا  والكّرة اخلارسة ألهل دار الغرور اّلذين كان هلا سعيهم وفيه

 .(4) وبغى ونيس اجلّبار األعىل 

يتعّوذ يف كّل يوم من    كان رسول اهللّ    قال اإلمام الصادق:   [ 1861]احلديث:  

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

اهلل    [ 1862]احلديث:   رسول  والبغي،  قال  والطرية،  احلسد،  مخسا:  اجتنب   :

 .(6)وسوء الظّن، والنميمة 

: إّن أرسع اخلري ثوابا الرّب، وإّن أرسع الرّش  قال رسول اهللّ    [ 1863]احلديث:  

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

 .(7)بام ال يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بام ال يعنيه 

 

 .  63/  1أمايل الطويس  ( 1)

 .  324عقاب األعامل ص   (2)

 . 147األشعثيات: ص  (3)

 .  22نوادر الراوندي ص  (4)

 .  329ص  1اخلصال ج   (5)

 . 289ص  1عوايل الآليل ج   (6)

 .  324عقاب األعامل ص   (7)
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 .(1): إّن أعجل الرّش عقوبة البغّي قال رسول اهللّ   [ 1864]احلديث:  

: أعجل اخلري ثوابا صلة الرحم، وأرسع الرّش  قال رسول اهلل    [ 1865ث:  ]احلدي 

 .(2)عقابا البغي 

يعّجل اهللّ لصاحبه  قال رسول اهللّ    [ 1866]احلديث:   ما من ذنب أجدر أن   :

 .(3)العقوبة يف الدنيا مع ما ادّخر له يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم 

ن الذنوب تعّجل عقوبتها، وال تؤّخر  : ثالثة مقال رسول اهللّ    [ 1867]احلديث:  

 .(4) إىل اآلخرة: عقوق الوالدين، والبغي عىل الناس، وكفر اإلحسان 

معه حسن اإلجابة،  فإن    بالدعاء  أوصيك:  قال رسول اهلل    [ 1868]احلديث:  

مع الشكر الزيادة، وإّياك أن تبغض أحدا أو تعني عليه، وأهناك عن  فإن    وعليك بالشكر 

 .(5) غي عليه لينرصّنه اهللّ ب من فإن  البغي

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

وكان مع اإلمام عيل يف غزوته: أّن اإلمام    ، عدي بن حاتمعن    [ 1869]احلديث:  

قتلن معاوية  عيل قال يوم التقى هو ومعاوية بصفني فرفع ِبا صوته يسمع أصحابه: واهلل أل

وخفض ِبا صوته، وكنت منه قريبا، فقلت: يا    وأصحابه، ثّم قال يف آخر قوله: إن شاء اهلل، 

ثّم استثنيت، فام املؤمنني إنك حلفت عىل ما قلت،  فقال: إن احلرب    ؟ أردت بذلكأمري 

 

 .  327ص   2أصول الكايف ج  (1)

 .  107جامع األخبار ص  (2)

 .  388ص  2روضة الواعظني ج   (3)

 .   13ص  1أمايل الطويس ج  (4)

 .  32نزهة الناظر، ص  (5)
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  ، حرض أصحاّب عليهم كي ال يفشلواأخدعة، وأنا عند املؤمنني غري كذوب، فأردت أن  

نك تنتفع ِبا بعد اليوم إن شاء اهلل، واعلم أن اهلل عّز وجّل  إولكي يطمعوا فيهم، فافهم ف

ُر َأْو  َفُقواَل َلُه َقوْ ﴿فأتياه    ، حيث أرسله إىل فرعون  عليه السالم قال ملوسى   ُه َيَتَذكه الا َليِّناا َلَعله

عليه  وقد علم أنه ال يتذكر وال َيشى، ولكن ليكون ذلك أحرص ملوسى    [ 44]طه:   ﴾ ََيَْشى

 .(1)عىل الذهابالسالم 

يف خطبة له يذكر فيها أصحاب اجلمل: فواهلل لو   قال اإلمام عيل   [ 1870]احلديث:  

مل يصيبوا من املسلمني إال رجال واحدا معتمدين لقتله بال جرم حلل يل قتل ذلك اجليش  

كله إذ حرضوه، ومل ينكروا ومل يدفعوا عنه بلسان وال يد، دع ما أهنم قد قتلوا من املسلمني  

 .(2)دخلوا ِبا عليهم التي مثل العدة 

بن رشيك، عن أبيه، قال: ملا هزم الناس يوم اجلمل   عبد اهللعن   [ 1871]احلديث:  

: ال تتبعوا موليا، وال جتيزوا عىل جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فلام كان  اإلمام عيل قال  

لعبداهلل بن رشيك:    جاز عىل جريح، فقال أبان بن تغلبأيوم صفني قتل املقبل واملدبر، و

ن معاوية كان قائام بعينه  إإّن أهل اجلمل قتل طلحة والزبري، و هذه سريتان خمتلفتان، فقال: 

 .(3)وكان قائدهم

اهلادي  [ 1872]احلديث:   لإلمام  قتل  إ:  قيل  عيل  اإلمام  مقبلني    أهلن  صفني 

ز عىل جريح، ومن  هنه يوم اجلمل مل يتبع موليا، ومل جيأز عىل جرَيهم، وه جأومدبرين، و

مامهم ومل يكن هلم فئة  إاجلمل قتل    أهلإن ، فقال:  أمنه ، ومن دخل داره  أمنهسالحه    ىألق

رجع القوم إىل منازهلم غري حماربني وال خمالفني وال منابذين، ورضوا    وإنام  ،إليها يرجعون  

 

 .  299/  163/ 6التهذيب  ( 1)

 .  167/ 104/  2هنج البالغة  ( 2)

 .  5/  33/ 5الكايف  ( 3)
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السيف عنهم والكف عن   مل يطلبوا عليه    إذ ذاهم  أبالكف عنهم، فكان احلكم فيهم رفع 

وأ يرجعأعوانا،  كانوا  صفني  وهل  مستعدة  فئة  إىل  والدروع  إ ون  السالح  هلم  جيمع  مام 

نزال، ويعود مريضهم وجيرب كسريهم،  هلم اإل  ءوالرماح والسيوف ويسني هلم العطاء وهيي

حماربتهم   إىل  فريجعون  ويردهم  حارسهم  ويكسو  راجلهم،  وَيمل  جرَيهم،  ويداوي 

التوحيد، لكنه   أهل ن قتال الفريقني يف احلكم، ملا عرف من احلكم م وقتاهلم، فلم يساو بني

 .(1)يتوب عن ذلك  أورشح ذلك هلم، فمن رغب عرض عىل السيف  

عن مروان بن احلكم قال: ملا هزمنا عيل بالبرصة رد عىل الناس    [ 1873]احلديث: 

قسم  أ أمواهلم، من أقام بينة أعطاه، ومن مل يقم بينة أحلفه، فقال له قائل: يا أمري املؤمنني:  

 . (2) فكفوا  ؟ ي، قال: فلام أكثروا عليه قال: أيكم يأخذ أم املؤمنني يف سهمهالفيء بيننا والسب

إىل    [ 1874]احلديث:   اجتمعوا  الناس  أن  روي  الصدوق:  عيل  قال  يوم  اإلمام 

غنائمهم،   بيننا  اقسم  املؤمنني  أمري  يا  فقالوا:  يف  فالبرصة،  املؤمنني  أم  يأخذ  أيكم  قال: 

 .؟(3)سهمه

القتل قتالن: قتل كفارة، وقتل درجة، والقتال  :  قال اإلمام عيل   [ 1875]احلديث:  

 .(4) يكفواحتى  املعتدية قتاالن: قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا، وقتال الفئة الكافرة 

بحمد اهلل    فإنكمال تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم،  قال اإلمام عيل:    [ 1876]احلديث:  

هزمتموهم فال تقتلوا مدبرا،    فإذالكم،    أخرىحتى يبدأوكم حجة    إياهمعىل حجة وترككم  

 .(5)وال جتيزوا عىل جريح، وال تكشفوا عورة وال متثلوا بقتيل

 

 . 480حتف العقول:  ( 1)

 .  273/  155/ 6التهذيب  ( 2)

 .  2/ 154علل الرشائع:  ( 3)

 .  62قرب اإلسناد:  ( 4)

 .  3/  38/ 5الكايف  ( 5)
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لقيتم هؤالء القوم غدا فال تقاتلوهم حتى    إذا قال اإلمام عيل:    [ 1877]احلديث:  

 . (1) إليهمبدأوكم فاهندوا  فإن  يقاتلوكم، 

 الرباز، فأبى  قال اإلمام الصادق: دعا رجل بعض بني هاشم إىل   [ 1878]احلديث:  

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

 .(2)يغلبني، فقال له: إّنه بغى عليك ولو بارزته لغلبته، ولو بغى جبل عىل جبل هللك الباغي

 .(3) قال اإلمام عيل: أألم البغي عند القدرة   [ 1879]احلديث:  

 .(4) قال اإلمام عيل: ما أعظم عقاب الباغي!   [ 1880]احلديث:  

 .(5)قال اإلمام عيل: البغي يسلب النعمة   [ 8811]احلديث:  

قال اإلمام عيل: اّتقوا البغي، فإّنه جيلب النقم، ويسلب النعم،    [ 1882]احلديث:  

 .(6) ويوجب الغري 

ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال: من    أيسئل اإلمام عيل:    [ 1883]احلديث:  

 . (7) ظلم من ال نارص له إاّل اهللّ، وجاور النعمة بالتقصري، واستطال بالبغي عىل الفقري 

إّياك والبغي فإّنه يعّجل الرصعة، وَيّل بالعامل  قال اإلمام عيل:    [ 1884]احلديث:  

 .(8)به العرب 

الباغي يعّجل اهللّ له النعمة،  فإن    قال اإلمام عيل: إّياك والبغي،   [ 1885]احلديث:  

 وَيّل به املثالت 

 

 . 41/ 5الكايف  ( 1)

 .  324عقاب األعامل ص   (2)

 .  181غرر احلكم، ص  (3)
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 . (1) قال اإلمام عيل: إّن أعجل العقوبة عقوبة البغي   [ 1886]احلديث:  

 .( 2) لت هلكته قال اإلمام عيل: من بغي عجّ   [ 1887]احلديث:  

قال اإلمام عيل: أرسع املعايص عقوبة أن تبغي عىل من ال يبغي    [ 1888]احلديث: 

 .(3)عليك 

قال اإلمام عيل: ثالث خصال ال يموت صاحبهّن حّتى يرى    [ 1889]احلديث:  

 . (4) وباهلّن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمني الكاذبة 

 .(5)قال اإلمام عيل: من سّل سيف البغي قتل به   [ 1890]احلديث:  

قال اإلمام عيل: اهللّ اهللّ يف عاجل البغي، وآجل وخامة الظلم،    [ 1891]احلديث:  

 .(6)وسوء عاقبة الكرب 

قال اإلمام عيل: إّن البغي والزور يوتغان باملرء يف دينه ودنياه،    [ 1892]احلديث:  

 .(7)ويبديان خلله عند من يعيبه 

 .(8)قال اإلمام عيل: البغي يرصع   [ 1893]احلديث:  

 .(9) قال اإلمام عيل: البغي يرصع الرجال   [ 1894]احلديث:  

 .(10) قال اإلمام عيل: البغي يوجب الدمار   [ 1895]احلديث:  

 .(11)قال اإلمام عيل: البغي يسلب النعمة   [ 1896]احلديث:  

الغدر،    [ 1897]احلديث:   وفضحات  البغي،  ورصعات  إّياكم  عيل:  اإلمام  قال 

 

 .  215غرر احلكم، ص  (1)
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 .(1)وإثارة كامن الرّش املذّمم 

 .(2) قال اإلمام عيل: إذا استشاط السلطان تسّلط الشيطان   [ 1898]احلديث:  

 .(3) قال اإلمام عيل: للباغي رصعة   [ 1899]احلديث:  

 .(4)قال اإلمام عيل: من بغى كرس   [ 1900]احلديث:  

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

إن اإلمام عيل سار يف أهل القبلة بخالف  قيل لإلمام السجاد:    [ 1901]احلديث:  

اهلل   الرشك، فغضب  سرية رسول  أهل  قال  ، يف  ثّم  بس  : ثم جلس،  فيهم  رية  سار واهلل 

إن اإلمام عيل كتب إىل مالك وهو عىل مقدمته يف يوم البرصة بأن   ، يوم الفتح  رسول اهلل  

ال يطعن يف غري مقبل، وال يقتل مدبرا، وال جييز عىل جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فأخذ  

حتى   فقتلهم  اقتلوا  قال:  ثم  يقرأه،  أن  قبل  من  القربوس  عىل  يديه  بني  فوضعه  الكتاب 

 .(5)كك البرصة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر مناديا فنادى بام يف الكتابدخلهم سأ

فقال: إن أبا اليقظان    اإلمام عيل؟بم سار  قيل لإلمام السجاد:    [ 1902]احلديث:  

فقال: باملن كام سار    ؟كان رجال حادا رمحه اهلل فقال: يا أمري املؤمنني بام تسري يف هؤالء غدا

 .(6)يف أهل مكة رسول اهلل 

، فقال: أنت عيل بن  اإلمام السجادجاء رجل من أهل الشام إىل   [ 1903]احلديث:  

، ثم مسح عينيه،  اإلمام السجاد فبكى  قال: أبوك الذي قتل املؤمنني؟    ،احلسني؟ قال: نعم 

بغوا علينا،   قد  إخواننا  قال: قوله:  املؤمنني؟  قتل  أنه  أّب  فقال: ويلك! كيف قطعت عىل 

 

 .  159غرر احلكم، ص  (1)

 .  311غرر احلكم، ص  (2)
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 .  613غرر احلكم، ص  (4)
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َوإِىَل  ﴿قال: فقد قال اهلل:    ،فقال: ويلك! أما تقرأ القرآن؟ قال: بىل   ، فقاتلناهم عىل بغيهم 

ُشَعْيباا  َأَخاُهْم  َصاحِلاا   َوإىَِل ﴿،  [ 85]األعراف:    ﴾َمْدَيَن  َأَخاُهْم  فكانوا   [ 73]األعراف:    ﴾َثُموَد 

قال: فهؤالء إخواهنم    ،إخواهنم يف دينهم أو يف عشريهتم؟ قال له الرجل: ال، بل يف عشريهتم

جت عني، فرج اهلل عنك ، يف عشريهتم، وليسوا إخواهنم يف دينهم  .(1) قال: فره

تغرّي النعم: البغي عىل الناس،    التي قال اإلمام السجاد: الذنوب    [ 1904]احلديث:  

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

وا ما بَِأْنُفِسِهْم  ُ ُ ما بَِقْوٍم َحتهى ُيَغريِّ  .(2) تعاىل: إِنه اهللهَ ال ُيَغريِّ

لسجاد: إّن أرسع اخلري ثوابا الرّب وأرسع الرّش عقابا  قال اإلمام ا [ 1905]احلديث: 

جليسه بام    البغي وكفى باملرء عيبا أن ينظر يف عيوب غريه ويعمى عن عيوب نفسه أو يؤذي 

 .(3) ال يعنيه أو ينهي الناس عام ال يستطيع تركه 

تنزل النقم: عصيان العارف    التي قال اإلمام السجاد: الذنوب    [ 1906]احلديث:  

 .(4)، والتطاول عىل الناس، واالستهزاء ِبم، والسخرية منهم بالبغي

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

فقال:    ؟القائم إذا قام بأي سرية يسري يف الناسقيل لإلمام الباقر:    [ 1907]احلديث:  

  ؟ ل: وما كانت سرية رسول اهلل  ي، قاإلسالمحتى يظهر    بسرية ما سار به رسول اهلل  

قال: أبطل ما كان يف اجلاهلية، واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان  

 .(5)يف اهلدنة مما كان يف أيدي الناس، ويستقبل ِبم العدل

 

   2/23تفسري العيايش  ( 1)
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أن اإلمام عيل سار يف أهل حربه بالكف    لوال  قال اإلمام الباقر:  [ 1908]احلديث: 

نيمة للقيت شيعته من الناس بالء عظيام، واهلل لسريته كانت خريا لكم مما  عن السبي والغ

 .(1)طلعت عليه الشمس

الباقر:  [ 1909]احلديث:   ان اإلمام عيل مل يكن ينسب أحدا من أهل    قال اإلمام 

 .(2)حربه إىل الرشك وال إىل النفاق، ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا 

 : ما روي عن اإلمام الصادق 

الصادق عن    [ 1910]احلديث:   املؤمنني  سئل اإلمام  باغية،    إحدامها طائفتني من 

الباغية،    واألخرى العادلة  يتبعوا مدبرا، وال    نأالعدل    ألهل قال: ليس  فعادلة، فهزمت 

فئة   يكن  ومل  أحد،  البغي  أهل  يبق من  مل  إذا  أسريا، وال جيهزوا عىل جريح، وهذا  يقتلوا 

إليها،   إليها   فإذايرجعون  يرجعون  فئة  هلم  يتبع  فإن    كانت  ومدبرهم  يقتل،  أسريهم 

 .(3)وجرَيهم جياز عليه

ة كانت خريا  يف أهل البرصاإلمام عيل  لسرية    قال اإلمام الصادق:  [ 1911]احلديث:  

ل:  ي إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته، ق  ،لشيعته مما طلعت عليه الشمس

قال: ال، إن اإلمام عيل سار فيهم باملن ملا علم من دولتهم،    ؟فأخربين عن القائم يسري بسريته 

 .( 4) ال دولة هلم  ألنه ، وإن القائم يسري فيهم بخالف تلك السرية

الصادق:  قيل    [ 1912]احلديث:   اإلمام عيل   اإلمامأيسري  لإلمام    ؟بخالف سرية 

علم أن شيعته سيظهر عليهم، وإن    ألنهن اإلمام عيل سار باملن والكف  أقال: نعم وذلك  

 

 .  10/ 150علل الرشائع:  ( 1)

 .  45قرب اإلسناد:  ( 2)
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 . (1)أبدايعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده   ألنهالقائم إذا قام سار فيهم بالسيف، 

ون أن اإلمام عيل قتل أهل  إن الناس يروقيل لإلمام الصادق:    [ 1913]احلديث:  

..  ال َيل ما فيها   اإلسالم البرصة وترك أمواهلم، فقال: إن دار الرشك َيل ما فيها، وإن دار  

كان يعلم،    ألنهعىل أهل مكة، وإنام ترك    إن اإلمام عيل إنام من عليهم كام من رسول اهلل  و

قتدي به يف شيعته، وقد  أّنه سيكون له شيعة، وإن دولة الباطل ستظهر عليهم، فأراد أن ي 

رأيتم آثار ذلك، هو ذا يسار يف الناس بسرية اإلمام عيل، ولو قتل اإلمام عيل أهل البرصة  

 .(2)مجيعا واختذ أمواهلم لكان ذلك له حالال، لكنه من عليهم ليمن عىل شيعته من بعده

كان يف قتال اإلمام عيل أهل قبلة بركة، ولو    قال اإلمام الصادق:  [ 1914]احلديث:  

 .(3)مل يقاتلهم مل يدر أحد بعده كيف يسري فيهم

احلسد    [ 1915]احلديث:   بينهم  ألقوا  جلنوده:  إبليس  يقول  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(4)والبغي، فإهّنام يعدالن عند اهللّ الرشك 

العرس، والنكد،    قال اإلمام الصادق: سّتة ال تكون يف املؤمن:  [ 1916]احلديث:  

 .(5)واللجاجة، والكذب، واحلسد، والبغي 

قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه: انظر أن ال تكّلمّن    [ 1917]احلديث:  

 .(6) بكلمة بغي أبدا وإن أعجبتك نفسك وعشريتك 

تغرّي النعم: البغي، والذنوب    التيقال اإلمام الصادق: الذنوب   [ 1918]احلديث:  

قتل، واّلتي تنزل النقم: الظلم، واّلتي هتتك السرت: رشب اخلمر، واّلتي  تورث الندم: ال  التي
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اهلواء:   الدعاء وتظلم  ترّد  الرحم، واّلتي  الفناء: قطيعة  الزنا، واّلتي تعّجل  الرزق:  حتبس 

 .(1)عقوق الوالدين 

قال اإلمام الصادق يويص أصحابه: إّياكم أن يبغي بعضكم عىل    [ 1919]احلديث:  

بعض، فإهّنا ليست من خصال الصاحلني، فإّنه من بغى صرّي اهللّ بغيه عىل نفسه، وصارت  

 .(2) نرصة اهللّ ملن بغي عليه، ومن نرصه اهللّ غلب وأصاب الظفر من اهللّ 

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

ال َيل قتل أحد من النصاب والكفار يف دار  قيل لإلمام الرضا:    [ 1920]احلديث:  

 .(3) مل ختف عىل نفسك وعىل أصحابك  إذاالتقية إال قاتل أو ساع يف فساد، وذلك 

قال اإلمام الرضا: ال يعدم املرء دائرة السوء مع نكث الصفقة،    [ 1921]احلديث: 

 .(4) وال يعدم تعجيل العقوبة مع اّدراع البغي 

 احلرابة واإلفساد ما ورد حول  ـ  رابعا  

ما   املبحث  هذا  يف  حول  نتناول  األحاديث  من  املرتبطة  ورد  والعقوبات  األحكام 

الرسقة   يف  والتهديد  السالح  يستعملون  الذين  من  وغريهم  الطرق  وقطاع  باملحاربني 

إن   وخاصة  املؤمنات،  يؤذون  الذين  واملتحرشون  املغتصبون  فيهم  ويدخل  ونحوها، 

 استعملوا التهديد والسالح لتحقيق أغراضهم. 

هلؤالء   الشديدة  العقوبة  تعاىل  اهلل  ذكر  من  وقد  لكل  وفاقا ألعامهلم، وردعا  جزاء 

فقال:   االجتامعي،  األمن  هتديد  نفسه  له  َوَرُسوَلُه  تسول  اهللهَ  َُيَاِرُبوَن  ِذيَن  اله َجَزاُء  ﴿إِنهاَم 

 

 .  447ص   2أصول الكايف ج  (1)

 .  8ص  1روضة الكايف ج  (2)

 .  124/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 3)

 .  63نزهة الناظر، ص  (4)



423 

 

َأوْ  ُيَصلهُبوا  َأْو  ُيَقتهُلوا  َأْن  ا  َفَسادا ِخ   َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض  َوَأْرُجُلُهْم ِمْن  َأْيِدهيِْم  َأْو  ُتَقطهَع  اَلٍف 

ْنَيا  ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرضِ   [ 33]املائدة:  ﴾ َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ  َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

ثم ذكر الفرصة املعطاة هلم بالتوبة وتسليم أنفسهم قبل الظفر ِبم، ليتحقق هلم من  

  ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهمْ   ِذيَن َتاُبوا﴿إِاله اله التخفيف ما يتناسب مع موقفهم، قال تعاىل:  

 [ 34]املائدة:  ﴾ َفاْعَلُموا َأنه اهللهَ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

وتكلموا    أن ناسا من عكل وعرينة قدموا عىل النبي    ،أنس عن    [ 1922]احلديث:  

باإلسالم فقالوا: يا نبي اهلل، إنا كنا أهل رضع، ومل نكن أهل ريف، واستومخوا باملدينة، فأمر  

فانطلقوا حتى    ؛بذود وراع، وأمرهم أن َيرجوا فيه، فيرشبوا من ألباهنا   هلم رسول اهلل  

، واستاقوا الذود، فبلغ  إسالمهم، وقتلوا راعي النبي  إذا كانوا ناحية احلرة كفروا بعد  

ذلك النبي، فبعث الطلب يف آثارهم، فأمر ِبم فسمروا أعينهم، وقطعوا أيدهيم، وتركوا يف  

بعد ذلك كان َيث عىل    ناحية احلرة حتى ماتوا عىل حاهلم، قال قتادة، بلغنا: أن النبي  

 ( 1)  الصدقة، وينهى عن املثلة(

أن يأتوا    )أن ناسا من عرينة اجتووا املدينة، فرخص هلم رسول اهلل  :  روايةويف  

الراعي، واستاقوا الذود، فأرسل رسول اهلل   ألباهنا، فقتلوا  ،  إبل الصدقة فيرشبوا من 

 فأيت ِبم، فقطع أيدهيم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم باحلرة يعضون احلجارة( 

 

( وأبو داود  72( والرتمذي )1671ومسلم )  98/    12(  البخاري   1)

   . 98و  97و  96و 95و 94و  93/   7( والنسائي  4364)
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: يا رسول اهلل، آونا وأطعمنا، فلام صحوا  ويف أخرى: )أن ناسا كان ِبم سقٌم فقالوا 

قالوا: إن املدينة ومخٌة، فأنزهلم احلرة يف ذود له، فقال: ارشبوا من ألباهنا، فلام صحوا قتلوا  

آثارهم، وقطع أيدهيم وأرجلهم، وسمر  راعي رسول اهلل   ، واستاقوا ذوده، فبعث يف 

 ت( أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم األرض بلسانه حتى يمو 

وما   وأرجلهم،  أيدهيم  وقطع  فكحلهم،  فأمحيت،  بمسامري  )فأمر  أخرى:  ويف 

 حسمهم( 

يف طلبهم قافة، فأيت ِبم، قال: فأنزل اهلل عز وجل    ويف أخرى: )فبعث رسول اهلل  

ا  يف ذلك:   َفَسادا َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض  َوَرُسوَلُه  َُيَاِرُبوَن اهللهَ  ِذيَن  اله َجَزاُء  َأْو  ﴿إِنهاَم  ُيَقتهُلوا  َأْن 

ْنَيا   ُتَقطهَع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرضِ  ُيَصلهُبوا َأوْ   َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

 ([ 33]املائدة:  ﴾ َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ 

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

قوم من بني ضبة    عىل رسول اهلل    قدم   قال اإلمام الصادق:   [ 1923]احلديث:  

خرجنا  أبرئتم بعثتكم يف رسية، فقالوا:  فإذا: أقيموا عندي مرىض، فقال هلم رسول اهلل  

من املدينة، فبعث ِبم إىل إبل الصدقة يرشبون من ألباهنا، فلام برأوا واشتدوا قتلوا ثالثة ممن  

اخلرب، فبعث إليهم اإلمام عيل وهم يف واد قد حتريوا ليس    رسول اهلل    كان يف اإلبل، فبلغ

فنزلت    يقدرون أن َيرجوا منهـ  قريبا من أرض اليمنـ  فأرسهم وجاء ِبم إىل رسول اهلل  

ا  ﴿هذه اآلية   َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَسادا ِذيَن َُيَاِرُبوَن اهللهَ  َأْو  إِنهاَم َجَزاُء اله ُيَقتهُلوا  َأْن 

ْنَيا ُيَصلهُبوا َأْو ُتَقطهَع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ 

ِذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنه اهللهَ َغُفوٌر    َعظِيمٌ َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب   إاِله اله
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 .(1) القطع، فقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف  فاختار رسول اهلل    [ 34-33]املائدة:    ﴾ َرِحيمٌ 

ال تدعوا املصلوب بعد ثالثة أيام حتى ينزل    :قال رسول اهلل    [ 1924]احلديث:  

 . (2) دفنفي

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

يف رجل أقبل بنار فأشعلها يف اإلمام عيل  عن  اإلمام الباقر  عن    [ 1925]احلديث:  

 .(3)دار قوم فاحرتقت واحرتق متاعهم، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل

صلب رجال باحلرية ثالثة أيام،  اإلمام عيل  عن اإلمام الصادق أن    [ 1926]احلديث:  

 .(4) ثم أنزله يف اليوم الرابع فصىل عليه ودفنه

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

من شهر السالح يف مرص من األمصار فعقر    قال اإلمام الباقر:   [ 1927]احلديث:  

السالح يف  البلد، ومن شهر  مرص من األمصار ورضب وعقر    اقتص منه ونفي من تلك 

قتله   إن شاء  اإلمام  إىل  املحارب، وأمره  جزاء  فهو حمارب، فجزاؤه  يقتل  املال ومل  وأخذ 

وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، وإن رضب وقتل وأخذ املال فعىل اإلمام أن يقطع يده  

ل: أرأيت إن عفا  يق  .اليمنى بالرسقة ثم يدفعه إىل أولياء املقتول فيتبعونه باملال ثم يقتلونه. 

.  قال: إن عفوا عنه كان عىل اإلمام أن يقتله ألنه قد حارب وقتل ورسق.  ؟ عنه أولياء املقتول
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قال: ال، عليه    ؟ل: أرأيت إن أراد أولياء املقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، أهلم ذلكيق

 .(1) القتل

من حارب اهلل وأخذ املال وقتل كان عليه أن    قال اإلمام الباقر:   [ 1928]احلديث:  

ومن   يصلب،  وال  يقتل  أن  عليه  كان  املال  يأخذ  ومل  فقتل  حارب  ومن  يصلب،  أو  يقتل 

يده ورجله من خالف، ومن حارب ومل   يقطع  يقتل كان عليه أن  املال ومل  حارب وأخذ 

َأْن  إِاله ا﴿، ثم استثنى عّز وجّل  ى ينفيأخذ املال ومل يقتل كان عليه أن   ِذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل  له

َرِحيمٌ  َغُفوٌر  اهللهَ  َأنه  َفاْعَلُموا  َعَلْيِهْم  يأخذهم    [ 34]املائدة:    ﴾ َتْقِدُروا  أن  قبل  يتوبوا  يعني: 

 .(2)اإلمام

الباقر:   [ 1929]احلديث:   اإلمام  أن  من    قال  إال  فهو حمارب  بالليل  السالح  محل 

 .(3)يكون رجال ليس من أهل الريبة

من أشار بحديدة يف مرص قطعت يده، ومن  قال اإلمام الباقر:    [ 1930حلديث:  ]ا 

 .(4) رضب ِبا قتل

إذا نفى أحدا من أهل اإلسالم  اإلمام عيل  كان    قال اإلمام الباقر:   [ 1931]احلديث:  

الديلم أقرب أهل   نفاه إىل أقرب بلد من أهل الرشك إىل اإلسالم، فنظر يف ذلك فكانت 

 .(5) الرشك إىل اإلسالم

وال يؤتى بطعام وال يتصدق  املحارب  ال يبايع  قال اإلمام الباقر:    [ 1932]احلديث:  

 .(6)عليه
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 ما روي عن اإلمام الصادق: 

ِذيَن  ﴿قول اهلل عّز وجّل:  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1933]احلديث:   إِنهاَم َجَزاُء اله

َأْيِدهيِ  ُتَقطهَع  َأْو  ُيَصلهُبوا  َأْو  ُيَقتهُلوا  َأْن  ا  َفَسادا اأْلَْرِض  يِف  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  اهللهَ  ْم  َُيَاِرُبوَن 

ْنَيا َوهَلُ  ْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب  َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

ِذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنه اهللهَ َغُفوٌر    َعظِيمٌ    [ 34- 33]املائدة:    ﴾َرِحيمٌ إِاله اله

قف شاء،  ما  يفعل  اإلمام  إىل  ذلك  إليهيقال:  ذلك  فمفوض  نحو    ؟ ل:  ولكن  ال،  قال: 

 .(1)اجلناية

ِذيَن  ﴿قول اهلل عّز وجّل:  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1934]احلديث:   إِنهاَم َجَزاُء اله

َأْيِدهيِ  ُتَقطهَع  َأْو  ُيَصلهُبوا  َأْو  ُيَقتهُلوا  َأْن  ا  َفَسادا اأْلَْرِض  يِف  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  اهللهَ  ْم  َُيَاِرُبوَن 

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب  َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُينَْفْوا ِمنَ   اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

ِذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنه اهللهَ َغُفوٌر    َعظِيمٌ    [ 34- 33]املائدة:    ﴾َرِحيمٌ إِاله اله

قال: ذلك إىل اإلمام إن شاء قطع  ف ؟ وجّل اهلل عّز  سمى التييشء عليه من هذه احلدود  أي

قال: من مرص إىل مرص   ؟ل: النفي إىل أيني وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، ق

 .(2)إن اإلمام عيل نفى رجلني من الكوفة إىل البرصةوآخر، 

الصادق:    [ 1935]احلديث:   لإلمام  خمري  قيل  اإلمام  إن  يقولون:  قاطع  يف  الناس 

ليس  ف   ؟يشء شاء صنع  أيالطريق   ولكنه يصنع ِبم عىل قدر    ،يشء شاء صنع   أيقال: 

جنايتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ املال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق  

فقتل ومل يأخذ املال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ املال ومل يقتل قطعت يده ورجله، ومن  
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 . (1) األرضومل يقتل نفي من  قطع الطريق فلم يأخذ ماال 

الصادق:    [ 1936]احلديث:   لإلمام  يف قيل  خمري  اإلمام  إن  يقولون:  أصحابنا    إن 

املحارب إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، فقال: ال، إن هذه أشياء حمدودة يف  

  ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل ومل يأخذ قتل، وإذا أخذ   فإذاكتاب اهلل عّز وجّل،  

 .(2)تاب مل يقطعفإن  ومل يقتل قطع وإن هو فر ومل يقدر عليه ثم أخذ قطع إال أن يتوب،

رجل َيرج من منزله يريد املسجد أو يريد  قيل لإلمام الصادق:   [ 1937]احلديث:  

ل:  ي ق  ؟ يشء يقول فيه من قبلكم  أياحلاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيرضبه ويأخذ ثوبه، قال:  

أو    ؟اإلسالمحرمة دار    ؟املحارب يف قرى مرشكة، فقال: أهيام أعظمهذه دغارة معلنة وإنام  

ِذيَن َُيَاِرُبوَن  ﴿  اآلية، فقال: هؤالء من أهل هذه  اإلسالم قلت: دار    ؟الرشك  دار إِنهاَم َجَزاُء اله

ا َأْن ُيَقتهُلوا َأْو ُيَصلهُبوا َأْو تُ  َقطهَع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن  اهللهَ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَسادا

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب   ]املائدة:   ﴾َعظِيمٌ ِخاَلٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

33 ](3) . 

وجّل:  قال    [ 1938]احلديث:   عّز  اهلل  قول  يف  الصادق  ِذيَن  ﴿اإلمام  اله َجَزاُء  إِنهاَم 

َأْيِدهيِ  ُتَقطهَع  َأْو  ُيَصلهُبوا  َأْو  ُيَقتهُلوا  َأْن  ا  َفَسادا اأْلَْرِض  يِف  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  اهللهَ  ْم  َُيَاِرُبوَن 

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب  َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلِ  َك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

 .(4) وال يتصدق عليه يؤوي: ال يبايع وال [ 33]املائدة:  ﴾ َعظِيمٌ 

بقدر ما عمل  عىل املحارب  اإلمام الصادق: َيكم احلاكم    قال   [ 1939]احلديث:  

أن يكون إخراجه من  وينفى، وَيمل يف البحر ثم يقذف به، لو كان النفي من بلد إىل بلد ك
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 .(1)بلد إىل بلد عدل القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب

قال:  ف  ؟كيف هو  األرضاإلنفاء من  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1940]احلديث:  

قتل وال أمان له حتى    اإلسالمعليه يف يشء من أرض    قدرفإن    كلها،   اإلسالم من بالد    ينفى 

 .(2)يلحق بأرض الرشك

قال اإلمام الصادق: املصلوب ينزل عن اخلشبة بعد ثالثة أيام    [ 1941]احلديث:  

 .(3) ويغسل ويدفن، وال جيوز صلبه أكثر من ثالثة أيام

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

عن    [ 1942]احلديث:   الكاظم  اإلمام  بالرمح  سئل  صاحبه  إىل  شهر  رجل 

 .(4)ال: إن كان يلعب فال بأسوالسكني، فق

الكاظم:  [ 1943]احلديث:   أتى  إ  قيل لإلمام  الرشك فدخلها املحارب  ن    ؟أرض 

 .(5)قال: يرضب عنقه إن أراد الدخول يف أرض الرشك

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

الرضا عن    [ 1944]احلديث:   اإلمام  وجّل:  سئل  عّز  اهلل  ِذيَن  ﴿قول  اله َجَزاُء  إِنهاَم 

َأْيِدهيِ  ُتَقطهَع  َأْو  ُيَصلهُبوا  َأْو  ُيَقتهُلوا  َأْن  ا  َفَسادا اأْلَْرِض  يِف  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  اهللهَ  ْم  َُيَاِرُبوَن 

ْنَيا َوهَلُ  ْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب  َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

ِذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنه اهللهَ َغُفوٌر    َعظِيمٌ    [ 34- 33]املائدة:    ﴾َرِحيمٌ إِاله اله

فقال: إذا حارب اهلل ورسوله وسعى    ؟ما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه األربع
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قتل به، وإن قتل وأخذ املال قتل وصلب، وإن أخذ املال ومل يقتل  فسادا فقتل    األرض يف  

  األرض قطعت يده ورجله من خالف، وإن شهر السيف وحارب اهلل ورسوله وسعى يف  

 .(1)األرضفسادا ومل يقتل ومل يأخذ املال نفي من 

قال:  ف  ؟ وما حد نفيه  ؟ املحاربينفى  كيف  قيل لإلمام الرضا:    [ 1945]احلديث:  

من املرص الذي فعل فيه ما فعل إىل مرص غريه ويكتب إىل أهل ذلك املرص أنه منفيٌّ    ينفى 

فإن   فال جتالسوه وال تبايعوه وال تناكحوه وال تؤاكلوه وال تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، 

 .(2)  خرج من ذلك املرص إىل غريه كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة

 :  اجلواد   ما روي عن اإلمام 

اجلواد:    [ 1946]احلديث:   لإلمام  احلجاج  قيل  من  السابلة  عىل  الطريق  قطع 

الذي جيب يف ذلك أن ينظر    ، فقال:وغريهم وأفلت القطاع وطلبهم العامل حّتى ظفر ِبم

وا أخافوا السبيل فقط ومل يقتلوا أحدا ومل  كانفإن    ،يف هؤالء الذين قطعوا الطريق احلاكم  

ب  ، يأخذوا ماال نفيهم من  فإن    سيداعهم احلبإأمر  السبيل إب  األرضذلك معنى    ، خافتهم 

وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس    ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم

 .(3)وأخذوا املال أمر بقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف وصلبهم بعد ذلك
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 حفظ القيم يف احلكومة اإلسالمية  

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

القيم يف احلكومة اإلسالمية النظام اإلسالمي،    ، حفظ  التي يقوم عليها  وهو من األركان 

وهو أيضا من العالمات الكربى له، والتي تفرقه عن سائر األنظمة، والتي هتدف يف أحسن  

والعدالة   الرفاه  حتقيق  إىل  التي  أحواهلا  األخالقية  بالقيم  اهتامم  دون  للشعب  االجتامعية 

 يرتضيها لنفسه. 

باعتباره ويل أمر    وقد أشار إىل هذا الركن قوله تعاىل يف بيان وظائف رسول اهلل  

َلْيِهْم آَياتِِه  َلَقْد َمنه اهللهُ َعىَل املُْْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسوالا ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو عَ ﴿ األمة األكرب:  

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنِيٍ  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ  [ 164]آل عمران:  ﴾ َوُيَزكِّ

من األهداف الكربى التي تسعى هلا كل مؤسسات    ]التقوى االجتامعية[فالتزكية أو  

 التعليمية، وانتهاء بمؤسساهتا اإلعالمية.  الدولة يف احلكومة اإلسالمية، ابتداء بنظمها 

آميل   جوادي  الشيخ  أشار  لوقد  بيانه  من  عند  الفقيه وغريه  والية  نظام  بني  لفرق 

 :(1) األنظمة يف هذا اجلانب عندما قسم احلكومات إىل ثالثة أنواع 

ـ احلكومة االستبدادية: وهي املبنية عىل أساس السيطرة والقوة، والتي ترى أن    1

ى هو الذي يمسك زمام األمور بكل قدرة ممكنة، كام قال اهلل تعاىل حاكيا عن فرعون:  األقو

ا ﴿ اْئُتوا َصفًّ ُثمه  َكْيَدُكْم  اْسَتْعىَل   َفَأمْجُِعوا  َمِن  اْلَيْوَم  َأْفَلَح  ، وال مكان يف هذه  [ 64]طه:    ﴾َوَقْد 

بدينهم، ألن اهلدف    احلكومة لرأي الناس، وال اهتامم هلا بمصاحلهم، وال بأخالقهم، وال

 عندها هو تأمني مصالح السلطة احلاكمة. 

 

 (  12(  الكلمة الطيبة )دروس يف والية الفقيه( جوادي آميل )ص:  1)
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االنحراف،   وسائل  كل  ـ  الشاه  استعمل  مثلام  ـ  تستعمل  قد  احلكومة  هذه  إن  بل 

لتشغل الشعب بالشهوات عن مواجهة السلطة، كام قال تعاىل عن وسائل فرعون لتطويع  

ُْم كَ  َفاْسَتَخفه َقْوَمُه َفَأَطاُعوهُ ﴿شعبه:   ا إهِنه  [54]الزخرف:  ﴾َفاِسِقنيَ اُنوا َقْوما

ـ حكومة الشعب: أو حكومة الناس عىل الناس، مثل احلكومات التي يصطلح    2

عليها بالديمقراطية، وتقوم عىل أساس رأي األكثرية، وهدفها تأمني حاجات الناس املادية،  

الرش فيها مبنياا  ويكون املعيار للمصلحة والفساد واجلامل والقبح واحلق والباطل واخلري و

عىل رأي األكثرية، حتى لو كان ذلك الرأي خمالفا للصواب، ومنافيا للعقل والفطرة، وهو  

 [ 103]يوسف:  ﴾بُِمْؤِمننِيَ َوَما َأْكَثُر النهاِس َوَلْو َحَرْصَت ﴿السائد، كام قال تعاىل:  

با   3 يظفر  الذي  للحاكم  حقاا  ليست  التي  احلكومة  وهي  اإلهلية:  احلكومة    لقوةـ 

والسلطة، وال حقاا للناس بحيث تكون خاضعة لقوانينهم، بل هي حق هلل الذي هو رب  

األمور   إىل  باإلضافة  تشمل،  أهنا  هي  احلكومات  من  النوع  هذا  فعالية  وحدود  العاملني، 

االجتامعية، األخالق والعقائد؛ فهي تقدم للشعب الربنامج الواضح عىل مستوى العقيدة  

 والقواعد عىل مستوى األخالق والسلوك. وتقرر هلم القوانني

والذين   ومسؤوليه،  بالشعب  عام  هو  وإنام  بالشعب،  خاصا  ليس  الربنامج  وهذا 

َيضعون مجيعا ملا تتطلبه القيم اإليامنية واألخالقية التي هي احلكم األكرب يف الدولة، كام  

وأسبقكم إليها، وال أهناكم  قال اإلمام عيل: )أهيا الناس، إين واهلل ما أحثكم عىل طاعة إال  

 ( 1) عن معصية إال وأتناهى قبلكم عنها(

وهذا املعنى الذي ذكره الشيخ جوادي آميل، ذكره اخلميني يف لقاء له مع مجع من  

 

   .2/90، (  هنج البالغة 1)
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أعضاء الطائفة اليهودية يف إيران عقب انتصار الثورة اإلسالمية، والذي حاول من خالله  

ظام والية الفقيه، فقد قال: )إن كل األديان التي  أن يرشح هلم الفلسفة التي يقوم عليها ن

أنزلت من عند اهلل تبارك وتعاىل ومجيع األنبياء العظام هي من أجل راحة االنسان وتربيته،  

إن اهلل تبارك وتعاىل قد أراد بإنزاله الوحي عىل األنبياء العظام هداية الناس وتربية اإلنسان،  

 (1) اإلنسان بجميع أبعاده(

ذكر  أولوياهتا    ثم  قمة  يف  وتعتربه  اإلهلية،  احلكومة  تراعيه  الذي  البعد  هذا  أن 

وأهدافها، ال تبايل ِبا األنظمة األخرى، لكوهنا أنظمة دنيوية حمضة، يقول: )إن املذاهب  

واملسالك األخرى ال شغل هلا بامذا يكون عليه اإلنسان يف ذاته وجوهره ومع نفسه، إهنم  

وحفظ النظام بينهم فحسب؛ فإذا كان النظم مستقراا فليفعل  يتطلعون إىل حفظ دنياهم،  

اإلنسان ما يشاء، ولريتكب كل ما يشاء من املخالفات بعيداا عن األنظار، إذ ال ربط لذلك  

قانون هنا ـ يف النظم غري التوحيدية ـ يمنع اإلنسان من بعض األمور    باحلكومة، فليس من

أن ال يسري االنسان يف الشارع معربداا وَيل بالنظم،    . وإنام املهم عندهم فقط هو . داخل بيته

إن مجيع املسالك غري التوحيدية هي ِبذا الشكل وهذا بخالف املسالك التوحدية واألديان  

 ( 2) التي نزلت عىل األنبياء العظام( 

عىل   امللقاة  باملسؤوليات  مقارنة  اإلهلية  باحلكومة  املناطة  املسؤوليات  إىل  أشار  ثم 

املدنية؛ فقال: )إن مجيع هذه األمور من أجل ان يكون هذا اإلنسان الذي ُيراد  احلكومات  

للعمل، متحلياا بمحاسن األ إنساناا مهذباا، صاحلا  خالق واالعتقادات الصحيحة،  إجياده 

يقوم بأعامل حسنة ويعرف كيف ينبغي أن يكون سلوكه مع الناس، كيف ينبغي أن يكون  

 

 .  218، ص: 7(  املرجع السابق، ج  2) . 218، ص: 7(  صحيفة اإلمام، ج   1)
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أن يكون مع اجلريان، كيف ينبغي ان يكون مع أبناء مدينته،  سلوكه يف املجتمع، كيف ينبغي  

كيف ينبغي أن يكون مع أبناء دينه، ومع أتباع األديان األخرى، إن األديان التي جاءت من  

عند اهلل تبارك وتعاىل إنام هتتم بكل هذه األمور الن اهلل هو الذي خلق االنسان ويريد تربيته  

ال  وهلذا  أبعاده  مجيع  ب  يف  لرتبية  فرق  جاءت  مجيعها  ألهنا  املسألة،  هذه  يف  وآخر  دين  ني 

 ( 1) االنسان(

نراه متوافقا من األحاديث، وقد قسمناه إىل   ما  الفصل  بناء عىل هذا مجعنا يف هذا 

 املباحث التالية:  

القيم  حلفظ  التوجيهية  الزواجر  حول  ورد  ما  ـ  التي    : أوال  األحاديث  ِبا  ونقصد 

ترهب من الوقوع يف الذنوب واملحرمات واألخالق السيئة، باعتبارها الرادع األكرب الذي  

َيمي أكثر الشعب من الوقوع يف املحرمات، وال تبقى إال ثلة قليلة قد حتتاج إىل الروادع  

 الدنيوية. 

ا األحاديث التي تبني  ونقصد ِب   :ثانيا ـ ما ورد حول األحكام العامة إلقامة احلدود 

 أغراض احلدود الرشعية وضوابطها.

األعراض  بحفظ  املتعلقة  واحلدود  الزواجر  حول  ورد  ما  ـ  ِبا    : ثالثا  ونقصد 

األحاديث التي تنص عىل العقوبات اخلاصة بحفظ األعراض ومقاومة إشاعة الفواحش  

 يف املجتمع. 

 

 .  218، ص: 7(  املرجع السابق، ج  1)
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ونقصد ِبا األحاديث   : عقل رابعا ـ ما ورد حول الزواجر واحلدود املتعلقة بحفظ ال 

التي تنص عىل العقوبات املرتبطة برشب اخلمر، ومثلها املخدرات ونحوها مما يرض بالعقل  

 واحلالة النفسية ألفراد املجتمع.

األموال  بحفظ  املتعلقة  واحلدود  الزواجر  حول  ورد  ما  ـ  ِبا    : خامسا  ونقصد 

 ها.األحاديث التي تنص عىل العقوبات املرتبطة بالرسقة وغري

 الزواجر التوجيهية حلفظ القيم أوال ـ ما ورد حول 

حفظ  املرتبطة ب  الزواجر التوجيهيةورد من األحاديث حول  نتناول يف هذا املبحث ما  

من عقوبات    تعاىلأن ينذر بام أعد اهلل      ه رسول، وهي التي تنبع من أمر اهلل تعاىل  القيم 

وا إىَِل  :تعاىل، كام قال  للمنحرفني عن الرصاط املستقيم َأْن َُيْرَشُ ِذيَن ََيَاُفوَن  بِِه اله ﴿ َوَأْنِذْر 

ِْم َلْيَس هَلُْم ِمْن ُدونِِه َويِلٌّ َوال َشِفيٌع َلَعلهُهْم َيتهُقونَ  فقد اعتربت اآلية الكريمة  ،  [ 51األنعام:] ﴾  َرِبِّ

ا  ملوذلك  ،  لداعية إليها اإلنذار وسيلة من وسائل حتصيل التقوى، وأسلوبا من األساليب ا

اخلوف   من  النفس  يف  أو  الذي  َيدثه  املعصية  يف  الوقوع  من  يمنعها  واقيا  حجابا  يكون 

 االنغامس فيها.

وهلذا كان من وظائف الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ التبشري واإلنذار، ألن  

قال   تأثريه اخلاص،  منهام  َواِحدَ   ﴿ :تعاىللكل  ةا  ُأمه النهاُس  يَن  َكاَن  ِ ُمَبرشِّ النهبِيِّنَي  اهللهُ  َفَبَعَث  ةا 

ٌة    ﴿: ، وقال[ 213البقرة:] ﴾  َوُمنِْذِرينَ  يَن َوُمنِْذِريَن لِئاَله َيُكوَن لِلنهاِس َعىَل اهللهِ ُحجه ِ ُرُسالا ُمبرَشِّ

ُسِل َوَكاَن اهللهُ َعِزيزاا َحكِياما  وِح ِمْن َأْمِرِه َعىَل    ﴿ :، وقال [ 165النساء:] ﴾  َبْعَد الرُّ ُل املاَْلئَِكَة بِالرُّ ُينَزِّ

 [ 2النحل:] ﴾ َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأْنِذُروا َأنهُه ال إَِلَه إِاله َأَنا َفاتهُقونِ 

َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم  :أنه قال لقومهعليه السالم  وأخرب عن نوح    ﴿
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َرُج  ُتْرمَحُونَ َعىَل  َوَلَعلهُكْم  َولَِتتهُقوا  لُِينِْذَرُكْم  ِمنُْكْم  عليه السالم  ، وقال هود  [ 63ألعراف:] ﴾  ٍل 

﴿ َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعىَل َرُجٍل ِمنُْكْم لُِينِْذَرُكْم َواْذُكُروا إِْذ َجَعَلُكْم  : لقومه

َقْوِم   َبْعِد  ِمْن  ُتْفلُِحونَ ُخَلَفاَء  َلَعلهُكْم  اهللهِ  آالَء  َفاْذُكُروا  َبْسَطةا  اخْلَْلِق  يِف  َوَزاَدُكْم  ﴾  ُنوٍح 

 [ 69ألعراف:] 

َوُأوِحَي إيَِله َهَذا    ﴿:قالفأن من مقاصد نزول القرآن الكريم اإلنذار،    تعاىلوأخرب  

ُق الهِذي  وَ   ، وقال:﴿[ 19األنعام:] ﴾  اْلُقْرآُن أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلغَ  َهَذا كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك ُمَصدِّ

كَِتاٌب ُأْنِزَل إَِلْيَك َفال َيُكْن يِف    ﴿ :، وقال[ 92األنعام:] ﴾  َبنْيَ َيَدْيِه َولُِتنِْذَر ُأمه اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا  

لِْلُمْؤِمننِيَ  َوِذْكَرى  بِِه  لُِتنِْذَر  ِمنُْه  َحَرٌج  وقال [ 2ألعراف:] ﴾  َصْدِرَك  لِلنهاِس    ﴿ :،  َبالٌغ  َهَذا 

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب  كه    [ 52ابراهيم:] ﴾ َولُِينَْذُروا بِِه َولَِيْعَلُموا َأنهاَم ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َولَِيذه

قال   العلامء اإلنذار،  الكريم من وظائف  القرآن  املُْْؤِمُنوَن    ﴿:تعاىل واعترب  َكاَن  َوَما 

ةا   َكافه إَِذا  لَِينِْفُروا  َقْوَمُهْم  َولُِينِْذُروا  يِن  الدِّ يِف  ُهوا  لَِيَتَفقه َطائَِفٌة  ِمنُْهْم  فِْرَقٍة  ُكلِّ  ِمْن  َنَفَر  َفَلْوال 

 [ 122التوبة:] ﴾  َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلهُهْم ََيَْذُرونَ 

وهلذا؛ فإن احلكومة اإلسالمية ـ للحفاظ عىل القيم ـ تنرش كل ما يؤكد هذه املعاين،  

األخروية،  الروادع  دون  من  غريها  وال  األمن  وال  القيم  حفظ  يمكن  ال  فاإلخبار    ألنه 

بالعقوبة األخروية كفيل وحده ـ ملن آمن باهلل واليوم اآلخر ـ بردعه من غري حاجة إىل أن  

 ا آخر من أساليب الردع. يامرس معه أسلوب

عقوبة املحاربة عىل من جاء تائبا مستغفرا قبل أن يقدر عليه، كام    تعاىلوهلذا رفع اهلل  

َرِحيمٌ   ﴿: تعاىلقال   َغُفوٌر  اهللهَ  َأنه  َفاْعَلُموا  َعَلْيِهْم  َتْقِدُروا  َأْن  َقْبِل  ِمْن  َتاُبوا  ِذيَن  اله ﴾  إِاله 

د امتأل بالندم الذي دعاه إليه خوفه من اهلل، فكان يف احرتاقه  ، ألن التائب يكون ق [ 34املائدة:] 

 الداخيل رادعا ال َيتاج معه إىل رادع خارجي. 
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بقوله   اإلشارة  املعنى  هذا  َواله :تعاىل وإىل  َتاَبا  ل﴿  َفإِْن  ا  َفآُذومُهَ ِمنُْكْم  َيْأتَِياهِنَا  َذاِن 

َكا  اهللهَ  إِنه  َعنُْهاَم  َفَأْعِرُضوا  َرِحياما َوَأْصَلَحا  اباا  َتوه أن  ،  [ 16النساء:] ﴾  َن  هلا داللة عىل  اآلية  فإن 

ثريها يف رفع احلد أو التخفيف منه برشط أن ال يتمكن من العايص قبل توبته، ألن  أللتوبة ت

 توبته حينذاك قد تكون مدخولة أو نوعا من احليلة للفرار من العقوبة. 

روية تفوق يف خطرها العقوبة التي  للقاتل جمموعة عقوبات أخ   تعاىلولذلك مجع اهلل  

الدنيا، والتي قد يفلت منها بأي حيلة من احليل، له يف  ُمْؤِمناا    ﴿:فقال   أعدت  َيْقُتْل  َوَمْن 

داا َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم َخالِداا فِيَها َوَغِضَب اهللهُ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعده َلُه َعَذاباا َعظِياما   ،[ 93النساء:] ﴾  ُمَتَعمِّ

فقد مجعت اآلية أنواعا من الوعيد هتتز هلا القلوب وترتعد هلا الفرائص، أخطرها الوعيد  

 باخللود يف جهنم، وما أعد فيها من العذاب العظيم، زيادة عىل غضب اهلل ولعنه. 

السنة  يف  ورد  ما  ذلك  وكلها  ومثل  يردعها  ؛  ال  قد  خبيثة  نفس  أي  ردع  يف  كافية 

الو يف  نجد  فإنا  نفسه،  مهدداالقصاص  يقول  من  به)س: اقع  قتلت  ولو  القوة    ، (أقتله  ألن 

الغضبية ـ كالقوة الشهوانية ـ ال يعقلها إال الرتهيب العظيم املنشئ للخوف يف النفس من  

 اهلل من غضبه وعقابه.  

نموذج املؤمن الذي ضحى بنفسه خوفا من اهلل، وكان أقوامها    تعاىلوهلذا ذكر اهلل  

  تعاىل ن يبسط يده ألخيه ليقتله، قال أكن خوفه من اهلل منعه من  قوة كام يذكر املفرسون، ول

﴿ َلئِْن َبَسْطَت إيَِله َيَدَك لَِتْقُتَلنِي َما َأَنا بَِباِسٍط : ذاكرا رس توقف أحد ابني آدم عن قتل أخيه

إَِلْيَك أِلَْقُتَلَك إِينِّ َأَخاُف اهللهَ َربه اْلَعاملنََِي إيِنِّ   َأْن َتُبوَء بإِْثِمي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن  َيِدَي  ُأِريُد 

 [ 29ـ  28املائدة:] ﴾ َأْصَحاِب النهاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظهاملنِِيَ 

بل   النفس واملجتمع هذا األسلوب،  الرذائل من  لردع  تعتمد  الرشيعة  فإن  وهلذا، 

 ربة تأثريها املحدود. جتعل له النصيب األوفر، تاركة سائر األساليب مراتب تالية، معت 
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بناء عىل هذا سنورد هنا نامذج من األحاديث الواردة يف هذا الشأن، وإن كنا قد ذكرنا  

األخالق   ]مساوئ  كتاب  يف  وخاصة  السلسلة،  أجزاء  سائر  يف  كبري  بتفصيل  ذلك 

 وعواقبها[، وكتاب ]مكارم األخالق وفضائلها[ 

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: من 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

رسول    [ 1947]احلديث:   َيرّ   اهلل   إنّ ):    اهلل قال  إاّل مل  حرمة  أنّ و   م  علم  ه  قد 

النّإيّن و   ، أال (1) لع لعها منكم مطّ سيطّ  الفراش آخذ بحجزكم أن هتافتوا يف  أو    ار كتهافت 

 ( 2)(بابالذّ 

  با،  طّي ب ال يقبل إاّل طيّ   اهلل  اس، إنّ ا النّأهّي ):    اهللقال رسول    [ 1948]احلديث: 

يَِّباِت َواْعَمُلوا  ﴿ أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني فقال:    اهلل   إنّ و الطه ِمَن  ُكُلوا  ُسُل  الرُّ َا  َيا َأهيُّ

ِذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما  ﴿   قال:و  ،[ 51]املؤمنون:    َعلِيٌم﴾َصاحِلاا إِينِّ باَِم َتْعَمُلوَن   َا اله َيا َأهيُّ

  امء. يا رّب يديه إىل الّس   دّ فر أشعث أغرب يمجل يطيل الّس ذكر الرّ   ثمّ ،  [ 172]البقرة:    ﴾  َرَزْقنَاُكمْ 

رّب  حرام،و  ، يا  حرام،و  مطعمه  حرام، و   مرشبه  فأنّ و   ملبسه  باحلرام،  يستجاب  غذي  ى 

 ( 3)(؟لذلك

اهلل    [ 1949]احلديث:   رسول  بنّي )  :قال  بنّي و  احلالل  أمور  و  ،احلرام  بينهام 

من وقع  و   عرضه، و  هات استربأ لدينهقى املشبّ اس، فمن اتّ هات ال يعلمها كثري من النّمشبّ 

محى    ملك محى، أال إنّ   لكّل   إنّ و  بهات كراع يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعه، أال يف الّش 

 

 وينتهكها بعضكم.( سيطلعها منكم مطلع: يعني سريتكبها 1)

 ( 390/ 1( أمحد)2)

 (  1015( مسلم)3)
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إذا فسدت  و  ه، يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كلّ   إنّ و   يف أرضه حمارمه، أال   اهلل

 (1)(هي القلبو ه، أال فسد اجلسد كلّ 

رسول    [ 1950]احلديث:   مستقيام،   اهلل رضب  ):    اهلل قال  رصاطا  عىل  و  مثال 

اط  عىل باب الرّص و عىل األبواب ستور مرخاةو حة اط سوران فيهام أبواب مفتّ جنبتي الرّص 

اط  داع يدعو من جوف الرّص و   جوا،ال تتفرّ و   اط مجيعا اس، ادخلوا الرّص ا النّيقول: أهّي   داع

 ( 2) (إن تفتحه تلجهك فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك األبواب قال: وَيك! ال تفتحه، فإنّ 

   كان القتل بينهم،إاّل   ما نقض قوم العهد قطّ ):    اهللقال رسول    [ 1951]احلديث:  

كاة  ال منع قوم الزّ و  عليهم املوت،اهلل عّز وجّل  ط   سلّ ااّل   ال ظهرت الفاحشة يف قوم قطّ و

 ( 3) (عنهم القطر اهلل  حبس إاّل 

  مخس إذا ابتليتم ِبنّ   ، املهاجرين يا معرش  )  :قال رسول اهلل    [ 1952]احلديث:  

بو تدركوهنّ   اهللأعوذ  قطّ أن  قوم  يف  الفاحشة  تظهر  مل  حّت :  إاّل ،  ِبا،  يعلنوا  فيهم  ى  فشا   

الّ و  اعونالطّ  الّ األوجاع  أسالفهم  يف  مضت  تكن  مل  مضوا، تي  املكيال و  ذين  ينقصوا    مل 

مل يمنعوا زكاة أمواهلم  ، و هملطان عليجور الّس و  ة املئونةشدّ و   نني  أخذوا بالّس امليزان، إاّل و

  عهد رسوله، إاّل اهلل ومل ينقضوا عهد  و   لو ال البهائم مل يمطروا،و  امء،  منعوا القطر من الّس إاّل 

تهم بكتاب  ما مل حتكم أئمّ و  ا من غريهم، فأخذوا بعض ما يف أيدهيم، عليهم عدوّ   اهلل ط  سلّ 

 (4)(بأسهم بينهم اهلل  جعل ، إاّل اهللا أنزل وا ممّ يتخرّي و ،اهلل

ام  إهّن و  ام ابتعثاين،إهّن و  يلة آتيان، ه أتاين اللّ إنّ )  :قال رسول اهلل   [ 1953]احلديث:  

انطلق، يل:  انطلقت معهام،إيّن و  قاال  مضطجع،إنّ و    رجل  أتينا عىل  عليه  و   ا  قائم  آخر  إذا 

 

 (  1599( ومسلم)52( البخاري، )1)

 (  192/  2( النسائي)183، 182/ 4( أمحد)2)

 ( 126/  2( واحلاكم) 346/ 3( سنن البيهقي)3)

 ( 4019( ابن ماجة)4)
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بالّص و  بصخرة، هيوي  هو  رأسه إذا  فيثلغ  لرأسه  فيتبع    (2) فيتدهده  (1)خرة  هاهنا،  احلجر 

يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل    رأسه كام كان، ثمّ  ى يصّح احلجر فيأخذه فال يرجع إليه حتّ 

! ما هذان؟ قاال يل: انطلق. انطلق، فانطلقنا فأتينا عىل  اهللة األوىل. قلت هلام: سبحان  به املرّ 

ي وجهه  يأيت أحد شقّ إذا هو  و   وب من حديد إذا آخر قائم عليه بكلّ و  رجل مستلق لقفاه، 

ل إىل اجلانب اآلخر فيفعل  يتحوّ   عينه إىل قفاه، ثمّ و  منخره إىل قفاه، و  ليرشرش شدقه إىل قفاه، 

ذلك اجلانب كام كان،    ى يصّح ل فام يفرغ من ذلك اجلانب حتّ به مثل ما فعل باجلانب األوّ 

هذان؟ قاال يل: انطلق  ! ما  اهللسبحان    ة األوىل. قلت: يعود عليه فيفعل مثل ما فعل املرّ   ثمّ 

  لعنا فيه فإذا فيه رجال أصوات. فاطّ و   ور، فإذا فيه لغط انطلق، فانطلقنا فأتينا عىل مثل التنّ 

قلت  (3)ب ضوضوااللهإذا هم يأتيهم هلب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك  و  نساء عراة،و

إذا يف النهر  و  م،مثل الدّ هلام: ما هؤالء؟ قاال يل: انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا عىل هنر أمحر 

ابح إذا ذلك الّس و  هر رجل قد مجع عنده حجارة كثرية،النّ  إذا عىل شطّ و   رجل سابح يسبح،

ثمّ  يسبح،  ما  الّ   يسبح  فيفغريأيت ذلك  قد مجع عنده احلجارة  فيلقمه حجرا    (4)ذي  فاه  له 

ام رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت هلام: ما هذان؟  يرجع إليه. كلّ   فينطلق يسبح ثمّ 

  ة كأكره ما أنت راء رجال مرآة، آقاال يل: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا عىل رجل كريه املر

فانطلقنا   قلت هلام: ما هذا؟ قاال يل: انطلق انطلق.   يسعى حوهلا. و  (5)ها إذا عنده نار َيّش و

وضة رجل طويل ال  إذا بني ظهري الرّ و  بيع، لون الرّ   ن كّل فأتينا عىل روضة معتمة فيها م 

. قلت هلام: ما  ولدان رأيتهم قطّ  جل من أكثرإذا حول الرّ و امء،أكاد أرى رأسه طوال يف الّس 

 

 ( يثلغ رأسه: يشجها أي يكرسها. 1)

 ( يتدهده احلجر: يتدحرج.2)

 صوات الناس. ( ضوضوا: اجللبة وأ3)

 ( يفغر فاه: يفتحه. 4)

 ( َيّشها: يوقدها. 5)
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  قاال يل: انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إىل روضة عظيمة مل أر روضة قطّ   هذا؟ ما هؤالء؟

ة  . فارتقيت فيها قال: فارتقينا فيها فانتهينا إىل مدينة مبنيّ قاال يل: ارق  ال أحسن. و  أعظم منها 

انا فيها رجال ة، فأتينا باب املدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقّ لبن فّض و   بلبن ذهب

شطر كأقبح ما أنت راء. قال هلم: اذهبوا فقعوا يف  و  شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء

  ماءه املحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه، ثمّ   كأنّ   إذا هنر معرتض جيريوهر.  ذلك النّ

  ة عدن، وء عنهم فساروا يف أحسن صورة. قاال يل: هذه جنّ رجعوا إلينا قد ذهب ذلك الّس 

بابة البيضاء. قاال يل هذاك منزلك،  هذاك منزلك. فسام برصي صعدا. فإذا قرص مثل الرّ و

قلت هلام:    أنت داخله. قال: و  ا اآلن فالذراين فأدخله. قاال: أمّ   فيكام.   اهللقلت هلام: بارك  

اللّ فإيّن  الّ  قد رأيت منذ  إنّ يلة عجبا فام هذا  الرّ ا سنخربك: أمّ ذي رأيت؟ قاال يل: أما  جل  ا 

الّ األوّ  فإنّ ل  باحلجر  يثلغ رأسه  أتيت عليه  بالقرآن فريفضه،الرّ   هذي  يأخذ  ينام عن  و   جل 

عينه  و  منخره إىل قفاهو  ذي أتيت عليه يرشرش شدقه إىل قفاهجل الّ ا الرّ أمّ و  الة املكتوبة،الّص 

ساء العراة  النّ و  جال ا الرّ أمّ ، وجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاقه الرّ إىل قفاه فإنّ 

  هر ذي أتيت عليه يسبح يف النّجل الّ ا الرّ أمّ و  واين، الزّ و  ةنا ور فهم الزّ نّ ذين يف مثل بناء التّ الّ 

يسعى حوهلا  و ها ار َيّش ذي عند النّة الّ آجل الكرية املرا الرّ أمّ و با،ه آكل الرّ يلقم احلجر فإنّ و

عليه السالم،  ه إبراهيم  وضة فإنّ ذي يف الرّ ويل الّ جل الطّ ا الرّ أمّ و  م. ه مالك خازن جهنّ فإنّ 

ذين كانوا شطرا منهم  ا القوم الّ أمّ ومولود مات عىل الفطرة،    ذين حوله فكّل الولدان الّ ا  أمّ و

 (1)عنهم( اهلل ئا، جتاوز آخر سيّ و  م قوم خلطوا عمال صاحلا شطرا قبيح فإهّن و حسن

، قيل: يا رسول  (بع املوبقاتاجتنبوا الّس )  : قال رسول اهلل    [ 1954]احلديث:  

 

 (  2275(، مسلم)7047) 1( البخاري، 1)
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أكل مال  و   ، باحلّق إاّل   اهلل م  تي حرّ قتل النفس الّ و  حر، الّس و  ،اهللبك  الرّش )؟ قال:  ما هنّ و   ،اهلل

 ( 1) (قذف املحصنات الغافالت املؤمناتو  حف، يوم الزّ ويّل التّ و با،أكل الرّ و اليتيم،

عقوق  و  ،اهللاإلرشاك ب)عن الكبائر قال:      اهللسئل رسول    [ 1955]احلديث:  

 (2)(ور شهادة الزّ و  فس،قتل النّو  الوالدين، 

كئا فدخل عليه رجل،  كان متّ     اهللرسول    أنّ   اسعن ابن عّب   [ 1956]احلديث:  

  ، اهللاألمن من مكر  اهلل عّز وجّل والقنوط من رمحة  و  ،اهللك بفقال: ما الكبائر؟ فقال: الرّش 

 (3)هذا أكرب الكبائر(و

حوله عصابة من  و  قال    اهللرسول    أنّ   امتعن عبادة بن الّص   [ 1957]احلديث:  

  ال تقتلوا أوالدكم، و  ال تزنوا،و   ال ترسقوا،و  شيئا   اهللبايعوين عىل أن ال ترشكوا ب)  أصحابه:

أيديكم و بني  تفرتونه  ببهتان  تأتوا  وَّف و  أرجلكم، و  ال  فمن  معروف  يف  تعصوا  منكم  ال   

من أصاب من  و ارة له، نيا فهو كفّ من أصاب من ذلك شيئا فعوقب يف الدّ و  ،اهلل فأجره عىل 

 ( 4) (إن شاء عاقبهو : إن شاء عفا عنه، اهللفهو إىل  اهللسرته  ثمّ ذلك شيئا  

اهلل    [ 1958]احلديث:   إاّل أمّ   كّل )  :قال رسول  معاَف  املجاهرين،تي  من    إنّ و   

، فيقول: يا فالن عملت  اهللقد سرته  و  يصبح   يل عمال، ثمّ جل باللّ املجاهرة أن يعمل الرّ 

 ( 5) (عنه اهلليصبح يكشف سرت  و ه قد بات يسرته ربّ و  كذا،و البارحة كذا

يوم القيامة    أثقل يف ميزان املؤمن   يشء ما من  ) :    اهللقال رسول    [ 1959]احلديث:  

 (6)البذيء(يبغض الفاحش  اهلل  إنّ و من خلق حسن، 

 

 ( 89(، ومسلم)2766( البخاري، )1)

 ( 88(، ومسلم )2653( البخاري، )2)

 (  460/  10( املصنف)3)

 (  1709( مسلم)18( البخاري، )4)

 (  2990( ومسلم)6069) 1( البخاري، 5)

 ( 2002( الرتمذي)6)
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فالنة تكثر من    ، إنّ اهللقال رجل: يا رسول    عن أّب هريرة قال:   [ 1960]احلديث:  

أهّن و  صدقتها و  صالهتا  غري  بلساهنا. ا  صيامها  جرياهنا  النّ)قال:    تؤذي  يف  يا    ( ارهي  قال: 

ال  و ق باألثوار من األقط، ا تتصدّ أهّن و صالهتا و ة صيامها فالنة يذكر من قلّ فإن  ،اهلل رسول 

 ( 1) (ةهي يف اجلنّ)تؤذي جرياهنا. قال: 

: )كل خممر مخٌر وكل مسكر حراٌم ومن رشب  قال رسول اهلل   [ 1961]احلديث:  

عاد الرابعة كان حقا عىل فإن   تاب تاب اهلل عليهفإن  صالته أربعني صباحا مسكرا بخست 

أهل   )صديد  قال:  اهلل؟  رسول  يا  اخلبال  طينة  وما  قيل:  اخلبال(،  طينة  من  يسقيه  أن  اهلل 

 ( 2)النار(

أربعني  قال رسول اهلل    [ 1962]احلديث:   له صالٌة  تقبل  مل  : )من رشب اخلمر 

فإن    عاد يف الرابعة مل يقبل اهلل له صالة أربعني صباحا فإن    اهلل عليه   تاب تابفإن    صباحا 

تاب مل يتب اهلل عليه وسقاه من هنر اخلبال(، قيل: يا أبا عبد الرمحن وما هنر اخلبال؟ قال:  

 .(3) هنٌر من صديد أهل النار

: )من رشب اخلمر فلم ينتش مل تقبل له صالٌة  قال رسول اهلل   [ 1963]احلديث:  

تقبل له صالٌة  ما   انتشى مل  أو عروقه منها يشٌء، وإن مات مات كافرا، وإن  دام يف جوفه 

 ( 4) أربعني يوما وإن مات فيها مات كافرا(

 ( 5): )مدمن اخلمر كعابد وثن(قال رسول اهلل   [ 1964]احلديث:  

اهلل    [ 1965]احلديث:   رسول  لعن  قال:  أنس  عارصها    عن  عرشة  اخلمر  يف 

 

 ( 356/  3( أمحد والبزار وابن حبان، الرتغيب)1)

 ( 3680( أبو داود )2)

 ( 1862( الرتمذي )3)

 . 8/316( النسائي 4)

 (  3375( ابن ماجة )5)
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وساق وشارِبا  وآكل  ومعترصها  وواهبها  ومبتاعها  وبائعها  إليه  واملحمولة  وحاملها  يها 

 .(1)ثمنها 

خطيئتها تفرع اخلطايا كام  فإن    : )إياك واخلمر قال رسول اهلل    [ 1966]احلديث:  

 ( 2) أن شجرهتا تفرع الشجر(

: )يرشب ناٌس من أمتي اخلمر يسموهنا بغري  قال رسول اهلل    [ 1967]احلديث:  

 ( 3)اسمها(

: )من ترك اخلمر وهو يقدر عليه ألسقينه منه  قال رسول اهلل    [ 1968]احلديث: 

 (4)من حظرية القدس، ومن ترك احلرير وهو يقدر عليه ألكسونه إياه يف حظرية القدس(

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

: )أال ال حتقرّن شيئا وإن صغر يف أعينكم،  رسول اهلل  قال    [ 1969]احلديث:  

ال   افإّنه  وإّن  أال  االستغفار،  مع  بكبرية  كبرية  وال  اإلرصار،  مع  عن    هلل صغرية  سائلكم 

 (5)(أعاملكم حّتى عن مّس أحدكم ثوب أخيه بني إصبعيه 

: )إّن املؤمن لريى ذنبه كأّنه حتت صخرة َياف  رسول اهلل  قال    [ 1970]احلديث:  

 (6)(أن تقع عليه، وإّن الكافر لريى ذنبه كأّنه ذباب مّر عىل أنفه 

)إّن إبليس ريض منكم باملحّقرات، والذنب  :    هللرسول اقال    [ 1971]احلديث:  

 ( 7)(ِبذا الذنب، استصغارا له  أؤاخذ اّلذي ال يغفر، قول الرجل: )ال 

عّز وجّل كتم ثالثة يف ثالثة: رضاه    هللإّن ا):    هللرسول اقال   [ 1972]احلديث:  

 

 ( 3381( وابن ماجة ) 1295( الرتمذي )1)

 (  3372( ابن ماجة )2)

 . 313، 8/312( النسائي 3)

 (2939)  359/ 3( البزار )كشف األستار( 4)

 .  346( عقاب األعامل ص  5)

 .  140ص  2( أمايل الطويس ج 6)

 .  17( نوادر الراوندي ص 7)
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يف طاعته، وكتم سخطه يف معصيته، وكتم ولّيه يف خلقه، وال يستخّف أحدكم شيئا من  

تعاىل، وال يستقّلّن أحدكم شيئا من املعايص فإّنه ال   هللالطاعات فإّنه ال يدري يف أهّيا رضا ا

 ( 1) هلل(فإّنه ال يدري أهّيم ويّل ا، وال يزريّن أحدكم بأحد من خلقه هلل يدري يف أهّيا سخط ا

اقال    [ 1973]احلديث:   واجتنب  هلل  رسول  تصغرّنه،  وال  ذنبا  حتّقرن  )ال   :

تعاىل:  فإن    الكبائر،  اهلل  يقول  قيحا ودما  عيناه  ذنوبه دمعت  إىل  القيامة  يوم  نظر  إذا  العبد 

ا َوَما  ﴿ ا  َيْوَم جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمرَْضا  َتَودُّ َلْو َأنه َبْينََها َوَبْينَُه َأَمدا
ٍ
َعِمَلْت ِمْن ُسوء

ُرُكُم اهلل َنْفَسُه َواهلل  ا َوَُيَذِّ  ( 2) ([ 30]آل عمران:  َرُءوٌف بِاْلِعَباِد﴾َبِعيدا

: )أربعة يف الّذنب رّش من الذنب: االستحقار  هلل  رسول اقال    [ 1974]احلديث:  

 (3)واإلرصار(واالفتخار واالستبشار 

هلا من اهلل  فإن    : )إياكم وحمّقرات الذنوب،   هلل رسول اقال    [ 1975]احلديث:  

 ( 4)طالبا وأهنا لتجمع عىل املرء حتّى هتلكه(

نزل بأرض قرعاء فقال    هلل  رسول ا: أّن  اإلمام الصادقعن    [ 1976]احلديث:  

يا   ايتوا بحطب فقالوا:  ما ِبا  رسول األصحابه:  قال  من حطب، فهلل نحن بأرض قرعاء 

ا يديه بعضه عىل    هللرسول  به حّتى رموا بني  إنسان بام قدر عليه فجاؤوا  : فليأت كّل 

  : هكذا جتتمع الّذنوب، ثّم قال: )إّياكم واملحّقرات من الّذنوب، هلل  رسول ابعض، فقال  

أحصيناه يف إمام  لكّل يشء طالبا أال وإّن طالبها يكتب ما قّدموا وآثارهم وكّل يشء  فإن  

 ( 5) مبني(

 

 . 55ص  1( كنز الفوائد للكراجكي ج 1)

 . 452( مكارم األخالق ص 2)

 عن لّب اللباب.   315ص  2( مستدرك الوسائل ج 3)

 . 33( إرشاد القلوب ص 4)

 .  288ص   2( أصول الكايف ج 5)
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عّز   هللالكبائر تسع: أعظمهّن اإلرشاك با ):    هللرسول اقال    [ 1977]احلديث:  

والفرار من   املحصنة،  اليتيم، وقذف  الربا، وأكل مال  املؤمنة، وأكل  النفس  وجّل، وقتل 

عّز وجّل وهو    هللالزحف، وعقوق الوالدين، واستحالل البيت احلرام، والسحر فمن لقي ا

 (1)(يء منهّن كان معي يف جنّة مصاريعها من ذهببر

 ( 2) : )إن الرجل ليحرم رزقه بالّذنب يصيبه(رسول اهلل قال   [ 1978]احلديث:  

اقال    [ 1979]احلديث:   تشغلوا عنه،    هللرسول  أن  قبل  )بادروا بعمل اخلري   :

 ( 3)العبد يذنب الّذنب فيحبس عنه الّرزق(فإن  واحذروا الّذنوب 

: )قال اهلل جّل جالله: أّيام عبد أطاعني مل أكله  هلل  رسول اقال    [ 1980]احلديث:  

 (4)إىل غريي، وأّيام عبد عصاين وّكلته إىل نفسه ثّم مل أبال يف أّي واد هلك(

إّن  رسول اهلل  قال    [ 1981]احلديث:   الذنوب فإهّنا ممحقة للخريات،  : )اتقوا 

ي كان قد علمه، وإّن العبد ليذنب الذنب فيمتنع به  العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم اّلذ

إِنها ﴿ من قيام الليل، وإّن العبد ليذنب الذنب فيحرم به الرزق وقد كان هينا له(، ثّم تال:  

ُمنهَها ُمْصبِِحنَي َواَل َيْسَتْثنُوَن َفطَ  اَف َعَلْيَها  َبَلْوَناُهْم َكاَم َبَلْوَنا َأْصَحاَب اجْلَنهِة إِْذ َأْقَسُموا َلَيرْصِ

يِم َفَتنَاَدْوا ُمْصبِِحنَي َأِن اْغُدوا َعىَل َحْرثُِكْم   ِ َطائٌِف ِمْن َربَِّك َوُهْم َنائُِموَن َفَأْصَبَحْت َكالرصه

ْوا َعىَل  إِْن ُكنُْتْم َصاِرِمنَي َفاْنَطَلُقوا َوُهْم َيَتَخاَفُتوَن َأْن اَل َيْدُخَلنهَها اْلَيْوَم َعَلْيُكْم ِمْسكِنٌي َوَغدَ 

ْم َلْواَل  َحْرٍد َقاِدِريَن َفَلامه َرَأْوَها َقاُلوا إِنها َلَضالُّوَن َبْل َنْحُن حَمُْروُموَن َقاَل َأْوَسُطُهْم َأمَلْ َأُقْل َلكُ 

نَا إِنها ُكنها َظاملنَِِي َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض َيَتاَلوَ  ُموَن َقاُلوا َيا َوْيَلنَا  ُتَسبُِّحوَن َقاُلوا ُسْبَحاَن َربِّ

اْلَعَذاُب وَ  َكَذلَِك  َراِغُبوَن  نَا  َربِّ إِىَل  إِنها  ِمنَْها  ا  َخرْيا ُيبِْدَلنَا  َأْن  نَا  َربُّ ُكنها َطاِغنَي َعَسى  َلَعَذاُب  إِنها 

 

 . 11ص  2( كنز الفوائد للكراجكي ج 1)

 .  141ص  2( أمايل الطويس ج 2)

 .  352ص   1( كنز الكراجكي ج3)

 .  289ص   4( من ال َيرضه الفقيه ج 4)
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 ( 1)([ 33-17]القلم:  ﴾ اآْلِخَرِة َأْكرَبُ َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ 

قريبا من   [ 1982]احلديث:   الرباء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسا   عن 

هلل أرأيت قول اهلل تعاىل:  رسول ايف منزل أّب أّيوب األنصارّي فقال معاذ: يا  هلل رسول ا

َفَتْأُتوَن  ﴿ وِر  ُينَْفُخ يِف الصُّ ا َيْوَم  اَمُء    َأْفَواجا قال:  ؟ ف[ 19-18]النبأ:    َفَكاَنْت َأْبَواباا﴾َوُفتَِحِت السه

)يا معاذ سألت عن عظيم من األمر( ثّم أرسل عينيه ثّم قال: )حترش عرشة أصناف من أّمتي  

القردة،   صورة  عىل  فبعضهم  صورهم،  وبّدل  املسلمني  من  تعاىل  اهلل  مّيزهم  قد  أشتاتا 

وبعضهم عىل صورة اخلنازير، وبعضهم منّكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من حتت  

ضهم عمي يرتّددون، وبعضهم بكم ال يعقلون، وبعضهم يمضغون  عليها، وبع  ثّم يسحبون 

أيدهيم   مقّطعة  وبعضهم  اجلمع،  أهل  يتقّذرهم  لعابا  أفواههم  من  القيح  يسيل  ألسنتهم 

وأرجلهم، وبعضهم مصّلبون عىل جذوع من نار، وبعضهم أشّد نتنا من اجليف، وبعضهم  

ّلذين عىل صورة القردة فالقّتات من  يلبسون جبابا سابغة من قطران الزقة بجلودهم، فأّما ا

الناس، وأّما اّلذين عىل صورة اخلنازير فأهل السحت، وأّما املنّكسون عىل رؤوسهم فآكلة  

الربا، والعمي: اجلائرون يف احلكم، والصّم البكم: املعجبون بأعامهلم، واّلذين يمضغون  

املقّطعة أيدهيم وأرجلهم اّلذين  بألسنتهم فالعلامء والقضاة اّلذين خالفت أعامهلم أقواهلم، و

يؤذون اجلريان، واملصّلبون عىل جذوع من نار فالسعاة بالناس إىل السلطان، واّلذين هم  

أمواهلم،   يف  اهلل  حّق  ويمنعون  والّلّذات  بالشهوات  يتمّتعون  فاّلذين  اجليف  من  أشّدنتنا 

 ( 2) واّلذين يلبسون اجلباب فأهل الفخر واخليالء(

ال  قا   [ 1983]احلديث:   محلة  هلل  رسول  وعن  إخوانك،  عن  لسانك  )اقطع   :

 

 .  424ص 10( جممع البيان ج  2) . 211( عّدة الداعي ص 1)
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القرآن، ولتكن ذنوبك عليك وال حتملها عىل إخوانك، وال تزّك نفسك بتذميم إخوانك،  

لكي   جملسك  يف  تفحش  وال  االخرة،  يف  الدنيا  من  كذا  تدخل  وال  بعملك،  ترائي  وال 

الناس فينقطع عنك  َيذروك بسوء خلقك، وال تناج مع رجل وعندك آخر وال تتعّظم عىل 

  ﴾َوالنهاِشَطاِت َنْشطاا ﴿:  كالب النار قال اهلل تعاىل   وال متزق الناس فيمّرقكخريات الدنيا،  

أتدري ما الناشطات؟ كالب أهل النار، تنشط العظم واللحم( قيل: من يطيق    [ 2]النازعات:  

 ( 1) هذه اخلصال؟ قال: )أما إّنه يسري عىل من يرّس اهلل عليه(

: )ال تزال أمتي بخري ما حتاّبوا وهتادوا، وأّدوا  هلل  رسول اقال    [ 1984]احلديث:  

وآتوا الزكاة، فإذا مل يفعلوا ذلك    األمانة، واجتنبوا احلرام، وقروا الضيف، وأقاموا الصالة، 

 ( 2)ابتلوا بالقحط والسنني(

: )قال اهلل عّز وجّل، إذا عصاين من خلقي من  هلل  رسول اقال    [ 1985]احلديث:  

 ( 3) يعرفني سّلطت عليه من خلقي من ال يعرفني(

: )للمؤمن اثنان وسبعون سرتا فإذا أذنب ذنبا  هلل  رسول اقال    [ 1986]احلديث:  

أّب إاّل قدما قدما يف املعايص هتتك  فإن    تاب رّده اهلل عليه وسبعني معه،فإن    رت،اهنتك عنه س 

يف    أّب إاّل قدما قدما فإن    تاب رّدها اهلل ومع كّل سرت منها سبعة أستار،فإن    عنه أستاره،

املعايص هتتّكت أستاره وبقى بال سرت، وأوحى اهلل عّز وجّل إىل املالئكة أن اسرتوا عبدي  

أبى إاّل قدما يف املعايص  فإن    بني آدم يعريون وال يغرّيون وأنا أغري وال اعرّي،فإن    بأجنحتكم

يت من شكت املالئكة إىل رِّبا ورفعت أجنحتها وقالت أي رّب إن عبدك هذا قد آذانا ممّا يأ

الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال: فيقال هلم: كّفوا عنه أجنحتكم فلو عمل بخطيئة يف  

 

 .  124( فالح السائل ص 1)
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سواد الّليل أو يف وضح النهار أو يف مفازة أو يف قعر بحر ألجراه عىل ألسنة الناس فاسألوا  

 (1)اهلل أن ال هيتك أستاركم(

أذنب ذنبا فعلم    : )قال اهلل تبارك وتعاىل: من   هلل رسول اقال    [ 1987]احلديث: 

 (2)أّن يل أن اعّذبه، وأّن يل أن أعفو عنه، عفوت عنه( 

اقال    [ 1988]احلديث:   يف  هلل  رسول  صغر  وإن  الرّش  من  شيئا  حتّقروا  )ال   :

أعينكم، وال تستكثروا شيئا من اخلري وإن كثر يف أعينكم، فإّنه ال كبري مع االستغفار وال  

 ( 3)صغري مع اإلرصار(

: )إّن إبليس رىض منكم باملحّقرات، والّذنب  هلل  رسول ال  قا   [ 1989]احلديث:  

 (4) اّلذي ال يغفر قول الرجل ال اؤاخذ ِبذا الّذنب استصغارا له( 

يويص بعض أصحابه: )انظر ان تدع الذنب    هلل  رسول اقال   [ 1990]احلديث:  

 ( 5) اهلل تعاىل حيث ما كنت يراك وهو معك فاجتنبها(فإن  رّسا وعالنية صغريا وكبريا

: )يا أبا ذر ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ولكن  هلل  رسول اقال    [ 1991]احلديث:  

ر حني يقذف به  انظر إىل من عصيت، يا أبا ذّر إّن نفس املؤمن أشّد تقّلبا وخيفة من العصفو

يا أبا ذّر إّن الرجل ليعمل احلسنة فيتّكل عليها ويعمل املحّقرات    :يف رشكه ـ إىل أن قال ـ

حّتى يأيت اهلل وهو عليه غضبان، وإّن الرجل ليعمل فيفرق منها فيأيت اهلل عّز وجّل آمنا يوم  

 ( 6) القيامة(

  سوداء عىل قلبه،   : )إذا أذنب العبد كان نقطة هلل  رسول اقال   [ 1992]احلديث:  

 

 . 195( األشعثيّات ص 1)

 .   26( املحاسن، ص 2)
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هو تاب وأقلع واستغفر صفا قلبه منها، وإن هو مل يتب ومل يستغفر كان الّذنب عىل فإن  

الّذنب والسواد عىل السواد حتّى يغمر القلب فيموت بكثرة غطاء الذنوب عليه وذلك قوله  

 ( 1) (﴾ُقُلوِِبِْم ما كاُنوا َيْكِسُبونَ  َبْل راَن َعىل ﴿تعاىل:  

: )إّن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف  هلل  رسول ال  قا   [ 1993]احلديث:  

تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منه، وإن زاد زادت فذلك الرين اّلذي ذكره اهلل يف  فإن    قلبه، 

 ( 2)([ 14]املطففني:  َيْكِسُبوَن﴾ َكاله َبْل َراَن َعىَل ُقُلوِِبِْم َما َكاُنوا ﴿كتابه: 

: )يقول اهلل عّز وجّل: يا بن آدم أما تنصفني،  هلل رسول اقال   [ 1994]احلديث:  

أحتّبب إليك بالنّعمة وتتمقت إيّل باملعايص، خريي إليك منزل ورشك إيّل صاعد، وال يزال  

ملك كريم يأتيني عنَك يف كّل يوم وليلة بعمل قبيح، يا بن آدم لو سمعت وصفك من غريك  

 (3)وأنت ال تعلم من املوصوف لسارعت إىل مقته(

: )قال اهلل تعاىل: أّيام عبد أطاعني مل أكله إىل  هلل  رسول ا  قال   [ 1995]احلديث:  

 ( 4)غريي، وأّيام عبد عصاين وّكلته إىل نفسه، ثّم مل أبال بأّي واد هلك(

: )من حاول أمرا بمعصية اهلل كان أفوت ملا    هللرسول اقال    [ 1996]احلديث:  

 (5)يرجو، وأرسع ملا َيذر(

: )إذا أراد اهلل بعبد سوءا أمسك عليه ذنوبه    هلل رسول اقال    [ 1997]احلديث:  

 ( 6)حّتى يوايف ِبا يوم القيامة، وإذا أراد بعبد خريا عّجل عقوبته يف الدنيا(

: )ما من محى وال صداع وال عرق يرضب إاّل    هللرسول اقال    [ 1998]احلديث:  

 

 . 46( إرشاد القلوب ص 1)

 .  414ص  2( روضة الواعظني ج  2)

 .  52( صحيفة اإلمام الرضا، ص 3)

 .  145( اجلواهر السنية ص 4)

 .  248( حتف العقول، ص 5)

 . 182( إرشاد القلوب ص 6)
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 ( 1)بذنب، وما يعفو اهلل أكثر(

ال  قا   [ 1999]احلديث:   بام  هلل  رسول  إاّل  قدم  عثرت  وال  عرق  اختلج  )ما   :

 ( 2) قّدمت أيديكم، وما يعفو اهلل عنه أكثر(

: )قال اهلل تبارك وتعاىل: وعّزيت وجاليل ال  هلل  رسول اقال    [ 2000]احلديث:  

أخرج عبدا من الدنيا وأنا اريد أن أرمحه حّتى استويف منه كّل خطيئة عملها إّما بسقم يف  

ب أو  دنياه،جسده  يف  بخوف  وإّما  رزقه  يف  عند  فإن    ضيق  عليه  شّددت  بقّية  عليه  بقيت 

 (3)املوت(

: )من ترك معصية هلل خمافة اهلل تبارك وتعاىل  هلل  رسول اقال    [ 2001]احلديث:  

 ( 4)أرضاه يوم القيامة(

: )اّتق املحارم تكن أعبد الناس، وارض بام   هلل رسول اقال    [ 2002]احلديث:  

لك   اهلل  حتّب  قّسم  ما  للناس  وأحّب  مؤمنا،  تكن  جارك  إىل  وأحسن  الناس،  أغنى  تكن 

 ( 5) كثرة الضحك متيت القلب(فإن  لنفسك تكن مسلام، وال تكثر الضحك،

اقال    [ 2003]احلديث:   وأزهد  هلل  رسول  الفرائض،  أقام  من  الناس  )أعبد   :

من قال احلق    الناس من اجتنب املحارم، وأسخى الناس من أّدى زكاة ماله، وأتقى الناس

 ( 6) فيام له وعليه(

ل   عن أّب سعيد اخلدري   [ 2004]احلديث:   قال  اأّن عامرا  : ووددت  هلل  رسول 

: )يا عاّمر حيايت خري لكم ووفايت  هلل  رسول اأنك عمرت فينا عمر نوح عليه الّسالم فقال  

 

 . 278( مشكاة األنوار ص 1)

 .  183ص  2( أمايل الطويس ج 2)

 . 156( مشكاة األنوار ص 3)

 .  81ص   2( أصول الكايف ج 4)

 .  21( نزهة الناظر، ص 5)

 .  299ص  1( كنز الفوائد للكراجكي ج 6)
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فاّتقوا اهلل وأحسنوا  ليس برش لكم، أّما يف حيايت فتحّدثون وأستغفر اهلل لكم، واّما بعد وفايت  

الصالة عيّل وعىل أهل بيتي فإنكم تعرضون عيّل وعىل أهل بيتي وأسامئكم وأسامء آبائكم  

فقال  فإن    وقبائلكم،  لذنوبكم(  اهلل  أستغفر  ذلك  سوى  يكن  وإن  اهلل  محدت  خريا  يكن 

وفاته   بعد  عليه  تعرض  األعامل  أّن  يزعم  مرض:  قلوِبم  يف  والذين  والشكاك  املنافقون 

 سامء الرجال، وأسامء آبائهم وأنساِبم إىل قبائلهم إّن هذا هلو اإلفك فأنزل اهلل جّل جالله بأ

ى اهلل َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْْؤِمُنونَ ﴿  (1)([ 105]التوبة:  ﴾ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَ

: )إّن العبد ليحبس عىل ذنب من ذنوبه مائة  هلل  رسول اقال    [ 2005]احلديث:  

 (2)أزواجه يف اجلنّة يتنّعمن( إّنه لينظر إىل عام و

: )إّن الرجل ليحبس عىل باب اجلنة مقدار  هلل  رسول اقال    [ 2006]احلديث:  

 (3)عام بذنب واحد وإّنه لينظر إىل أكوابه وأزواجه(

: )إن اهلل جّل جالله ينّوم العبد عن خدمته    هلل رسول اقال    [ 2007]احلديث:  

 (4)الذنوب(عقوبة له بطريق 

: )الكبائر أربع اإلرشاك باهلل، والقنوط من  هلل  رسول اقال    [ 2008]احلديث:  

 ( 5) رمحة اهلل، واليأس من روح اهلل، واألمن من مكر اهلل(

يتعّوذ يف كّل يوم    هلل  رسول اقال: )كان    اإلمام الصادقعن    [ 2009]احلديث:  

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

اقال    [ 2010]احلديث:   ما مل أقل فليتبوأ مقعده من  هلل  رسول  قال عيّل  : )من 

 

 .  18( حماسبة النفس ص 1)

 .  272ص   2( أصول الكايف ج 2)

 . 4( نوادر الراوندي ص 3)

 .  270( فالح السائل ص 4)

 .  16( نوادر الراوندي ص 5)

 .  329ص  1( اخلصال ج  6)
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 ( 1)النار(

: )أكرب الكبائر أن جتعل هلل نّدا وهو خلقك،  رسول اهلل  قال    [ 2011]احلديث:  

 ( 2)خشية أن يأكل معك، ثم ان تزين بحليلة جارك(ثّم أن تقتل ولدك 

: )من أذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار وهو  هلل  رسول اقال    [ 2012]احلديث:  

 ( 3) باك(

: )اخللق اليسء يفسد العمل كام يفسد اخلّل  هلل  رسول اقال    [ 2013]احلديث:  

 (4)العسل(

جّل من البخل،  : )ما يشء أبغض إىل اهلل عّز ورسول اهلل  قال    [ 2014]احلديث:  

 (5)وسوء اخللق، وإّنه ليفسد العمل كام يفسد اخلّل العسل(

يزداد من اهلل بعدا ما ساء  رسول اهلل  قال    [ 2015]احلديث:   العبد  يزال  : )ال 

 ( 6) خلقه(

: )خلقان َيّبهام اهلل السخاء وحسن اخللق،  هلل  رسول اقال    [ 2016]احلديث:  

َوَمْن ُيوَق  ﴿وخلقان يبغضهام اهلل البخل وسوء اخللق، ولقد مجع اهلل تعاىل ذلك يف قوله:  

 ( 7) ([ 16]التغابن:  املُْْفلُِحوَن﴾ُشحه َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم 

 ( 8) : )سوء اخللق شؤم( هللرسول اقال   [ 2017]احلديث:  

 (9)عن الشؤم، فقال: )سوء اخللق( هلل رسول ال سئ   [ 2018]احلديث:  

 

 .  374ص   3( من ال َيرضه الفقيه ج 1)

الوسائل ج  2) الرازي يف  317ص    2( مستدرك  الفتوح  أبو  الشيخ   ،

 تفسريه. 

 .  266( عقاب األعامل ص  3)

 .  37ص  2( عيون األخبار ج  4)

 .  17( مكارم األخالق ص 5)

 . 467( مكارم األخالق ص 6)

 . 137( إرشاد القلوب ص 7)

 . 44( حتف العقول، ص 8)

 . 134( إرشاد القلوب ص 9)
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حسن اخللق يف  فإن    : )عليكم بحسن اخللقهلل  رسول اقال    [ 2019]احلديث:  

 ( 1) سوء اخللق يف النار ال حمالة(فإن  اجلنّة ال حمالة، وإّياكم وسوء اخللق،

فقيل له إّن سعد بن معاذ    هلل  رسول اقال اإلمام الصادق: أيت    [ 2020]احلديث:  

اقد مات، فقام   قائم عىل عضادة    هلل  رسول  وقام أصحابه معه فأمر بغسل سعد وهو 

بال حذاء وال رداء، ثّم كان    هلل رسول االباب فلام أن حنط وكفن ومحل عىل رسيره تبعه  

حّتى    هلل  رسول ايأخذ يمنة الرسير مّرة ويرسة الرسير مّرة حّتى انته به إىل القرب، فنزل  

ما بني   به  يسّد  ترابا رطبا  ناولوين  ناولوين حجرا  يقول:  اللبن عليه، وجعل  حلده وسوى 

: إيّن ألعلم إنه سيبىل  هلل رسول االلبن، فلاّم أن فرغ وحثا الرتاب عليه وسّوى قربه، قال 

الرتبة ع إذا عمل عمال أحكمه فلاّم أن سّوى  إليه، ولكن اهلل َيّب عبدا  البىل  ليه،  ويصل 

: يا اّم سعد مه ال جتزمي عىل  هلل  رسول اقالت اّم سعد: يا سعد هنيئا لك اجلنّة، فقال  

رسول  ورجع الناس، فقالوا له: يا    سعدا قد أصابته ضّمة، فرجع رسول اهلل  فإن    رّبك،

هلل لقد رأيناك صنعت عىل سعد ما مل تصنعه عىل أحد إّنك تبعت جنازته بال رداء وال حذاء،  ا

: إّن املالئكة كانت بال رداء وال حذاء فتأّسيت ِبا، قالوا: وكنت تأخذ    هللرسول ا  قالف

يمنة الرسير مّرة ويرسة الرسير مّرة، قال: كانت يدي يف يد جربيل آخذ حيث يأخذ، قالوا:  

أمرت بغسله وصّليت عىل جنازته وحلدته يف قربه، ثّم قلت إّن سعدا قد أصابته ضّمة، قال:  

 ( 2) نعم إّنه كان يف خلقه مع أهله سوء(فقال: 

اقال    [ 2021]احلديث:   منّا من  هلل  رسول  : )ليس منّا من غّش مسلام، وليس 

 ( 3) خان مسلام(

 

 .  31ص  2( عيون األخبار ج  1)

 .  384( أمايل الصدوق ص 2)

 .  50ص  2( عيون األخبار ج  3)
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: )إّن جربيل الروح األمني نزل عيّل من عند  هلل  رسول اقال    [ 2022]احلديث:  

اخللق  بحسن  عليك  حمّمد  يا  فقال:  العاملني،  يذهب  فإن    رّب  اخللق  الدنيا  سوء  بخري 

 ( 1) واآلخرة(

أنف  قال رسول اهلل    [ 2023]احلديث:   : )سوء اخللق زمام من عذاب اهلل يف 

 ( 2)صاحبه، والزمام بيد الشيطان جّيره إىل الرّش، والرّش جّيره إىل النار(

: إن فالنة تصوم النهار، وتقوم الليل، وهي  هلل  رسول اقيل ل  [ 2024]احلديث:  

 ( 3) بلساهنا، فقال: )ال خري فيها هي من أهل النار(سّيئة اخللق تؤذي جرياهنا 

اهلل  قال    [ 2025]احلديث:   بمحاسن   رسول  )عليك  أصحابه:  بعض  يويص 

فاجتنبها،  األخالق  بمساوئ  عليك  فاركبها،  إاّل  فإن    األخالق  تلومّن  فال  تفعل  مل 

 (4)نفسك(

 ( 5) : )من ساء خلقه عّذب نفسه(هلل رسول اقال   [ 2026]احلديث:  

 (6): )رّب عزيز أذّله خلقه، وذليل أعّزه خلقه(  هللرسول اقال    [ 2027]احلديث:  

 (7): )من النت كلمته وجبت حمّبته( هللرسول اقال   [ 2028]احلديث:  

صاحبه  فإن    : )لكّل ذنب توبة إاّل سوء اخللق، رسول اهلل  قال    [ 2029]احلديث:  

 (8)كلاّم خرج من ذنب دخل يف ذنب(

: )أبى اهلل لصاحب البدعة بالتوبة، وأبى اهلل  هلل  رسول اقال    [ 2030]احلديث: 

هلل وكيف ذلك؟ قال: )أّما صاحب البدعة  رسول الصاحب اخللق اليسء بالتوبة(، قيل: يا 

 

 .  50ص  2( عيون األخبار ج  1)

 .  107( جامع األخبار ص 2)

 . 90ص  1النواظر ج   ( تنبيه اخلواطر ونزهة3)

 .  139ص   4( من ال َيرضه الفقيه ج 4)

 .  125ص  2( أمايل الطويس ج 5)

 .  320ص  1( كنز الفوائد ج  6)

 .  320ص  1( كنز الفوائد ج  7)

 .  254ص   4( من ال َيرضه الفقيه ج 8)
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فقد أرشب قلبه حّبا، وأّما صاحب اخللق اليسء فإّنه إذا تاب من ذنب وقع يف ذنب أعظم  

 ( 1) من الذنب اّلذي تاب منه(

اقال    [ 2031]احلديث:   مع    هلل رسول  صغرية  وال  استغفار،  مع  كبرية  )ال   :

 (2)(إرصار

اقال    [ 2032]احلديث:   الذنب،    )ثالث :    هلل رسول  الذنب عىل  القلب:  يمتن 

،  هلل رسول ااألمحق تقول ويقول وال يرجع إىل خري أبدا، وجمالسة املوتى( فقيل له: يا    ومماراة

 (3)(وما جمالسة املوتى؟ قال: )كّل غنّي مرتف 

اهلل  قال    [ 2033]احلديث:   الذنب:  رسول  من  رّش  الذنب  يف  )أربعة   :

 ( 4) (االستحقار، واالفتخار، واالستبشار، واإلرصار

 (5)(: )ما آمن بالقرآن من استحّل حمارمه  رسول اهللقال   [ 2034]احلديث:  

: من رشب مخرا حتى يسكر مل يقبل منه صالته  قال رسول اهلل    [ 2035]احلديث:  

 .(6)أربعني صباحا 

،  إلمام عيل صيته لو  يف  سول اهلل  ر  عن  الصادق:  إلمام ا  عن  [ 2036]احلديث:  

: لغري  عيل   اإلمامقال: يا عيّل من ترك اخلمر لغري اهلل سقاه اهلل من الرحيق املختوم، فقال  

 .(7)فقال: نعم واهلل، صيانة لنفسه، فيشكره اهلل عىل ذلك ؟اهلل

: إن  خلمر، فقال: قال رسول اهلل  ا  عن  الصادق   اإلمامسئل    [ 2037]احلديث:  

 

 .  18( نوادر الراوندي ص 1)

ج  2) )املستدرك(:  حمّمد  319ص    2(  اهللّ  عبد  أبو  القايض  بن    عن 

 سالمة القضاعي يف كتاب )الشهاب(. 

 .  414ص  2( روضة الواعظني ج  3)

ج  4) الوسائل  مستدرك  )لّب  319ص    2(  يف  الراوندي  القطب   ،

 اللباب(. 

 . 66( إرشاد القلوب ص 5)

  .)6( الكايف: 6/ 401/  10، التهذيب 9/ 107/  465

  .)7( من ال َيرضه الفقيه: 4/  255/ 821
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 . (1) ، ورشب اخلمر، ومالحاة الرجالاألوثانبادة ع عن ما هناين عنه رّب جل جالله  أول

اهلل    [ 2038]احلديث:   رسول  اخلمر،  قال  مدمن  اجلنة:  يدخلون  ال  ثالثة   :

ومدمن سحر، وقاطع رحم، ومن مات مدمن مخر سقاه اهلل من هنر الغوطة وهو هنر جيري  

 .(2)النار رَيهن أهل من املومسات، يؤذي 

: من رشب اخلمر بعدما حرمها اهلل عىل لساين  قال رسول اهلل    [ 2039]احلديث:  

حدث، وال يؤمتن عىل إذا    شفع، وال يصدقإذا    خطب، وال يشفعإذا    فليس بأهل أن يزوج

 . (3)أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فليس للذي ائتمنه عىل اهلل ضامن، وليس له أجر، وال خلف

مرض، وال يشهد  إذا    : شارب اخلمر ال يعادقال رسول اهلل    [ 2040]احلديث:  

 .(4)خطب، وال تأمتنوه عىل أمانةإذا  شهد، وال تزوجوهإذا  له جنازة، وال تزكوه 

 .(5)عىل غريق مخر أصيّل : ال قال رسول اهلل   [ 2041]احلديث:  

: شارب اخلمر إن مرض فال تعودوه، وإن  قال رسول اهلل    [ 2042]احلديث:  

 حترضوه، وإن شهد فال تزكوه، وإن خطب فال تزوجوه، وإن سألكم أمانة فال  مات فال

 .(6) تأمتنوه

: من رشب اخلمر  ، قال: قال رسول اهلل  الصادق  إلمام ا  عن  [ 2043]احلديث:  

حدث، وال  إذا    خطب، وال يصدق إذا    بعد أن حرمها اهلل عىل لساين فليس بأهل أن يزوج

ضيعها فليس للذي  أو    أمانة، فمن ائتمنه عىل أمانة فأكلها شفع، وال يؤمتن عىل  إذا    يشفع 

 .(7)ائتمنه عىل اهلل أن يأجره، وال َيلف عليه

 

   .)1( أمايل الصدوق: 339/ 1

   .)2( اخلصال: 179/ 243

  .)3( الكايف: 6/ 396/  2

  .)4( الكايف: 6/ 396/  4

   .)5( الكايف: 6/ 399/  15

  .)6( الكايف: 6/ 397/  5

  .)7( الكايف: 6/ 397/  9
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حدث، وال  إذا    : شارب اخلمر ال تصدقوه قال رسول اهلل    [ 2044]احلديث:  

مات، وال تأمتنوه عىل أمانة،  إذا    مرض، وال حترضوه إذا    خطب، وال تعودوهإذا    تزوجوه 

فمن ائتمنه عىل أمانة فاستهلكها فليس له عىل اهلل أن َيلف عليه، وال أن يأجره عليها، الن  

َفَهاَء َأْمَواَلُكُم  ﴿اهلل يقول:   ا   اهلل َجَعَل    التيَواَل ُتْؤُتوا السُّ أي سفيه  (، و[ 5]النساء:    ﴾َلُكْم ِقَياما

 ( 1) !(؟أسفه من شارب اخلمر

 .(2) : إن اخلمر رأس كل إثم قال رسول اهلل   [ 2045]احلديث:  

مات عليه يلقى  إذا    : مدمن اخلمر كعابد وثن،قال رسول اهلل    [ 2046]احلديث:  

 .( 3)اهلل يوم حني يلقاه كعابد وثن

 .(4): مدمن اخلمر يلقى اهلل يوم يلقاه كافراقال رسول اهلل   [ 2047]احلديث:  

: )من مات سكرانا عاين ملك املوت سكرانا    اهللّرسول  قال    [ 2048]احلديث:  

ودخل القرب سكرانا ويوقف بني يدي اهللّ سكرانا فيقول اهللّ عّز وجّل له: مالك فيقول: أنا  

وسط جهنم    يف سكران فيقول اهللّ: ِبذا أمرتك اذهبوا به إىل سكران، فيذهب به إىل جبل  

الَة   فيه عني جتري مّدة ودماء ال يكون طعامه ورشابه إاّل منه، وقال اهللّ تعاىل: ال َتْقَرُبوا الصه

 (5)(وَأْنُتْم ُسكارى

الدنيا سقاه اهللّ من    يف : )ومن رشب اخلمر  رسول اهلل  قال    [ 2049]احلديث:  

قبل أن يرشِبا، فإذا رشِبا    اإلناء  يفسّم األساود ومن سّم العقارب رشبة يتساقط حلم وجهه  

تفّسخ حلمه وجلده كاجليفة يتأّذى به أهل اجلمع حّتى يؤمر به إىل النار، وشارِبا وعارصها  

 

   .)1( تفسري القمي 1/  131

  .)2( الكايف: 6/ 402/  3

  .)3( الكايف: 6/ 405/  8

  .)4( الكايف: 6/ 404/  5

 .  150( جامع األخبار ص 5)
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عارها    يفالنار، وبايعها ومبتاعها وحاملها واملحمولة إليه وآكل ثمنها سواء    يفومعترصها  

منه صال اهللّ  يقبل  مل  لغريه  أو اشرتاها  باعها  أال ومن  ة وال صياما وال حّجا وال  واثمها، 

قبل أن يتوب كان حّقا عىل اهللّ أن يسقيه لكّل جرعة    اعتامرا حّتى يتوب منها، وإن مات 

منها   بعينها    يف يرشب  اخلمر  حّرم  اهللّ  وإّن  )أال  قال:  ثّم  جهنّم(  صديد  من  رشبة  الدنيا 

 ( 1) واملسكر من كّل رشاب، أال وكّل مسكر حرام(

: )ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال    اهللّ  رسول قال    [ 2050]احلديث:  

  يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن، وال ينهب هنبة ذات رسف حني ينهبها وهو مؤمن( 

 (2) 

: )أربع ال تدخل بيتا واحدة منهّن إاّل خّرب    رسول اهللّ قال    [ 2051]احلديث: 

 (3) والزنا(ومل يعمر بالربكة: اخليانة والرسقة ورشب اخلمر 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

فإذا    [ 2052]احلديث:   اهلل،  عّظمت  فقد  الّذنب  عّظمت  )إذا  عيّل:  اإلمام  قال 

م عّظمته  صّغرته فقد صّغرت حّق اهلل تعاىل، ألّن حّقه يف الصغري والكبري، وما من ذنب عظي 

 (4)إاّل صغر عند اهلل تعاىل، وال من صغري صّغرته إاّل عظم عند اهلل عّز وجّل(

: )ال يصغر ما ينفع يوم القيامة وال يصغر ما يرض  اإلمام عيل قال    [ 2053]احلديث:  

 (5)يوم القيامة، فكونوا فيام أخربكم اهلل عّز وجّل كمن عاين(

 

 .  336( عقاب األعامل ص  1)

 .  371ص  6( التهذيب ج  2)

 .  398( أمايل الصدوق ص 3)

 . 237( األشعثيّات ص 4)

 .  456ص   2( أصول الكايف ج 5)
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 (1)الّذنوب عند اهلل ذنب استهان به راكبه(: )أشّد  عيل قال اإلمام    [ 2054]احلديث:  

عند    [ 2055]احلديث:   صغر  ذنب  اهلل  عند  الذنوب  )أعظم  عيل:  اإلمام  قال 

 (2)صاحبه(

يف كالم له يف تسويل الشياطني: )إهنم َيدعوك    عيل قال اإلمام    [ 2056]احلديث:  

أمان وإعطائك  شهواتك  إليك  بتحبيبهم  وبنفسك  بك  مكروا  جتبهم  مل  فإذا  يك  بأنفسهم 

وإرادتك ويسّولون لك وينسونك وينهونك ويأمرونك وَيسنون ظنّك باهلل حّتى ترجوه  

 (3)ء(فتغرت بذلك فتعصيه وجزاء املعايص بطي 

وتعاىل:    [ 2057]احلديث:   تبارك  اهلل  قول  يف  عيّل  اإلمام  ِمْن  ﴿قال  َأَصاَبُكْم  َوَما 

: )ليس من املؤمن عرق وال نكبة  [ 30]الشورى:    رٍي﴾َوَيْعُفو َعْن َكثِ ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم  

حجر وال عثرة قدم وال خدش عود إاّل بذنب، وملا يعفو اهلل تبارك وتعاىل عنه أكثر، فمن 

الّدنيا، اهلل تبارك وتعاىل أجّل وأعظم من أن  فإن    عّجل اهلل تبارك وتعاىل غفر ذنبه يف دار 

 ( 4) يعود يف عفو يف اآلخرة(

: )لو مل يتوّعد اهلل عىل معصيته لكان جيب أن ال  اإلمام عيل قال    [ 2058]احلديث:  

 ( 5) يعيص شكرا لنعمه(

اإلمام    [ 2059]احلديث:   إاّل  عيل قال  عيش  غضارة  نعمة وال  عنكم  زالت  )ما   :

 (6)بذنوب اجرتحتموها وما اهلل بظالم للعبيد( 

 (7)رزق(: )مداومة املعايص تقطع ال عيل قال اإلمام    [ 2060]احلديث:  

 

 .  192( غرر احلكم، ص 1)

 .  193( غرر احلكم، ص 2)

، عامد الدين الطربيس يف بشارة 313ص    2( مستدرك الوسائل ج  3)

 املصطفى.  

 . 179( األشعثيّات ص 4)

 .  1227( هنج البالغة، ص 5)

 .  100( غرر احلكم، ص 6)

 .  100( غرر احلكم، ص 7)
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 (1): )جماهرة اهلل سبحانه باملعايص تعجل النقم(عيل قال اإلمام    [ 2061]احلديث:  

اإلمام    [ 2062]احلديث:   مقارن  عيل قال  اآلفات،  رصيع  الّشهوات  )مدمن   :

 ( 2) السّيئات موقن بالّتبعات(

اإلمام    [ 2063]احلديث:   وال  عيل قال  الّذنوب،  من  للقلوب  أوجع  وجع  )ال   :

 ( 3)املوت، وكفى بام سلف تفّكرا، وكفى باملوت واعظا(خوف أشد من 

اإلمام    [ 2064]احلديث:   األعامل  عيل قال  عملت  وقد  واضحة  عن  تبديّن  )ال   :

 ( 4) الفاضحة، وال تأمن البيات وقد عملت السّيئات(

قال اإلمام عيل: )إّنام هو عيد ملن قبل اهلل صيامه وشكر قيامه،    [ 2065]احلديث:  

 (5) فيه فهو يوم عيد(وكّل يوم ال تعيص اهلل

عن عاّمر بن يارس قال: بينا أنا أميش بأرض الكوفة إذ رأيت أمري    [ 2066]احلديث:  

املؤمنني علّيا جالسا وعنده مجاعة من الناس وهو يصف لكّل إنسان ما يصلح له فقلت: يا  

حّتى   ركبتي  عىل  فحثوت  اجلس(  )نعم  فقال:  الّذنوب  دواء  عندك  أيوجد  املؤمنني  أمري 

ّرق عنه الناس، ثّم أقبل عيّل فقال: )خذ دواء أقول لك( قلت: قل يا أمري املؤمنني قال:  تف

الفكر   وغاريقون  الرضا  وبليج  الكتامن  وهليج  الصرب  وعروق  الفقر  بورق  )عليك 

 ( 6)وسقمونيا األحزان وارشبه بامء األجفان واغله يف طبخري(

 طالب بيده أللف رضبة  قال اإلمام عيل: )واّلذي نفس ابن أّب  [ 2067]احلديث:  

 ( 7) بالسيف أهون عيّل من ميتة عىل الفراش يف غري طاعة اهلل(

 

 .  100( غرر احلكم، ص 1)

 .  100( غرر احلكم، ص 2)

 .  275ص   2( أصول الكايف ج 3)

 .  273ص   2( أصول الكايف ج 4)

 .  1286( هنج البالغة، ص 5)

 .  356ص  2( مستدرك الوسائل ج 6)

 .  380ص   122( هنج البالغة، كالم  7)



462 

 

قال اإلمام عيل: )ال أحسب أحدكم ينسى شيئا من أمر دينه إاّل   [ 2068]احلديث: 

 ( 1)بخطيئة أخطأها(

الطعام ألذّيته وال َيتمى  عيل قال اإلمام    [ 2069]احلديث:   : )عجبت ملن َيتمي 

 (2)ه(الّذنب ألليم عقوبت

اإلمام    [ 2070]احلديث:   يوم  عيل قال  والفرار  متعمدا  املؤمن  قتل  الكبائر  )من   :

الّزحف واكل الربا بعد البّينة وأكل مال اليتيم ظلام والتعرب بعد اهلجرة ورمي املحصنات  

 ( 3) الغافالت املؤمنات(

: )قذف املحصنات من الكبائر، ألّن اهلل يقول:  عيل قال اإلمام    [ 2071]احلديث:  

َوهَلُْم  ﴿ َواآْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ يِف  ُلِعنُوا  املُْْؤِمنَاِت  اْلَغافاَِلِت  املُْْحَصنَاِت  َيْرُموَن  ِذيَن  اله َعَذاٌب  إِنه 

 ( 4) ([ 23]النور:  َعظِيٌم﴾ 

اإلمام    [ 2072]احلديث:   من  عيلّ قال  الوصية  يف  واحليف  الكبائر  من  )السكر   :

 ( 5) الكبائر(

قال اإلمام قال: )غالبوا انفسكم عىل ترك املعايص تسهل عليكم    [ 2073]احلديث:  

 (6)مقادهتا إىل الطاعات(

 (7)قال اإلمام عيل: )التنزه عن املعايص عبادة التوابني(  [ 2074]احلديث:  

 ( 8)قال اإلمام عيل: )املعصية جتلب العقوبة(  [ 2075]احلديث:  

 

 . 172( األشعثيّات ص 1)

 .  494( غرر احلكم، ص 2)

 . 457ص  2( دعائم اإلسالم ج 3)

 .  478( علل الرشائع ص 4)

 .  238ص  1لعيّايش ج  ( تفسري ا5)

 .  508( غرر احلكم، ص 6)

 .  70( غرر احلكم، ص 7)

 .  36( غرر احلكم، ص 8)
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 ( 1)وجب عذاب النار(قال اإلمام عيل: )التهّجم عىل املعايص ي   [ 2076]احلديث:  

اللئيم من باع جنة املأوى  فإن    قال اإلمام عيل: )إّياك واملعصية   [ 2077]احلديث:  

 ( 2)بمعصية دنّية من معايص الدنيا(

قال اإلمام عيل: )إياك أن تستسهل ركوب املعايص فإهنا تكسوك    [ 2078]احلديث:  

 ( 3) يف الدنيا ذّلة وتكسبك يف اآلخرة سخط اهلل(

 (4)قال اإلمام عيل: )إّنام الورع التطهر عن املعايص(  [ 2079]احلديث:  

عنها   [ 2080]احلديث:   أنفسكم  واحبسوا  املعايص  )توّقوا  عيل:  اإلمام  فإن    قال 

 ( 5)نانه(الشقي من اطلق فيها ع 

 ( 6)قال اإلمام عيل: )راكب املعصية مثواه النار(  [ 2081]احلديث:  

قال اإلمام عيل: )لو مل يتوعد اهلل سبحانه عىل معصية لوجب أن    [ 2082]احلديث:  

 ( 7) ال يعىص شكرا لنعمته(

 ( 8) قال اإلمام عيل: )من كرمت عليه نفسه مل هينها باملعصية(  [ 2083]احلديث:  

 (9)م عيل: )مداومة املعايص تقطع الرزق(قال اإلما   [ 2084]احلديث:  

التوبة وكم من  عيل قال اإلمام    [ 2085]احلديث:   : )ترك اخلطيئة أيرس من طلب 

 (10)شهوة ساعة أورثت حزنا طويال واملوت فضح الّدنيا، فلم يرتك لذي لّب فرحا(

قال اإلمام عيل: )ما من عبد إاّل وعليه أربعون جنّة حّتى يعمل    [ 2086]احلديث:  

 

 .  99( غرر احلكم، ص 1)

 .  154( غرر احلكم، ص 2)

 .  156( غرر احلكم، ص 3)

 .  297( غرر احلكم، ص 4)

 .  348( غرر احلكم، ص 5)

 .  420( غرر احلكم، ص 6)

 .  605( غرر احلكم، ص 7)

 .  677( غرر احلكم، ص 8)

 .  760( غرر احلكم، ص 9)

 .  451ص   2( أصول الكايف ج 10)
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 (1)أربعني كبرية فإذا عمل أربعني كبرية انكشفت عنه اجلنن(

 ( 2): )سوء اخللق شؤم واإلساءة إىل املحسن لؤم(عيل قال اإلمام    [ 2087]احلديث:  

 ( 3) : )اخللق املذموم من ثامر اجلهل(عيل قال اإلمام    [ 2088]احلديث:  

: )واهلل ال يعّذب اهلل سبحانه مؤمنا بعد اإليامن؛  عيل قال اإلمام    [ 2089]احلديث: 

 ( 4) إاّل بسوء ظنّه وسوء خلقه(

 ( 5) : )سوء اخللق رّش قرين(عيل قال اإلمام    [ 2090]احلديث:  

 (6): )اخللق اليسء أحد العذابني(عيل قال اإلمام    [ 2091]احلديث:  

 ( 7) نكد العيش وعذاب النفس(: )سوء اخللق عيل قال اإلمام    [ 2092]احلديث:  

 (8): )سوء اخللق يوحش النّفس ويرفع االنس(عيل قال اإلمام    [ 2093]احلديث:  

 ( 9) : )من أساء خلقه عّذب نفسه(عيل قال اإلمام    [ 2094]احلديث:  

 ( 10) : )من ضاقت ساحته قّلت راحته(عيل قال اإلمام    [ 2095]احلديث:  

 ( 11) ليّسء اخللق(: )ال عيش عيل قال اإلمام    [ 2096]احلديث:  

 ( 12) : )اليسء اخللق كثري الطيش منغّص العيش(عيل قال اإلمام    [ 2097]احلديث:  

 ( 13): )سوء اخللق يوحش القريب، وينّفر البعيد(عيل قال اإلمام    [ 2098]احلديث:  

 (14): )من كثر خرقه استذّل(عيل قال اإلمام    [ 2099]احلديث:  

 

 .  279ص   2( أصول الكايف ج 1)

 .  264( غرر احلكم، ص 2)

 .  264( غرر احلكم، ص 3)

 .  264( غرر احلكم، ص 4)

 .  107( جامع األخبار ص 5)

 .  107( جامع األخبار ص 6)

 .  107( جامع األخبار ص 7)

 .  107( جامع األخبار ص 8)

 .  107( جامع األخبار ص 9)

 .  107( جامع األخبار ص 10)

 .  107( جامع األخبار ص 11)

 .  107( جامع األخبار ص 12)

 .  107( جامع األخبار ص 13)

 .  107( جامع األخبار ص 14)
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 (1)ضاق رزقه(: )من ساء خلقه عيل قال اإلمام    [ 2100]احلديث:  

 ( 2): )من ضاق خلقه مّله أهله(عيل قال اإلمام    [ 2101]احلديث:  

 (3): )من ساءت سجّيته رّست منّيته(عيل قال اإلمام    [ 2102]احلديث:  

 (4): )من خشنت عريكته افتقرت حاشيته(عيل قال اإلمام    [ 2103]احلديث:  

 (5) : )من ساء خلقه مّله أهله( عيل قال اإلمام    [ 2104]احلديث:  

 ( 6) : )من ساء خلقه قاله مصاحبه ورفيقه(عيل قال اإلمام    [ 2105]احلديث:  

 (7): )من ساء خلقه أعوزه الصديق والرفيق(عيل قال اإلمام    [ 2106]احلديث:  

 ( 8): )من مل حتسن خالئقه مل حتمد طرايقه(عيل قال اإلمام    [ 2107]احلديث:  

 ( 9) : )من اللؤم سوء اخللق(عيل قال اإلمام    [ 2108]احلديث:  

 (10): )ال سؤدد ليّسء اخللق(عيل قال اإلمام    [ 2109ديث:  ]احل 

 (11): )ال وحشة أوحش من سوء اخللق(عيل قال اإلمام    [ 2110]احلديث:  

ألّب أّيوب األنصارّي: )يا أبا أّيوب ما بلغ من    عيلّ قال اإلمام    [ 2111]احلديث:  

 قال: )ما  كريم أخالقك؟( قال: ال أوذي جارا فمن دونه، وال أمنعه معروفا أقدر عليه، ثمّ 

من ذنب إاّل وله توبة، وما من تائب إاّل وقد تسّلم له توبته ما خال يسء اخللق ال يكاد يتوب  

 ( 12) من ذنب إاّل وقع يف غريه أرّش منه(
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 ( 1): )كّل داء يداوى إاّل سوء اخللق(عيل قال اإلمام    [ 2112]احلديث:  

 (2)()اإلرصار يوجب النار :عيل   قال اإلمام  [ 2113]احلديث:  

 ( 3)()اإلرصار أعظم حوبة  :عيل   قال اإلمام  [ 2114]احلديث:  

 (4)()اإلرصار جيلب النقمة  :عيل   قال اإلمام  [ 2115]احلديث:  

 ( 5)()املعاودة للذنب إرصار  :عيل   قال اإلمام  [ 2116]احلديث:  

 (6)()اإلرصار أعظم حوبة، وأرسع عقوبة  :عيل   قال اإلمام  [ 2117]احلديث:  

 (7)()التهّجم عىل املعايص يوجب عقاب النار :عيل   قال اإلمام  [ 2118]احلديث:  

كرب الكبائر، وأعظم  أ)إّياك واإلرصار، فإّنه من  :عيل   قال اإلمام   [ 2119]احلديث:  

 (8)(اجلرائم 

اإلمام  [ 2120]احلديث:   ا  : عيل   قال  عند  الذنوب  عليه    هلل)أعظم  أرّص  ذنب 

 ( 9)(عامله

 (10)()أعظم الذنوب ذنب أرّص عليه صاحبه  :عيل   قال اإلمام  [ 2121]احلديث:  

اإلمام   [ 2122]احلديث:   ا  : عيل   قال  عىل    هلل )إّن  املتجّري  الوقح  ليبغض  سبحانه 

 (11)(املعايص

 ( 12) ()من أرّص عىل ذنبه اجرتى عىل سخط رّبه :عيل   قال اإلمام  [ 2123]احلديث:  

عىل املعصية    سبحانه أن يرّص املرء   هلل)من الغّرة با   :عيل   قال اإلمام   [ 2124]احلديث:  
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 ( 1) (ويتمنّى املغفرة

 ( 2) ()ال ترّص عىل ما يعقب اإلثم :عيل   قال اإلمام  [ 2125]احلديث:  

 ( 3)(وزر أعظم من اإلرصار )ال  :عيل   قال اإلمام  [ 2126]احلديث:  

وهو مقيم عىل   هلل: )عجبت ملن علم شّدة انتقام اعيل   قال اإلمام   [ 2127]احلديث:  

 (4)(اإلرصار

 ( 5) (: )أشّد الذنوب ما استخّف به صاحبهاإلمام عيل قال   [ 2128]احلديث:  

ال حتّقرّن صغائر اآلثام فإهّنا املوبقات، ومن  ):  عيل   قال اإلمام   [ 2129]احلديث:  

 ( 6) (أحاطت به حمّقراته أهلكته

سبحانه ذنب استهان به    هلل أشّد الذنوب عند ا):  عيل  قال اإلمام  [ 2130]احلديث: 

 (7)(راكبه

 ( 8) ()هتوين الذنب أعظم من ركوب الذنب :عيل   قال اإلمام  [ 2131]احلديث:  

 (9)()رّب كبري من ذنبك تستصغره :عيل   قال اإلمام  [ 2132]احلديث:  

عيل:  [ 2133]احلديث:   لإلمام  الزنا    قيل  من  أشد  اخلمر  رشب  أن  تزعم  إنك 

رشب  إذا    غريه وإن شارب اخلمرإىل    والرسقة، قال: نعم، إن صاحب الزنا لعله ال يعدوه

 .(10) حرم اهلل، وترك الصالة التي اخلمر زنا، ورسق، وقتل النفس 

 ما روي عن اإلمام احلسن: 
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قال اإلمام احلسن يويص بعض أصحابه: )اعمل لدنياك كأّنك    [ 2134]احلديث:  

بال   وهيبة  عشرية،  بال  عّزا  أردت  وإذا  غدا،  متوت  كأّنك  آلخرتك  واعمل  أبدا،  تعيش 

ا ذّل معصية  إىل صحبة  سلطان، فاخرج من  نازعتك  وإذا  اهلل عز وجّل،  إىل عّز طاعة  هلل 

الّرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة  

أعانك، وإن قلت صّدق قولك، وإن صلت شّد صولك، وإن مددت يدك بفضل مّدها،  

طاك، وإن سكّت  وإن بدت عنك ثلمة سّدها، وإن رأى منك حسنة عّدها، وإن سألته أع 

 ( 1)عنه ابتدأك، وإن نزلت إحدى امللاّمت به ساءك(

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

قال اإلمام السجاد: )احذروا أهّيا الناس من املعايص والذنوب،    [ 2135]احلديث:  

الناطق والبيان  الصادق  الكتاب  اهلل عنها وحذركموها يف  اهلل    فقد هناكم  تأمنوا مكر  وال 

هذه   يف  والّلذات  الشهوات  عاجل  عن  الّلعني  الشيطان  إليه  يدعوكم  عندما  أخذه  وشّدة 

 (2) الدنيا(

ا  [ 2136]احلديث:   اإلمام  تعاىل:  قال  قوله  يف  ِمْن  ﴿لسجاد  َنْفَحٌة  ْتُهْم  َمسه َوَلئِْن 

: )إن قلتم أهيا الناس إّن اهلل إنام عنى  [ 46]األنبياء:  َظاملنَِِي﴾ َعَذاِب َربَِّك َلَيُقوُلنه َيا َوْيَلنَا إِنها ُكنها 

اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم    َوَنَضُع املََْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْومِ ﴿ ِبذا أهل الرشك فكيف ذلك وهو يقول:  

، اعلموا  [ 47]األنبياء:    َوَكَفى بِنَا َحاِسبِنَي﴾َنْفٌس َشْيئاا َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْينَا ِِبَا  

عباد اهلل أّن أهل الرشك ال تنصب هلم املوازين وال تنرش هلم الّدواوين واّنام تنرش الّدواوين  

 ( 3) (ألهل اإلسالم

 

 . 228( كفاية األثر ص 1)
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قال اإلمام السجاد: )من عمل بام افرتض اهلل عليه فهو من خري   [ 2137]احلديث:  

الناس، ومن اجتنب ما حّرم اهلل عليه فهو من أعبد الناس، ومن قنع بام قسم اهلل له فهو من  

 ( 1)أغنى الناس(

قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا استقال من ذنوبه: )يا إهلي لو    [ 2138]احلديث:  

يك حّتى تسقط أشفار عيني وانتحبت حّتى ينقطع صويت وقمت لك حّتى تتنرش  بكيت إل

قدماي وركعت لك حّتى ينخلع صلبي وسجدت لك حّتى تتفّقا حدقتاي وأكلت تراب  

األرض طول عمري ورشبت ماء الرماد آخر دهري وذكرتك يف خالل ذلك حّتى يكّل  

نك ما استوجبت بذلك حمو سّيئة واحدة  لساين ثّم مل أرفع طريف إىل آفاق الّسامء استحياء م 

 ( 2) من سّيئايت(

قال اإلمام السجاد: الذنوب اّلتي تغرّي النعم: البغي عىل الناس،    [ 2139]احلديث:  

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

وا َما بَِأْنُفِسِهمْ   ﴿وجّل:  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتهى ُيَغريِّ  .(3)  [ 11]الرعد:  ﴾ إِنه اهلل اَل ُيَغريِّ

الذنوب التي تورث الندم: قتل النفس اّلتي  قال اإلمام السجاد:    [ 2140ث:  ]احلدي 

َم اهلل إِاله بِاحْلَقِّ ﴿حّرم اهلل، قال اهلل تعاىل:   تِي َحره ، وقال عّز  [ 33]اإلرساء:    ﴾َواَل َتْقُتُلوا النهْفَس اله

قتل أخاه هابيل فعجز عن دفنه:   قابيل حني  قّصة  نَ ﴿وجّل يف  َلُه  َعْت  َأِخيِه  َفَطوه َقْتَل  ْفُسُه 

ينَ َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن   َيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوَءَة َأِخيِه    اخْلَارِسِ ا َيْبَحُث يِف اأْلَْرِض لرُِيِ َفَبَعَث اهلل ُغَرابا

  َفَأْصَبَح ِمَن النهاِدِمنَي﴾ َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي  

الصالة حّتى َيرج وقتها، وترك  [ 31-30]املائدة:   يستغنوا، وترك  القرابة حّتى  ، وترك صلة 
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 .(1) الوصّية ورّد املظامل، ومنع الزكاة حّتى َيرض املوت وينغلق الّلسان

الّذنوب اّلتي تنزل النقم: عصيان العارف  قال اإلمام السجاد:    [ 2141]احلديث:  

 .(2) لبغي والتطاول عىل الناس واالستهزاء ِبم. والسخرّية منهم با 

الذنوب التي تدفع القسم: إظهار االفتقار،  قال اإلمام السجاد:   [ 2142]احلديث:  

 .(3)والنوم عن العتمة، وعن صالة الغداة، واستحقار النعم، وشكوى املعبود عّز وجّل 

تك العصم: رشب اخلمر،  الذنوب اّلتي هتقال اإلمام السجاد:    [ 2143]احلديث:  

الناس،   عيوب  وذكر  واملزاح،  الّلغو  من  الناس  يضحك  ما  وتعاطي  بالقامر،  والّلعب 

 .(4)وجمالسة أهل الريب

السجاد:    [ 2144]احلديث:   اإلمام  إغاثة  قال  ترك  البالء:  تنزل  اّلتي  الذنوب 

 .(5) امللهوف، وترك معاونة املظلوم، وتضييع األمر باملعروف والنهي عن املنكر

السجاد:    [ 2145]احلديث:   اإلمام  املجاهرة  قال  األعداء:  تديل  اّلتي  الذنوب 

 .(6) بالظلم، وإعالن الفجور، وإباحة املحظور، وعصيان األخيار، واالنطباع لألرشار

الذنوب التي تعّجل الفناء: قطيعة الرحم،  قال اإلمام السجاد:    [ 2146]احلديث:  

واألقوال   الفاجرة،  بغري  واليمني  اإلمامة  واّدعاء  املسلمني،  طريق  وسّد  والّزنا،  الكاذبة، 

 .(7)حّق 

الذنوب اّلتي تقطع الرجاء: اليأس من روح  قال اإلمام السجاد:    [ 2147]احلديث:  

 .(8) اهلل، والقنوط من رمحة اهلل، والثقة بغري اهلل، والتكذيب بوعد اهلل عّز وجّل 
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السجاد:    [ 2148]احلديث:   اإلمام  اقال  السحر،  الذنوب  اهلواء:  تظلم  ّلتي 

 .(1) والكهانة، واإليامن بالنجوم، والتكذيب بالقدر، وعقوق الوالدين

السجاد:    [ 2149]احلديث:   اإلمام  االستدانة  قال  الغطاء:  تكشف  اّلتي  الذنوب 

بغري نّية األداء، واإلرساف يف النفقة عىل الباطل، والبخل عىل األهل والولد وذوي األرحام  

 .(2)قّلة الصرب، واستعامل الضجر، والكسل، واالستهانة بأهل الّدينوسوء اخللق، و 

الذنوب اّلتي ترّد الّدعاء: سوء النّية، وخبث  قال اإلمام السجاد:    [ 2150]احلديث:  

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

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

 .(3)والفحش يف القول

السجاد:    [ 2151]احلديث:   اإلمام  جور  قال  السامء:  غيث  حتبس  اّلتي  الذنوب 

واملاعون،   والقرض  الزكاة  ومنع  الشهادة،  وكتامن  الزور،  وشهادة  القضاء،  يف  احلكام 

  ألرملة، وانتهار السائل ورده بالّليل وقساوة القلوب عىل أهل الفقر والفاقة، وظلم اليتيم وا 

 (4). 

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

  قال اإلمام الباقر: )إّن الرجل ليذنب الّذنب فيدرأ عنه الرزق(،  [ 2152]احلديث:  

َبَلْوَناُهمْ ﴿وتال:   ا  ُمنهَها    إِنه َلَيرْصِ َأْقَسُموا  إِْذ  اجْلَنهِة  َأْصَحاَب  َبَلْوَنا   َيْسَتْثُنونَ َواَل    ُمْصبِِحنيَ َكاَم 

يِم﴾ َنائُِمونَ َفَطاَف َعَلْيَها َطائٌِف ِمْن َربَِّك َوُهْم  ِ  ( 5) ([ 20-17]القلم:  َفَأْصَبَحْت َكالرصه
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أقّل مطرا من سنة، ولكّن اهلل  : )إّنه ما من سنة  الباقرقال اإلمام    [ 2153]احلديث: 

يضعه حيث يشاء، إّن اهلل عّز وجّل إذا عمل قوم باملعايص رصف عنهم ما كان قّدر هلم من 

تلك  يف  يف    املطر  اجلعل  ليعّذب  اهلل  وإّن  واجلبال،  والبحار  الفيايف  وإىل  غريهم  إىل  الّسنة 

ا وقد جعل اهلل هلا  جحرها بحبس املطر عن األرض اّلتي هي بمحّلها بخطايا من بحرضهت

 (1)الّسبيل يف مسلك سوى حمّلة أهل املعايص( ثّم قال: )فاعتربوا يا أويل األبصار(

: )ما من نكبة تصيب العبد إاّل بذنب وما يعفو  الباقرقال اإلمام    [ 2154]احلديث:  

 (2)اهلل عنه أكثر(

ّداء كيف  : )عجبا ملن َيتمي عن الطعام خمافة الاإلمام الباقرقال    [ 2155]احلديث:  

 (3) ال َيتمي عن املعايص خشية النار(

: )إّن العبد يسأل اهلل احلاجة فيكون من شأنه  الباقرقال اإلمام    [ 2156]احلديث:  

وتعاىل   تبارك  اهلل  فيقول  ذنبا  العبد  فيذنب  بطيء،  وقت  إىل  أو  قريب  أجل  إىل  قضاؤها 

 (4) احلرمان منّي(  للملك: ال تقض حاجته واحرمه إّياها، فإّنه تعّرض لسخطي واستوجب 

الّذنوبالباقرقال اإلمام    [ 2157]احلديث:   هلا طالبا،  فإن    : )اتقوا املحّقرات من 

إِنها َنْحُن ُنْحيِي املَْْوَتى َوَنْكُتُب َما  ﴿يقول أحدكم: أذنب وأستغفر، إن اهلل عّز وجّل يقول:  

 َأْحَصْينَاُه يِف إَِماٍم  
ٍ
ء ُموا َوآَثاَرُهْم َوُكله يَشْ َا إِْن َتُك  ﴿، وقال عّز وجّل: [ 12]يس:    بِنٍي﴾ مُ َقده إِهنه

إِنه اهلل   ِِبَا اهلل  َيْأِت  اأْلَْرِض  َأْو يِف  اَمَواِت  السه َأْو يِف  َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة  َخْرَدٍل  ِمْن  َحبهٍة  ِمْثَقاَل 

 (5) ([ 16]لقامن:  َلطِيٌف َخبرٌِي﴾ 

 

 .  272ص   2( أصول الكايف ج 1)

 .  269ص   2( أصول الكايف ج 2)

 ، الرواندي يف لّب الّلباب. 313ص  2( مستدرك الوسائل ج 3)
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قال اإلمام الباقر: )ال تستصغرّن حسنة أن تعملها، فإّنك تراها    [ 2158]احلديث:  

 ( 1) حيث يرّسك، وال تستصغرّن سّيئة تعملها، فإّنك تراها حيث تسوؤك(

 : )من الّذنوب اّلتي ال تغفر قول الرجل: ليتني الباقرقال اإلمام    [ 2159]احلديث:  

 (2)ال أؤاخذ إاّل ِبذا(

)إذا غدا العبد يف معصية اهلل وكان راكبا فهو  :  الباقرقال اإلمام    [ 2160]احلديث: 

 ( 3) من خيل إبليس، وإذا كان راجال فهو من رّجالته(

اإلمام    [ 2161]احلديث:   فإذا  الباقر قال  بيضاء،  نكتة  قلبه  ويف  إاّل  عبد  من  )ما   :

تاب ذهب ذلك السواد وإن متادى يف الّذنوب  فإن    أذنب ذنبا خرج يف النّكتة نكتة سوداء،

لّسواد حّتى يغّطي البياض فإذا غّطي البياض مل يرجع صاحبه إىل خري أبدا وهو  زاد ذلك ا

 ( 4) ([ 14]املطففني:  ُقُلوِِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾َكاله َبْل َراَن َعىَل ﴿قول اهلل عّز وجّل:  

الباقر: )قال اهلل عّز وجّل: أّي قوم عصوين جعلت    قال اإلمام   [ 2162]احلديث:  

امل بسّب  توّلعوا  ال  أال  نقمة،  عليهم  بقلوِبم  امللوك  يعطف  وجّل  عّز  اهلل  إىل  توبوا  لوك، 

 (5)عليكم(

: )أما إّنه ليست من سنة أمطر من سنة ولكن  الباقرقال اإلمام    [ 2163]احلديث:  

ل قوم باملعايص رصف عنهم ما كان قّدر هلم  يضعه حيث يشاء اهلل، إّن اهلل عّز وجّل إذا عم 

من املطر يف تلك السنة إىل غريها من الفيايف والبحار واجلبال، وإّن اهلل عّز وجّل ليعّذب  

اجلعل يف جحرها بحبس املطر عن األرض بخطايا من بحرضته، وقد جعل اهلل له السبيل  

 

 .  599( علل الرشائع ص 1)

 . 24( اخلصال ص 2)

 .  72( كتاب جعفر بن رشيح احلرضمي ص 3)
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 ( 1)يا اويل األبصار(واملسلك إىل سوا حمّلة أهل املعايص( ثّم قال: )فاعتربوا 

: )إّن اهلل تبارك وتعاىل إذا كان من أمره أن يكرم  الباقر قال اإلمام    [ 2164]احلديث:  

هو مل يفعل شّدد عليه  فإن    مل يفعل ابتاله باحلاجة،فإن    عبدا وله عنده ذنب ابتاله بالّسقم، 

  (2) عند املوت(

قال اإلمام الباقر: )من كثرت ذنوبه مل جيد ما يكّفرها به ابتاله اهلل    [ 2165]احلديث:  

ذلك به وإاّل عذبه يف قربه فيلقى اهلل عّز    فعل فإن    عّز وجّل باحلزن يف الدنيا ليكّفرها به،

 ( 3) وجّل يوم يلقاه وليس يشء يشهد عليه بيشء من ذنوبه(

آدم: اجتنب ما حّرمت عليك   قال اإلمام الباقر: )يقول اهلل: ابن  [ 2166]احلديث:  

 ( 4)تكن من أورع الناس(

الباقر قال    [ 2167]احلديث:   ا: )األعامل تعرض كّل مخيس عىل  اإلمام  هلل  رسول 

)(5 ) 

: )كّل عني باكية يوم القيامة غري ثالث: عني  الباقرقال اإلمام    [ 2168]احلديث:  

 ( 6) حمارم اهلل(سهرت يف سبيل اهلل، وعني فاضت من خشية اهلل، وعني غضت عن 

عن ميرس، قال: كنت أنا وعلقمة احلرضمي وأبو حسان العجيل    [ 2169]احلديث:  

فخرج علينا فقال: )مرحبا وأهال، واهلل إيّن ألحّب   اإلمام الباقروعبد اهلل بن عجالن ننتظر 

رَيكم وأرواحكم وإّنكم لعىل دين اهلل( فقال علقمة: فمن كان عىل دين اهلل تشهد أّنه من  

مل تكونوا اقرتفتم الكبائر فأنا أشهد(  فإن    اجلنة؟ فمكث هنيهة قال: )نّوروا أنفسكم أهل  

 

 .  301( عقاب األعامل ص  1)

 .  18( املؤمن ص 2)

 . 281( مشكاة األنوار ص 3)

 .  296( حتف العقول، ص 4)
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قلنا: وما الكبائر؟ قال: )هي يف كتاب اهلل عىل سبع( قلنا: فُعّدها علينا جعلنا اهلل فداك قال:  

ن  الرشك باهلل العظيم، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا بعد البّينة، وعقوق الوالدين، والفرار م

الزحف، وقتل املؤمن، وقذف املحصنة( قلنا: ما منّا أحد أصاب من هذه شيئا قال: )فأنتم  

  (1)اذا(

الباقر سئل    [ 2170]احلديث:   عليه    اإلمام  اهلل  أوعد  ما  )كّل  فقال:  الكبائر  عن 

 ( 2)النار(

َتنِبُ ﴿سئل اإلمام الباقر عن الكبائر اّلتي قال اهلل عّز وجّل:    [ 2171]احلديث:   وا  إِْن جَتْ

ْر َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكْم   ﴾ َكَبائَِر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنَكفِّ اّلتي  فقال: )  [ 31]النساء:    َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخالا َكِرياما

 (3)أوجب اهلل عليها النار(

: )الذنوب كّلها شديدة، وأّشدها ما نبت عليه  الباقرقال اإلمام    [ 2172]احلديث:  

 ( 4) مرحوم، وإّما معذب، واجلنّة ال يدخلها إاّل طّيب(الّلحم والّدم ألنه إّما 

: )ما من عبد يعمل عمال ال يرضاه اهلل إاّل سرته  الباقر قال اإلمام    [ 2173]احلديث:  

اهلل عليه أوال، فإذا ثنى سرته اهلل عليه، فإذا ثلث أهبط اهلل ملكا يف صورة آدمي يقول للناس:  

 (5)  فعل كذا وكذا( 

عىل رّبه، وال توبة للمرّص    يل عتس: )ال عذر للم الباقر مامقال اإل [ 2174]احلديث:  

 (6)(عىل ذنبه

)إّن اهلل قىض قضاء حتام أاّل ينعم عىل العبد  :  الباقر   قال اإلمام   [ 2175]احلديث:  

 

 .  237ص  1( تفسري العيّايش ج  1)

 .  373ص   3( من ال َيرضه الفقيه ج 2)

 .  149( مسائل عيّل بن جعفر ص 3)
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 ( 1)بنعمة فيسلبها إّياه حّتى َيدث العبد ذنبا يستحّق بذلك النقمة(

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

 ( 2): )إّن الّذنب َيرم العبد الرزق(الصادققال اإلمام    [ 2176]احلديث:  

نَا َباِعْد ﴿عن قول اهلل عز وجّل:    اإلمام الصادق سئل    [ 2177]احلديث:   َفَقاُلوا َربه

آَل  َذلَِك  يِف  إِنه  ٍق  مُمَزه ُكله  ْقنَاُهْم  َوَمزه َأَحاِديَث  َفَجَعْلنَاُهْم  َأْنُفَسُهْم  َوَظَلُموا  َأْسَفاِرَنا  َياٍت  َبنْيَ 

، فقال: )هؤالء قوم كانت هلم قرى متصلة ينظر بعضهم إىل  [ 19]سبأ:    َصبهاٍر َشُكوٍر﴾ لُِكلِّ  

بعض وأهنار جارية وأموال ظاهرة فكفروا نعم اهلل عز وجّل وغرّيوا ما بأنفسهم من عافية  

وا َما بَِأْنُفِسِهمْ   ﴿اهلل فغرّي اهلل ما ِبم من نعمة   ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتهى ُيَغريِّ ؛ [ 11]الرعد:  ﴾ إِنه اهلل اَل ُيَغريِّ

فأرسل اهلل عليهم سيل العرم فغّرق قراهم وخّرب ديارهم وأذهب أمواهلم، وأبدهلم مكان    

  ﴿  جنّاهتم 
ٍ
ء َويَشْ َوَأْثٍل  مَخٍْط  ُأُكٍل  َذَوايَتْ  َقلِيٍل﴾َجنهَتنْيِ  ِسْدٍر  ثّم قال:  [ 16]سبأ:    ِمْن  َذلَِك  ﴿، 

 (3) ([ 17]سبأ:  ﴾ ورَ َجَزْينَاُهْم باَِم َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي إِاله اْلَكفُ 

: )يقول اهلل عّز وجّل: إذا عصاين من عرفني  الصادققال اإلمام    [ 2178]احلديث:  

 ( 4) سّلطت عليه من ال يعرفني(

عّز    [ 2179]احلديث:   إىل  املعصية  ذّل  من  اهلل  أخرجه  )من  الصادق:  اإلمام  قال 

التقوى أغناه بال مال، وأعّزه بال عشرية، وآنسه بال برش، ومن خاف اهلل أخاف منه كّل يشء  

 ( 5)ومن مل َيف اهلل أخافه اهلل من كل يشء(

حّتى  : )ما أنعم اهلل عىل عبد نعمة فسلبها إّياه  الصادققال اإلمام    [ 2180]احلديث:  

 

 .  273ص   2( أصول الكايف ج 1)
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 (1)يذنب ذنبا يستحّق بذلك الّسلب(

: )إّن اهلل تعاىل مل جيعل للمؤمن أجال يف املوت  الصادققال اإلمام    [ 2181]احلديث:  

 ( 2) يبقيه ما أحّب البقاء، فإذا علم أّنه سيأيت بام فيه بوار دينه قبضه اهلل إليه مكرها(

اخلوف من الّسلطان  : )إّن أحدكم ليكثر به  الصادققال اإلمام    [ 2182]احلديث:  

 (3)وما ذلك إاّل بالّذنوب فتوّقوها ما استطعتم وال متادوا فيها(

: )أما إّنه ليس من عرق يرضب وال نكبة وال  الصادققال اإلمام    [ 2183]احلديث:  

َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة  ﴿صداع وال مرض إاّل بذنب؛ وذلك قول اهلل عّز وجّل يف كتابه:  

 ( 4)، ثّم قال: )وما يعفو اهلل أكثر مما يؤاخذ به([ 30]الشورى:  َأْيِديُكْم﴾ ْت َفباَِم َكَسبَ 

: )وال يرضب عىل أحدكم عرق وال ينكت  الصادققال اإلمام    [ 2184]احلديث:  

 (5)أصبعه األرض نكبة إاّل بذنب وما يعفو اهلل اكثر(

لب  : )كان أّب يقول: ما من يشء أفسد للقالصادققال اإلمام    [ 2185]احلديث:  

 (6)من خطيئة، إّن القلب ليواقع اخلطيئة، فام تزال به حّتى تغلب عليه فيصري أعاله أسفله(

: )اتقوا املحّقرات من الذنوب فإهّنا ال تغفر(  الصادققال اإلمام    [ 2186]احلديث:  

غري   يل  يكن  مل  إن  يل  طوبى  فيقول:  الذنب  يذنب  )الرجل  قال:  املحّقرات؟  وما  قلت: 

 (7)ذلك(

قال اإلمام الصادق: )ال تنظروا إىل صغري الذنب، ولكن انظروا    [ 2187]احلديث:  

 (8)إىل ما اجرتأتم(
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القوم يف الصادققال اإلمام    [ 2188]احلديث:   كانوا  فإن    معصية اهلل،  : )إذا أخذ 

 (1)ركبانا كانوا من خيل إبليس، وإن كانوا رّجالة كانوا من رّجالته(

اإلمام    [ 2189]احلديث:     ترشه    دق الصا قال  أن  )إياكم  أصحابه:  إىل  رسالته  يف 

من انتهك ما حّرم اهلل عليه هاهنا يف الدنيا حال اهلل  فإن    أنفسكم إىل يشء حّرم اهلل عليكم

بينه وبني اجلنة ونعيمها ولّذهتا وكرامتها القائمة الدائمة ألهل اجلنة أبد اآلبدين.. وإياكم  

وا َعىَل َما َفَعُلوا  ﴿ن ظهره وبطنه، وقد قال:  واإلرصار عىل يشء ممّا حّرم اهلل يف القرآ َومَلْ ُيرِصُّ

 (2) ( [ 135]آل عمران:  َيْعَلُموَن﴾ َوُهْم  

: )من هّم بسّيئة فال يعملها، فإّنه رّبام عمل  الصادققال اإلمام    [ 2190]احلديث:  

 (3)أبدا(العبد السّيئة فرياه الرب تبارك وتعاىل فيقول: وعّزيت وجاليل ال أغفر لك بعد ذلك  

  : )إذا أذنب الّرجل خرج يف قلبه نكتة سوداء، الصادققال اإلمام    [ 2191]احلديث:  

 (4) تاب انمحت وإن زاد زادت حّتى تغلب عىل قلبه فال يفلح بعدها أبدا(فإن 

: )اّن اهلل عّز وجّل بعث نبّيا إىل قومه، فأوحى  اإلمام الصادققال    [ 2192]احلديث:  

لقومك: إّنه ليس من أهل قرية وال أهل بيت كانوا عىل طاعتي فأصاِبم فيهام  اهلل إليه أن قل  

 ( 5) سوء فانتقلوا عاّم أحّب إىل ما أكره إاّل حتّولت هلم عاّم َيّبون إىل ما يكرهون(

يف رسالته إىل أصحابه: )وإّياكم ومعايص    الصادق قال اإلمام    [ 2193]احلديث:  

عايص اهلل فركبها فقد أبلغ يف اإلساءة إىل نفسه، وليس  اهلل أن تركبوها، فإّنه من انتهك يف م

اإلحسان واالساءة منزلة، فألهل اإلحسان عند رِّبم اجلنّة وألهل اإلساءة عند رِّبم    بني
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 ( 1)النار(

: )احذروا سطوات اهلل بالليل والنهار( قيل:  الصادققال اإلمام    [ 2194]احلديث:  

 ( 2) (وما سطوات اهلل؟ قال: )أخذه عىل املعايص

اإلمام    [ 2195]احلديث:   اهلل عّز وجّل:    الصادققال  قول  َعىَل  ﴿يف  ُهْم  َأْصرَبَ َفاَم 

 (3): )ما أصربهم عىل فعل ما يعلمون أّنه يصريهم إىل النار([ 175]البقرة:  ﴾النهارِ 

اإلمام    [ 2196]احلديث:   وجّل:    الصادقسئل  عز  اهلل  قول  َما  ﴿عن  إىَِل  َوَقِدْمنَا 

ا﴾ َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل   فقال: )أما واهلل إن كانت أعامهلم أشّد    [ 23]الفرقان:    َفَجَعْلنَاُه َهَباءا َمنُْثورا

 ( 4)بياضا من القباطي، ولكن كانوا إذا عرض هلم احلرام مل يدعوه(

ى ال  : )ال تزال اهلموم والغموم باملؤمن حتّ الصادققال اإلمام    [ 2197]احلديث:  

 (5)تدع له ذنبا(

اإلمام    [ 2198]احلديث:   صالة  الصادققال  فيحرم  الّذنب  يذنب  الّرجل  )إّن   :

 (6)الّليل، وإّن العمل الّسّيئ أرسع يف صاحبه من الّسّكني يف الّلحم(

رجل    [ 2199]احلديث:   الصادق أتى  ابن    اإلمام  يا  له:  افقال  أوصني  رسول  هلل 

 (7) يراك حيث هناك( قال: زدين، قال: )ال أجد(فقال: )ال يفقدك اهلل حيث أمرك، وال

والذنوب    [ 2200]احلديث:   )إّياك  أصحابه:  بعض  يويص  الصادق  اإلمام  قال 

من   املعّرة  لتصيبه  أحدكم  إّن  إليكم،  منها  أرسع  أحد  إىل  هي  ما  اهلل  فو  وحّذرها شيعتنا، 

السلطان وما ذلك إاّل بذنوبه، وأنه ليصيبه الّسقم وما ذلك إاّل بذنوبه، وأّنه ليحبس عنه  

 

 .  15ص  1( روضة الكايف ج 1)
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عليه عند املوت وما ذاك إاّل بذنوبه حّتى يقول من    الرزق وما هو إاّل بذنوبه، وأّنه ليشدد

 (1)حرضه: لقد غّم باملوت(

الناس  الصادق يويص بعض أصحابهقال اإلمام    [ 2201]احلديث:   يغّرنك  : )ال 

معك من َيفظ  فإن    األمر يصل إليك من دوهنم، وال تقطع هنارك بكذا وكذافإن    من نفسك

دا بحيث يرّسك، وال تستقل قليل الرّش فإّنك تراه  عليك، وال تستقل قليل اخلري فإّنك تراه غ

أر شيئا أشّد طلبا وال أحسن دركا من حسنة حمدثة   مل  غدا بحيث يسوؤك، وأحسن فإين 

اكِِرينَ ﴿لذنب قديم، إن اهلل عّز وجّل يقول:   يَِّئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذه   ﴾ إِنه احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السه

 ( 2)([ 114]هود: 

الصادقسئل    [ 2202:  ]احلديث  الكبائر    اإلمام  من  الكبرية  يرتكب  الّرجل  عن 

فيموت، هل َيرجه ذلك من اإلسالم؟ وإن عّذب كان عذابه كعذاب املرشكني أم له مّدة  

وانقطاع؟ فقال: )من ارتكب كبرية من الكبائر فزعم أهّنا حالل أخرجه ذلك من اإلسالم  

ب ومات عليه أخرجه من اإليامن ومل َيرجه  وعّذب أشّد العذاب، وإن كان معرتفا أّنه أذن

 ( 3)من اإلسالم وكان عذابه أهون من عذاب األّول(

: )وجدنا يف كتاب اإلمام عيل: الكبائر مخسة:  الصادققال اإلمام    [ 2203]احلديث:  

بعد   والتعّرب  الزحف،  من  والفرار  البينة،  بعد  الربا  وأكل  الوالدين،  وعقوق  الرشك، 

 ( 4) اهلجرة(

: )إّن من الكبائر: عقوق الوالدين، واليأس  الصادققال اإلمام    [ 2204]احلديث:  

 

 .  297( علل الرشائع ص 1)
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 (1) من روح اهلل، واألمن ملكر اهلل( 

: أخربين عن الكبائر؟ قال: )هي مخس وهّن  لإلمام الصادققيل    [ 2205]احلديث:  

َك بِِه َوَيْغِفُر  ﴿ممّا أوجب اهلل عّز وجّل عليهّن النار: قال اهلل عز وجّل:   إِنه اهلل اَل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

ْك بِاهلل َفَقِد اْفرَتَى إِْثاما َعظِياما  ِذيَن  ﴿ل: وقا   [ 48]النساء:    ﴾َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيرْشِ إِنه اله

ا ا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريا ، وقال:  [ 10]النساء:    ﴾َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلاما إِنهاَم َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم َنارا

ا َفاَل ُتَولُّوُهُم اأْلَْدَبا ﴿ ِذيَن آَمُنوا إَِذا َلِقيُتُم الهِذيَن َكَفُروا َزْحفا َا اله ْم َيْوَمئٍِذ ُدُبَرُه  َيا َأهيُّ ِ َر َوَمْن ُيَوهلِّ

ا َوبِْئَس  َجَهنهُم  َباَء بَِغَضٍب ِمَن اهلل َوَمْأَواُه  َفَقْد  فَِئٍة  إىَِل  ا  ُمَتَحيِّزا َأْو  لِِقَتاٍل  ا  فا ُمَتَحرِّ   ﴾ ملَِْصريُ إِاله 

 ( 2) ، ورمي املحصنات الغافالت، وقتل مؤمن متعّمدا عىل دينه([ 16-15]األنفال: 

: )الكبائر سبعة: منها قتل النفس متعّمدا،  الصادق قال اإلمام    [ 2206]احلديث:  

الّزحف،   من  والفرار  البّينة،  بعد  الّربا  وأكل  املحصنة،  وقذف  العظيم؛  باهلل  والرشك 

والتعّرب بعد اهلجرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلام( قال: )والتعّرب والرشك  

 ( 4) ذا دعاه أبوه لعن أباه، واّلذي إذا أجابه ابنه يرضبه(، وقال: )واّلذي إ(3)واحد(

الصادق سئل    [ 2207]احلديث:   الكبائر، فقال: )هّن يف كتاب    اإلمام  اإلمام  عن 

البينة، وأكل مال    عيلّ  الّربا بعد  سبع: الكفر باهلل، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل 

اهل بعد  والتعّرب  الّزحف،  والفرار من  قال:  اليتيم ظلام،  املعايص؟  أكرب  فهذا  قيل:  جرة( 

)نعم( قيل: فأكل درهم من مال اليتيم ظلام أكرب أم ترك الّصالة؟ قال: )ترك الصالة( قيل:  

فام عددت ترك الصالة يف الكبائر؟ فقال: )أّي يشء أّول ما قلت لك؟( قيل: الكفر، قال:  
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 ( 1))فإّن تارك الّصالة كافر(

: )أكرب الكبائر، سبع: الرشك باهلل العظيم،  قالصادقال اإلمام    [ 2208]احلديث:  

وقذف   الوالدين،  وعقوق  اليتامى،  أموال  وأكل  باحلّق،  إاّل  اهلل  حّرم  اّلتي  النفس  وقتل 

  (2)املحصنات، والفرار من الّزحف، وإنكار ما أنزل اهلل عز وجّل(

َتنُِبوا َكَبائَِر َما  ﴿ عن قول اهلل عّز وجّل  اإلمام الصادق سئل   [ 2209]احلديث:   إِْن جَتْ

ْر َعنُْكْم  ﴾ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنَكفِّ فقال: )من اجتنب ما   [ 31]النساء:  َسيَِّئاتُِكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخالا َكِرياما

ائر السبع  وعد اهلل عليه النار إذا كان مؤمنا كّفر اهلل عنه سّيئاته ويدخله مدخال كريام. والكب

املوجبات: قتل النفس احلرام، وعقوق الوالدين، وأكل الّربا والتعّرب بعد اهلجرة، وقذف  

 ( 3) املحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الّزحف(

فلام سّلم وجلس تال    اإلمام الصادقدخل عمرو بن عبيد عىل    [ 2210]احلديث:  

َتنُِبوَن َكَبائَِر اإْلِ ﴿هذه اآلية   ِذيَن جَيْ ثّم أمسك    239[ 32]النجم:    ﴾ْثِم َواْلَفَواِحَش إِاله اللهَمَم  اله

الصادق فقال   الكبائر من كتاب اهلل عّز وجّل  اإلمام  قال: أحب أن أعرف  : ما أسكتك؟ 

يا عمرو أكرب الكبائر الرشك باهلل يقول اهلل تبارك وتعاىل:   َأْن  ﴿فقال: نعم  َيْغِفُر  اَل  إِنه اهلل 

َك بِِه َويَ  ْك بِاهلل َفَقِد اْفرَتَى إِْثاما َعظِياما ُيرْشَ ، [ 48]النساء:    ﴾ْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيرْشِ

َم اهلل َعَلْيِه اجْلَنهَة َوَمْأَواُه النهاُر َوَما لِلظهاملنَِِي  ﴿ويقول اهلل عّز وجّل:  ْك بِاهلل َفَقْد َحره ُه َمْن ُيرْشِ إِنه

إِنهُه اَل َيْيَأُس    ﴿ ، وبعده اليأس من روح اهلل ألن اهلل عّز وجّل يقول:  [ 72]املائدة:    ﴾َأْنَصارٍ ِمْن  

، ثم األمن من مكر اهلل ألن اهلل تعاىل يقول:  [ 87]يوسف:    إِاله اْلَقْوُم اْلَكافُِروَن﴾  هللاِمْن َرْوِح  

َمْكَر  ﴿ َيْأَمُن  َفاَل  اهلل  َمْكَر  اْلقَ   هللاَأَفَأِمُنوا  وَن﴾ إِاله  اخْلَارِسُ عقوق  [ 99]األعراف:    ْوُم  ومنها   ،

 

 .  278ص   2( أصول الكايف ج 1)
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ا بَِوالَِديِت َومَلْ جَيَْعْلنِي  ﴿الوالدين ألن اهلل عّز وجّل جعل العاق جبارا شقيا يف قوله تعاىل:   َوَبرًّ

ا َشِقيًّا﴾  ، وقتل النفس اّلتي حّرم اهلل تعاىل إاّل باحلق ألن اهلل عّز وجّل يقول:  [ 32]مريم:  َجبهارا

ا فِيَها َوَغِضَب اهلل َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعده َلهُ ﴿ ا َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم َخالِدا دا ا   َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمناا ُمَتَعمِّ َعَذابا

﴾ عزّ [ 93]النساء:    َعظِياما اهلل  ألن  املحصنات  وقذف  يقول:    ،  َيْرُموَن  ﴿وجّل  ِذيَن  اله إِنه 

َوهَلُْم   َواآْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ يِف  ُلِعنُوا  املُْْؤِمنَاِت  اْلَغافاَِلِت  َعظِيٌم﴾ املُْْحَصنَاِت    ،[ 23]النور:    َعَذاٌب 

ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظلْ ﴿وأكل مال اليتيم ظلام لقول اهلل عّز وجّل:   اما إِنهاَم َيْأُكُلوَن  إِنه اله

ا ا َوَسيَْصَلْوَن َسِعريا ، والفرار من الزحف ألن اهلل عّز وجّل يقول:  [ 10]النساء:    ﴾يِف ُبُطوهِنِْم َنارا

ا إىَِل فَِئٍة َفَقْد َباَء بَِغَضٍب ِمنَ ﴿ ا لِِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيِّزا فا ْم َيْوَمئٍِذ ُدُبَرُه إِاله ُمتََحرِّ ِ اهلل َوَمْأَواُه    َوَمْن ُيَوهلِّ

َبا اَل  ﴿، وأكل الربا ألن اهلل تعاىل يقول:  [ 16]األنفال:    َوبِْئَس املَِْصرُي﴾َجَهنهُم   ِذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ اله

اْلَبْيعُ  إِنهاَم  ُْم َقاُلوا  ْيَطاُن ِمَن املَْسِّ َذلَِك بَِأهنه َيتََخبهُطُه الشه َيُقوُم الهِذي  َبا َيُقوُموَن إِاله َكاَم  ِمْثُل الرِّ  

إِ  َوَأْمُرُه  َفَلُه َما َسَلَف  َفاْنَتَهى  ِه  َربِّ َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن  َفَمْن  َبا  الرِّ َم  اْلَبْيَع َوَحره ىَل اهلل  َوَأَحله اهلل 

َيا  ﴿ويقول اهلل عّز وجّل:  ، [ 275]البقرة:  َخالُِدوَن﴾ َوَمْن َعاَد َفُأوَلئَِك َأْصَحاُب النهاِر ُهْم فِيَها 

َبا إِْن ُكنُْتْم   ِذيَن آَمُنوا اتهُقوا اهلل َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ َا اله مَلْ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا بَِحْرٍب  فإن    ُمْؤِمننِيَ َأهيُّ

،  [ 279-278ة:  ]البقر  َواَل ُتْظَلُموَن﴾ِمَن اهلل َوَرُسولِِه َوإِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكْم اَل َتْظلُِموَن  

اُه َما َلُه يِف اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق َوَلبِئَْس  ﴿ والسحر ألن اهلل عّز وجّل يقول:   َوَلَقْد َعلُِموا ملََِن اْشرَتَ

ْوا بِِه َأْنُفَسُهْم  ِذيَن  والزنا ألن اهلل عّز وجّل يقول:  ،  [ 102]البقرة:  َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾َما رَشَ َواله

َم اهلل إِاله بِاحْلَقِّ َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل اَل َيْدُعو تِي َحره   َن َمَع اهلل إِهَلاا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النهْفَس اله

ا ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوََيُْلْد فِيِه ُمَهاناا  واليمني    ،[ 69-68]الفرقان:    ﴾َذلَِك َيْلَق َأَثاما

وَن بَِعْهِد اهلل َوَأْياَمهِنِْم َثَمناا َقلِيالا ُأوَلئَِك  ﴿ن اهلل عّز وجّل يقول:  الغموس أل ِذيَن َيْشرَتُ إِنه اله

يِهْم وَ  هَلُْم َعَذاٌب  اَل َخاَلَق هَلُْم يِف اآْلِخَرِة َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهلل َواَل َينُْظُر إَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّ
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َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت باَِم َغله َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمه ُتَوَفه    ﴿، والغلول قال اهلل تعاىل:  [ 77]آل عمران:    َألِيٌم﴾

ُيْظَلُموَن﴾ ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت   ، ومنع الزكاة املفروضة ألن اهلل عّز  [ 161]آل عمران:    َوُهْم اَل 

ا يِف َناِر َجَهنهَم َفُتْكَوى ِِبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوُِبُْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا  َيْوَم َُيَْمى َعَلْيهَ ﴿ وجّل يقول:  

، وشهادة الزور، وكتامن الشهادة  [ 35]التوبة:    ُكنُْتْم َتْكنُِزوَن﴾َما َكنَْزُتْم أِلَْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما  

َهاَدَة َوَمنْ   ﴿ ألن اهلل عّز وجّل يقول:   ُه آثٌِم َقْلُبُه َواهلل باَِم    َواَل َتْكُتُموا الشه َتْعَمُلوَن  َيْكُتْمَها َفإِنه

، ورشب اخلمر ألن اهلل عّز وجّل عدل ِبا عبادة األوثان، وترك الصالة  [ 283]البقرة:    َعلِيٌم﴾

قال: )من ترك الصالة متعمدا    هلل  رسول امتعمدا أو شيئا مما فرض اهلل عّز وجّل ألن  

رسوله(، ونقض العهد، وقطيعة الرحم ألن اهلل عّز وجّل يقول:  فقد برئ من ذمة اهلل وذمة  

ِذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهلل ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهلل بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف  ﴿ َواله

اِر﴾ اأْلَْرِض ُأوَلئَِك هَلُُم   ، فخرج عمرو بن عبيد وله رصاخ  [ 52]الرعد:    اللهْعنَُة َوهَلُْم ُسوُء الده

 ( 1) من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه ونازعكم يف الفضل والعلم(

: )الكبائر: القنوط من رمحة اهلل، واليأس من  الصادققال اإلمام    [ 2211]احلديث:  

روح اهلل، واألمن من مكر اهلل وقتل النفس التي حّرم اهلل، وعقوق الوالدين، وأكل مال  

من  اليتيم   والفرار  املحصنة،  وقذف  اهلجرة،  بعد  والتعرب  البينة،  بعد  الربا  وأكل  ظلام، 

الّزحف( فقيل له: أرأيت، املرتكب للكبرية يموت عليها، أ خترجه من االيامن؟ وإن عّذب  

أهّنا  إذا زعم  قال: )َيرج من اإلسالم  انقطاع؟  أوله  املرشكني،  فيكون عذابه كعذاب  ِبا 

 العذاب، وإن كان معرتفا بأهّنا كبرية وهي عليه حرام وأّنه يعّذب  حالل ولذلك يعّذب أشدّ 

عليها وأهّنا غري حالل، فإّنه معذب عليها وهو أهون عذابا من األول وَيرجه من اإليامن  

 

 .  367ص   3( من ال َيرضه الفقيه ج 1)
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 ( 1) وال َيرجه من اإلسالم(

: )الكبائر حمّرمة وهي الرشك باهلل عز وجّل،  الصادققال اإلمام    [ 2212]احلديث:  

النفس اّلتي حّرم اهلل، وعقوق الوالدين، والفرار من الّزحف، وأكل مال اليتيم ظلام،  وقتل 

امليتة   والرّسقة، وأكل  والّلواط  الّزنا  البينة، وقذف املحصنات وبعد ذلك  بعد  الّربا  وأكل 

الّسحت، والبخس من   به من غري رضورة، وأكل  أهّل لغري اهلل  والّدم وحلم اخلنزير وما 

وامل اهلل،  املكيال  مكر  من  واألمن  اهلل،  روح  من  واليأس  الّزور،  وشهادة  وامليرس،  يزان، 

الغموس   واليمني  الظاملني،  إىل  والّركون  املظلومني  معاونة  وترك  اهلل،  رمحة  من  والقنوط 

والتبذير،   واالرساف  والكذب  والتجرّب  الكرب  واستعامل  عرس،  غري  من  احلقوق  وحبس 

باحلّج، و اّلتي تصّد عن  واخليانة، واالستخفاف  اهلل عّز وجّل، واملالهي  املحاربة ألولياء 

ذكر اهلل تبارك وتعاىل مكروهة كالغناء ورضب األوتار، واإلرصار عىل صغائر الّذنوب( ثّم  

 (2) قال: )إّن يف هذا لبالغا لقوم عابدين(

اإلمام    [ 2213]احلديث:   وعىل  الصادققال  رسوله  وعىل  اهلل  عىل  )الكذب   :

 ( 3)كبائر(األوصياء من ال

َتنُِبوَن َكَبائَِر  ﴿يف قول اهلل عّز وجّل:    الصادققال اإلمام    [ 2214]احلديث:   ِذيَن جَيْ اله

ْثِم َواْلَفَواِحَش إِاله اللهَممَ  فقال: )الفواحش الزنا والرسقة، والّلمم الرجل    ،[ 32]النجم:    ﴾ اإْلِ

 (4)يلّم بالذنب فيستغفر اهلل منه(

الصادق: )عقوق الوالدين من الكبائر ألّن اهلل جعل  قال اإلمام  [ 2215]احلديث:  

 

 .  280ص   2( أصول الكايف ج 1)

 .  610ص  2( اخلصال ج  2)

 .  374ص   3( من ال َيرضه الفقيه ج 3)

 .  278ص   2( أصول الكايف ج 4)
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 ( 1) العاق عصيا شقيا(

،  هلل  رسول اسئل اإلمام الصادق عن األعامل تعرض عىل    [ 2216]احلديث:  

اآلية:   هذه  تال  ثّم  شّك(،  فيه  )ما  َوَرُسوُلُه  ﴿فقال:  َعَمَلُكْم  اهلل  ى  َفَسرَيَ اْعَمُلوا  َوُقِل 

دُّو َهاَدِة  َواملُْْؤِمنُوَن َوَسرُتَ َوالشه اْلَغْيِب  َعامِلِ  إىَِل  َتْعَمُلوَن﴾ َن  ُكنُْتْم  باَِم  ، ثم  [ 105]التوبة:    َفُينَبُِّئُكْم 

 ( 2) قال: )إّن هلل شهداء يف أرضه(

: )يسلب منه روح اإليامن ما دام زانيا، فإذا  الصادققال اإلمام    [ 2217]احلديث:  

 ( 3))ال أرأيت إن هّم أن يرسق أ تقطع يده(كف عاد اإليامن(، قيل: أ رأيت إن هّم، قال:  

اإلمام    [ 2218]احلديث:   اإليامن، ومن رشب  الصادققال  : )من زنى خرج من 

 ( 4) اخلمر خرج من اإليامن، ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعّمدا خرج من اإليامن(

اإلمام    [ 2219]احلديث:   الصالح  الصادققال  بالعمل  املؤمنني  اهلل  سّمى  )قد   :

ومل يسم من ركب الكبائر، وما وعد اهلل عز وجّل عليه النار مؤمنني يف قرآن وال    مؤمنني، 

 ( 5) أثر، وال تسّمهم باإليامن بعد ذلك الفعل(

: )ما من مؤمن إاّل وله ذنب هيجره زمانا ثّم  الصادققال اإلمام  [ 2220]احلديث:  

ْثِم َواْلَفَواِحَش إِاله اللهَممَ ﴿  :يلّم به وذلك قول اهلل عّز وجّل: َتنُِبوَن َكَبائَِر اإْلِ ِذيَن جَيْ ]النجم:    ﴾اله

32 ])(6 ) 

: )من قال: أستغفر اهلل مائة مّرة يف يوم غفر  الصادققال اإلمام    [ 2221]احلديث:  

 (7)امئة ذنب، وال خري يف عبد يذنب يف يوم سبعامئة ذنب(اهلل له سبع

 

 .  479( علل الرشائع ص 1)

 . 430( بصائر الدرجات ص 2)

 .  281ص   2( أصول الكايف ج 3)

 .  279ص   2( أصول الكايف ج 4)

 .  413( معاين األخبار ص 5)

 .  442ص   2( أصول الكايف ج 6)

 .  439ص   2( أصول الكايف ج 7)
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الذنوب    [ 2222]احلديث:   ودواء  دواء  داء  )لكّل  الصادق:  اإلمام  قال 

 (1)االستغفار(

: )الذنوب اّلتي تغرّي النعم: البغي، والذنوب  الصادققال اإلمام    [ 2223]احلديث:  

النقم: الظلم، والذنوب اّلتي هتتك العصم ـ  اّلتي تورث الندم: القتل، والذنوب اّلتي تنزل  

وهي الستور ـ رشب اخلمر، واّلتي حتبس الرزق: الزنا، واّلتي تعّجل الفناء: قطيعة الرحم،  

 (2)واّلتي ترّد الّدعاء وتظلم اهلواء: عقوق الوالدين(

: الكبائر فيها استثناء أن يغفر ملن يشاء؟ قال:  لإلمام الصادققيل    [ 2224]احلديث:  

 (3)م()نع

نبّيا من أنبيائه إىل  الصادققال اإلمام    [ 2225]احلديث:   : )إّن اهلل عّز وجّل بعث 

طاعتي   عىل  كانوا  أناس  وال  قرية  أهل  من  ليس  إّنه  لقومك:  قل  أن  إليه  وأوحى  قومه 

فأصاِبم فيها رّساء فتحّولوا عام أحّب إىل ما أكره إاّل حتولت هلم عام َيّبون إىل ما يكرهون،  

هل قرية وال أهل بيت كانوا عىل معصيتي فأصاِبم فيها رّضاء فتحولوا عام أكره  وليس من أ 

إىل ما أحّب إاّل حتولت هلم عام يكرهون إىل ما َيّبون، وقل هلم: إّن رمحتي سبقت غضبي  

معاندين   يتعّرضوا  أغفره وقل هلم: ال  يتعاظم عندي ذنب  فإّنه ال  تقنطوا من رمحتي  فال 

 (4)يل سطوات عند غضبي، ال يقوم هلا يشء من خلقي(فإن    وليائي لسخطي وال يستخّفوا بأ

الصادق   [ 2226]احلديث:   اإلمام  مع  قال  كبرية  وال  اإلرصار،  مع  صغرية  )ال   :

 (5)االستغفار(

 

 .  439ص   2( أصول الكايف ج 1)

 .  269بار ص ( معاين األخ2)

 .  284ص   2( أصول الكايف ج 3)

 .  274ص   2( أصول الكايف ج 4)

 .  78ص   3( جامع السعادات ج 5)
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قال اإلمام الصادق: )إّن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبني   [ 2227]احلديث: 

وجّل إىل ملكيه إين قد عمرت عبدي عمرا    أربعني سنة فإذا بلغ أربعني سنة أوحى اهلل عزّ 

 ( 1)فاغلظا وشددا وحتفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثريه وصغريه وكبريه(

ْرُكْم َما  ﴿عن قول اهلل عّز وجّل:    اإلمام الصادقسئل    [ 2228]احلديث:   ُنَعمِّ َأَومَلْ 

َر َوَجاَءُكُم النهِذيُر َفُذوُقوا   ُر فِيِه َمْن َتَذكه ، فقال: )توبيخ  [ 37]فاطر:    ﴾ َفاَم لِلظهاملنَِِي ِمن نهِصريٍ َيَتَذكه

 ( 2) البن ثامين عرشة سنة(

يغفر  الصادققال اإلمام    [ 2229]احلديث:   : )يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن 

 ( 3) واحد(للعامل ذنب 

: )قال عيسى بن مريم عىل نبّينا وآله وعليه  اإلمام الصادققال    [ 2230]احلديث:  

 (4)الّسالم: ويل للعلامء السوء كيف تلّظى عليهم النار؟!(

: )إذا بلغت النفس هاهنا ـ وأشار بيده إىل الصادققال اإلمام    [ 2231]احلديث:  

قرأ:   ثّم  توبة(،  للعامل  يكن  مل  ـ  ال ﴿حلقه  بَِجَهاَلةٍ إِنهاَم  وَء  السُّ َيْعَمُلوَن  لِلهِذيَن  اهلل  َعىَل    ﴾ تهْوَبُة 

 ( 5) ([ 17]النساء: 

يويص بعض أصحابه: )ما منزلة الدنيا من    الصادققال اإلمام    [ 2232]احلديث:  

نفيس إاّل بمنزلة امليتة إذا اضطررت إليها أكلت منها.. إن اهلل تبارك وتعاىل علم ما العباد  

عاملون وإىل ما هم صايرون فحلم عنهم عند أعامهلم السيئة لعلمه السابق فيهم فال يغرنك  

اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلهِذيَن  ﴿: حسن الطلب ممن ال َياف الفوت(، ثّم تال قوله تعاىل تِْلَك الده

 

 .  37و  36( أمايل الصدوق ص 1)

 .  37و  36( أمايل الصدوق ص 2)

 .  47ص   1( أصول الكايف ج 3)

 .  47ص   1( أصول الكايف ج 4)

 .  47ص   1( أصول الكايف ج 5)
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ا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتهِقنيَ  ا يِف اأْلَْرِض َواَل َفَسادا ، وجعل يبكي ويقول:  [ 83]القصص:    ﴾اَل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ

ذهبت واهلل األماين عند هذه اآلية، ثّم قال: فاز واهلل األبرار أتدري من هم؟ هم الذين ال  

ون الذر كفى بخشية اهلل علام وكفى باالغرتار باهلل جهال.. إنه يغفر للجاهل سبعون ذنبا  يؤذ

قبل أن يغفر للعامل ذنب واحد، من تعلم وعلم وعمل بام علم دعي يف ملكوت الساموات  

عظيام، من تعلم هلل وعمل هلل وعلم هلل(، قيل: جعلت فداك فام حد الزهد يف الدنيا؟ فقال:  

لَِكْياَل َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا باَِم آَتاُكْم َواهلل  ﴿ يف كتابه فقال عّز وجّل: )قد حد اهلل 

إن اعلم الناس باهلل أخوفهم هلل وأخوفهم له أعلمهم   [ 23]احلديد:  خُمَْتاٍل َفُخوٍر﴾ اَل َُيِبُّ ُكله 

ابن   يا  له رجل:  به أزهدهم فيها(، فقال  هلل أوصني. فقال: )اتق اهلل  ارسول  به وأعلمهم 

 ( 1)حيث كنت فإنك ال تستوحش(

اإلمام    [ 2233]احلديث:   أنبيائه:  الصادققال  بعض  إىل  وجّل  عّز  اهلل  )أوحى   :

 ( 2) اخللق اليسء يفسد العمل كام يفسد اخلّل العسل(

: )لو علم يسء اخللق أّنه يعّذب نفسه لتسمح  الصادققال اإلمام    [ 2234]احلديث:  

 (3)خلقه(يف 

 ( 4) : )من ساء خلقه عّذب نفسه(الصادققال اإلمام    [ 2235]احلديث:  

 ( 5): )ال سؤدد ليسء اخللق(الصادققال اإلمام    [ 2236]احلديث:  

شيئا من طاعته عىل    هلل، ال يقبل اهلل : )ال واالصادق  قال اإلمام   [ 2237]احلديث:  

 (6)(اإلرصار عىل يش ء من معاصيه

 

 . 146ص  2( تفسري القّمي ج 1)

 .  322ص   2( أصول الكايف ج 2)
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اإلمام  [ 2238]احلديث:   التوبة  الصادق  قال  )تأخري  التسويف  اغرتار:  وطول   ،

  هلل ، وال يأمن مكر اهللهلكة، واإلرصار عىل الذنب أمن به ملكر ا  هللحرية، واالعتالل عىل ا

 ( 1) (إاّل القوم اخلارسون

: )أربع من عالمات النفاق: قساوة القلب،  قالصاد  قال اإلمام   [ 2239]احلديث: 

 ( 2)(ومجود العني، واإلرصار عىل الذنب، واحلرص عىل الدنيا 

َيّب العبد أن يطلب إليه يف اجلرم    هلل)إّن ا  :الصادق  قال اإلمام  [ 2240]احلديث: 

 ( 3) (العظيم، ويبغض العبد أن يستخّف باجلرم اليسري

: )دين اهللّ اسمه اإلسالم فمن أقّر بدين اهللّ  الصادققال اإلمام    [ 2241]احلديث: 

فهو مسلم، ومن عمل بام أمر اهللّ فهو مؤمن، وال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال  

 ( 4) ارق وهو مؤمن( يرسق حني يرسق الس

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

قال اإلمام الكاظم: )حّق عىل اهلل أن ال يعىص يف دار إاّل أضحاها   [ 2242]احلديث:  

 ( 5) للّشمس حّتى تطهرها(

قال اإلمام الكاظم: )ال تستكثروا كثري اخلري، وال تستقّلوا قليل    [ 2243]احلديث:  

يكون كثريا، وخافوا اهلل يف الرّسّ حّتى تعطوا من  قليل الّذنوب جتتمع حّتى  فإن    الذنوب، 

 ( 6) أنفسكم النصف(

مناديا    [ 2244]احلديث:   وليلة  يوم  كّل  يف  وجّل  عز  هلل  )إّن  الكاظم:  اإلمام  قال 

 

 .  33ص   2( كنز الكراجكي ج 1)

 . 228( االختصاص ص 2)

 .  427  ص 2( أصول الكايف ج 3)

 .  267ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  4)

 .  272ص   2( أصول الكايف ج 5)

 .  287ص   2( أصول الكايف ج 6)
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ينادي: مهال مهال عباد اهلل عن معايص اهلل، فلو ال ِبائم رّتع، وصبية رّضع، وشيوخ رّكع،  

 ( 1) رّضا( لصّب عليكم العذاب صّبا، ترّضون به

قال اإلمام الكاظم: )الكبائر: من اجتنب ما وعد اهلل عليه النار    [ 2245]احلديث:  

الوالدين،   وعقوق  احلرام  النفس  قتل  املوجبات:  والّسبع  مؤمنا،  كان  إذا  عنه سيئاته  كّفر 

من   والفرار  اليتيم،  مال  وأكل  املحصنات،  وقذف  اهلجرة،  بعد  والّتعّرب  الربا،  وأكل 

 ( 2) الّزحف(

سئل اإلمام الكاظم عن امللكني هل يعلامن بالّذنب إذا أراد العبد    [ 2246]احلديث:  

سواء؟!( قيل: ال، قال: )إّن العبد إذا    أن يفعله أو احلسنة؟ فقال: )ريح الكنيف والطيب 

هّم باحلسنة خرج نفسه طيب الّريح، فقال صاحب اليمني لصاحب الشامل: قم فإّنه قد هّم  

بالسّيئة خرج نفسه    باحلسنة، فإذا فعلها  فأثبتها له؛ وإذا هّم  قلمه وريقه مداده  كان لسانه 

منتن الريح، فيقول صاحب الشامل لصاحب اليمني قف فإّنه قد هّم بالسّيئة، فإذا هو فعلها  

 (3)كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها عليه(

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

)كلام أحدث العباد من الذنوب ما مل يكونوا  :  الرضا قال اإلمام    [ 2247]احلديث: 

 ( 4) يعملون، أحدث اهلل هلم من البالء ما مل يكونوا يعرفون(

: )أوحى اهلل عّز وجّل إىل نبّي من األنبياء: إذا  الرضا قال اإلمام  [ 2248]احلديث: 

أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لربكتي هناية، وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت  

 

 .  276ص   2( أصول الكايف ج 1)

 .  276ص   2( أصول الكايف ج 2)

 .  429ص   2( أصول الكايف ج 3)

 .  275ص   2( أصول الكايف ج 4)
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 ( 1) لعنت(

قال اإلمام الرضا: )الصغائر من الذنوب طرق إىل الكبائر، ومن    [ 2249حلديث:  ]ا 

مل َيف اهلل يف القليل مل ختفه يف الكثري، ولو مل َيّوف اهلل الناس بجنة ونار لكان الواجب أن  

ما   اّلذي  إنعامه  من  به  بدأهم  وما  إليهم  وإحسانه  عليهم  لتفّضله  يعصوه  وال  يطيعوه 

 ( 2) استحّقوه(

اإلمام    [ 2250:  ]احلديث  مجيع  الرضا قال  واجتناب  األمانة،  أداء  هو  )اإليامن   :

بالّلسان، وعمل باألركان بالقلب، وإقرار  الكبائر وهي  .الكبائر، وهو معرفة  . واجتناب 

قتل النفس اّلتي حرم اهلل تعاىل، والزنا، والرسقة، ورشب اخلمر، وعقوق الوالدين، والفرار  

ام، وأكل امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهلل به من  من الزحف، وأكل مال اليتيم ظل

املكيال   والبخس يف  القامر،  البينة، والسحت، وامليرس وهو  بعد  الربا  غري رضورة، وأكل 

وامليزان، وقذف املحصنات، والزنا، والّلواط، واليأس من روح اهلل، واألمن من مكر اهلل،  

ني، والركون إليهم، واليمني الغموس، وحبس احلقوق  والقنوط من رمحة اهلل، ومعونة الظامل

باحلج،   واالستخفاف  واخليانة،  والتبذير،  واالرساف،  والكرب،  والكذب  عرس،  غري  من 

 (3)واملحاربة ألولياء اهلل، واالشتغال باملالهي، واإلرصار عىل الذنوب(

)ي  [ 2251]احلديث:   فقال:  السلطان؟  أعامل  يف  تقول  ما  الرضا:  اإلمام  ا  سئل 

سليامن الدخول يف أعامهلم والعون هلم والسعي يف حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم  

 ( 4) عىل العمد من الكبائر اّلتي يستحّق به النار(

)من الذنوب اّلتي ال تغفر: قول الرجل: ليتني    :الرضا   قال اإلمام   [ 2252]احلديث:  

 

 .  275ص   2( أصول الكايف ج 1)

 . 180ص  2( عيون األخبار ج  2)

 . 125ص  2( عيون األخبار ج  3)

 .  238ص  1( تفسري العيّايش ج  4)
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: إّن هذا هلو الدقيق، ينبغي للرجل أن يتفّقد من أمره ومن نفسه  لهل  يفق ،  إاّل ِبذا(  أؤاخذال  

كّل يش ء، فقال: )إّن اإلرشاك يف الناس أخفى من دبيب الذّر عىل الصفا يف الليلة الظلامء،  

 (1)(ومن دبيب الذّر عىل املسح األسود

 قامة احلدود األحكام العامة إل ـ ما ورد حول  ثانيا  

،  األحكام العامة إلقامة احلدودورد من األحاديث حول  املبحث ما  نتناول يف هذا  

والتي   ومقاديرها،  احلدود  أحكام  بيان  من  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  مع  متوافقة  وهي 

 سنذكرها يف حماهلا ا خلاصة ِبا يف هذا الفصل. 

ود هو  وهي كلها متوافقة مع ما تقتضيه احلكمة والعدالة؛ فالغرض من إقامة احلد

 ردع النفوس األمارة بالسوء، وتوفري اجلو املناسب إلقامة الدين بعيدا عن شغب املشاغبني. 

ورد من رشوط   ما  تأمل  فمن خالل  الزنا؛  يف حد  ما ورد  ذلك  األمثلة عىل  ومن 

إلقامة هذا احلد نجد أهنا ال تنطبق إال عىل شخص ال يكتفي بالوقوع يف الفاحشة، وإنام  

ِبا، وكأنه يدعو املجتمع إىل هذا االنحراف، وهلذا أمر اهلل تعاىل بإحضار    يقوم بإشهار نفسه 

ايِن َفاْجلُِدوا ُكله  ﴿املؤمنني عند إقامة هذا احلد حتى يكون رادعا هلم، قال تعاىل:   انَِيُة َوالزه الزه

  اهللهِ إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللهِ َواْلَيْوِم اآْلِخرِ َواَل َتْأُخْذُكْم ِِباَِم َرْأَفٌة يِف ِديِن    َواِحٍد ِمنُْهاَم ِماَئَة َجْلَدةٍ 

 [2]النور:  ﴾ َوْلَيْشَهْد َعَذاَِبُاَم َطائَِفٌة ِمَن املُْْؤِمننِيَ 

له    زيد بن أسلم: أن رجال اعرتف عىل نفسه بالزنا فدعا عن  وهلذا ورد يف احلديث  

،  يت بسوط جديد مل تقطع ثمرته فأ،  فقال: فوق هذا ،  فأيت بسوط مكسور،  بسوط  النبي  

أهيا الناس قد آن  :  فجلد ثم قال فأمر به ، فأيت بسوط قد ركب به والن  ، فقال: دون هذا

 

 . 123( الغيبة للشيخ الطويس ص 1)
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فإنه    ؛ من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليسترت بسرت اهلل،  لكم أن تنتهوا عن حدود اهلل

 .(1)من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب اهلل

أنه قال لقنرب: احتفظ  ـ  يف حديث الزاين الذي أقر أربع مرات  ـ  عن اإلمام عيل  وروي  

أقبح بالرجل منكم أن يأيت بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه عىل    به، ثم غضب، وقال: ما 

 . (2)، أفال تاب يف بيته، فواهلل لتوبته فيام بينه وبني اهلل أفضل من إقامتي عليه احلدرؤوس املأل 

املؤمنني، إين زنيت    فقال: يا أمرياإلمام عيل  ن نباته، قال: أتى رجل  عن األصبغ بو

عرض عنه بوجهه، ثم قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة  أفطهرين ف

املؤمنني إين زنيت فطهرين،    أن يسرت عىل نفسه كام سرت اهلل عليه، فقام الرجل، فقال: يا أمري

طهارة أفضل من التوبة، ثم    أي قال: طلب الطهارة، قال: و  ؟لتفقال: وما دعاك إىل ما ق

املؤمنني، إين زنيت فطهرين، فقال له:    أقبل عىل أصحابه َيدثهم، فقام الرجل، فقال: يا أمري

قال: نعم، قال: اقرأ، فقرأ، فأصاب، فقال له: أتعرف ما يلزمك من    ؟شيئا من القرآن أأتقر

نعم، فسأله فأصاب، فقال له: هل بك مرض يعروك    قال:  ؟حقوق اهلل يف صالتك وزكاتك 

قال: ال، قال: اذهب حتى نسأل عنك يف الرس كام سألناك    ؟أو جتد وجعا يف رأسك أو بدنك

 .(3) مل تعد إلينا مل نطلبك.. احلديثفإن  يف العالنية، 

وهلذا ورد يف احلديث الدعوة إىل البحث عن أي شبهة تدرأ عن صاحبها احلد، كام  

،  كان له خمرٌج فخلوا سبيلهفإن    وا احلدود عن املسلمني ما استطعتم ؤادر:  قال رسول اهلل  

 .(4)اإلمام أن َيطئ يف العفو خرٌي من أن َيطئ يف العقوبةفإن 

 

 (. 630-629/ 2( مالك)1)

 . 3/  188/ 7الكايف  ( 2)

 .  51/  21/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 3)

 ( 1424( الرتمذي )4)



495 

 

 .(1)، وال كفالة، وال يمني يف حدقال: ادرأوا احلدود بالشبهات، وال شفاعةو

 .(2) إذا كان يف احلد لعل أو عسى فاحلد معطل قال اإلمام عيل: و

شيئا من    أفأقر بالرسقة، فقال له: أتقر اإلمام عيل  جاء رجل إىل  وقال اإلمام الباقر:  

قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال األشعث: أتعطل    ؟ القرآن

إذا قامت البينة فليس لإلمام أن يعفو، وإذا   ؟ فقال: وما يدريك ما هذا ؟ اهلل اا من حدود حدّ 

 .(3) عفا، وإن شاء قطع أقر الرجل عىل نفسه فذاك إىل اإلمام إن شاء

رجل رسق أو رشب اخلمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ومل يؤخذ  قيل لإلمام الباقر:  و

  كان فإن    ل:يوعرف منه أمر مجيل مل يقم عليه احلد، قحتى تاب وصلح، فقال: إذا صلح  

تقمأ مل  غريبا  عليه    ؟مرا  تقم  مل  مجيل  أمر  منه  ظهر  وقد  أقل  أو  أشهر  مخسة  كان  لو  قال: 

 .(4)احلدود

مل يقم عليه البينة، وإنام   فإنهبالفاحشة  أما الرجل الذي اعرتف  قال اإلمام اهلادي:  و

إلمام الذي من اهلل أن يعاقب عن اهلل كان له أن يمن  تطوع باإلقرار من نفسه، وإذا كان ل

 ( 5)[ 39]ص:  ﴾ِحَساٍب َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمنُْن َأْو َأْمِسْك بَِغرْيِ ﴿عن اهلل، أما سمعت قول اهلل:  

وهذه النصوص وغريها، تبني أن الغرض من احلدود ليس العقوبة املجردة، وإنام  

ة، حتى ال يتخذ املفسدون احلرية وسيلة لإلفساد  الرتبية واإلصالح وردع النفوس األمار

 وإشاعة الفواحش. 

 ونحب أن نبني هنا أنا مل نذكر األحاديث املرتبطة بحكم الردة، وذلك ألمرين: 

 

 .  90/  53/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 1)

 .  110/  36/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 2)

 .  955/  252/ 4، واالستبصار 516/ 129/  10التهذيب  ( 3)

 . 1/  250/ 7الكايف  ( 4)

 . 360حتف العقول:  ( 5)
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أوال ـ أنه قد يراد منها ذلك الذي ال يكتفي بتغيري دينه، وإنام يتحول إىل داعية فتنة  

تي هي صامم أمان املجتمع، وإىل هذا اإلشارة  ينرش الشبهات، ويتحدث بام َيلخل العقائد ال 

، فالسب ليس  (1) (من سب نبيا قتل، ومن سب صاحب نبي جلد)  :رسول اهلل    بقول

رضورة من الرضورات التي يدعو إليها أي تدين، والساب مفسد، ومثري للفتن، ولذلك  

 كان مستحقا للعقوبة بسبب ذلك.

عدم ورود هذا احلد يف القرآن الكريم عند ذكر أحكام املرتد، وهي علة كافية    ـ  ثانيا 

لرد تلك األحاديث أو تأويلها بام ذكرنا، خاصة مع اهتامم القرآن الكريم بذكر كل التفاصيل  

 املرتبطة باحلدود. 

  ات املشددة عىل املرتدين: بالعقوومن اآليات الدالة عىل ذلك قوله تعاىل عند ذكر  

الُّونَ إِ ﴿ الضه ُهُم  َوُأوَلئَِك  َتْوَبُتُهْم  ُتْقَبَل  َلْن  ا  ُكْفرا اْزَداُدوا  ُثمه  إِياَمهِنِْم  َبْعَد  َكَفُروا  ِذيَن  اله إِنه    نه 

اٌر َفَلْن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلُء اأْلَْرِض َذَهباا َوَلِو اْفَتَدى بِِه أُ  ِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفه وَلئَِك  اله

يَن   ، فاآليتان الكريمتان حترصان عقوبة  [ 91،  90]آل عمران:    ﴾هَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم َوَما هَلُْم ِمْن َنارِصِ

 املرتد يف العقوبة األخروية. 

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 املصادر السنية: أ ـ ما ورد يف  

من    األرضخرٌي ألهل   األرضحٌد يقام يف  :  قال رسول اهلل   [ 2253]احلديث:  

 .(3)ويف رواية: أربعني ليلة.  .(2) أن يمطروا ثالثني صباحا 

 

 .  16/ 87صحيفة اإلمام الرضا/  ( 1)

 ( 2538، وابن ماجة )76-8/75( النسائي 2)

 . 8/76( النسائي 3)
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مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل  : قال رسول اهلل   [ 2254]احلديث:  

فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين يف أسفلها  ،  قوم استهموا عىل سفينة 

  فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا ،  إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم 

 . (1)تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا عىل أيدهيم نجوا ونجوا مجيعا فإن 

له  ،   اعرتف عىل نفسه بالزنا فدعا زيد بن أسلم: أن رجالعن    [ 2255]احلديث:  

،  فأيت بسوط جديد مل تقطع ثمرته ،  فقال: فوق هذا ،  فأيت بسوط مكسور،  بسوط  النبي  

أهيا الناس قد آن  :  فجلد ثم قال  فأمر به  ،  فأيت بسوط قد ركب به والن،فقال: دون هذا

فليسترت بسرت اهلل فإنه من  من أصاب من هذه القاذورات شيئا  ،  لكم أن تنتهوا عن حدود اهلل

 .(2) يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب اهلل

  وا احلدود عن املسلمني ما استطعتمؤادر:  قال رسول اهلل    [ 2256]احلديث:  

سبيلهفإن   فخلوا  خمرٌج  له  يف  فإن    ،كان  َيطئ  أن  من  خرٌي  العفو  يف  َيطئ  أن  اإلمام 

 .(3)العقوبة

 .(4) ذوي اهليئات عثراهتم إال احلدود أقيلوا  : قال رسول اهلل   [ 2257]احلديث:  

تعافوا احلدود فيام بينكم فام بلغني من حد  :  قال رسول اهلل    [ 2258]احلديث:  

 . (5) فقد وجب

من حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل  :  قال رسول اهلل    [ 2259]احلديث:  

ينزع ومن قال  فقد ضاد اهلل تعاىل ومن خاصم يف باطل وهو يعلم مل يزل يف سخط اهلل حتى  

 

 ( 2493( البخاري )1)

 ( 630-629/ 2( مالك)2)

 ( 1424( الرتمذي )3)

 ( 4375( أبو داود )4)
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  .(1)يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهلل ردغة اخلبال حتى َيرج مما قال

أمية عن    [ 2260]احلديث:   بن  مل هياجر هلك  أنه   صفوان  من  إن  له:  فقدم  ،  قيل 

رداءه وتوسد  املسجد  يف  فنام  املدينة  رداءه،  صفوان  فأخذ  سارٌق  صفوان  ،  فجاءه  فأخذ 

فقال صفوان: إين مل أرد هذا يا رسول  ،  أن تقطع يده  فأمر به    السارق فجاء به إىل النبي  

  .(2)فهال قبل أن تأتيني به: قال رسول اهلل ف، اهلل هو عليه صدقةٌ 

ال جيلد فوق عرشة أسواط إال يف حد من  :  قال رسول اهلل    [ 2261]احلديث:  

 .(3)حدود اهلل

حد من  ال عقوبة فوق عرش رضبات إال يف    :قال رسول اهلل    [ 2262]احلديث:  

   .(4)حدود اهلل تعاىل

فإن   ،من أصاب حدا فعجل عقوبته يف الدنيا :  قال رسول اهلل    [ 2263]احلديث:  

اهلل أعدل من أن يثني عىل عبده العقوبة يف اآلخرة ومن أصاب حدا فسرته اهلل عليه وعفا  

  .(5)عنه فاهلل أكرم من أن يعود يف يشء قد عفا عنه

 الشيعية: ب ـ ما ورد يف املصادر  

 .(6): إقامة حد خري من مطر أربعني صباحا قال رسول اهلل   [ 2264]احلديث:  

من عبادة سبعني    أفضل إمام عادل    : ساعة قال رسول اهلل    [ 2265]احلديث:  

 .( 7)سنة، وحد يقام هلل يف العرض أفضل من مطر أربعني صباحا 

قالوا لسعد بن   إن أصحاب رسول اهلل    قال اإلمام الصادق: [ 2266]احلديث: 

 

 ( 3597( أبو داود )1)

 .70/ 8(، النسائي  4394، وأبود داود )636/ 2( )املوطأ( 2)

 (. 1708(، ومسلم )6848البخاري )( 3)

 (. 1463(، والرتمذي )6849( البخاري )4)

 ( 2626( الرتمذي )5)

 . 3/  174/ 7الكايف  ( 6)
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قال: كنت أرضبه بالسيف،   ؟امرأتك رجال ما كنت صانعا بهمع عبادة: أرأيت لو وجدت  

امرأتك رجال  مع  سعد: قالوا: لو وجدت  فقال    ؟فقال: ماذا يا سعد  فخرج رسول اهلل  

فقال:   ؟ما كنت صانعا به، فقلت: أرضبه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف باألربعة الشهود

واهلل بعد رأي عينك وعلم اهلل   أي قال:    ؟يا رسول اهلل بعد رأي عيني وعلم اهلل أن قد فعل

 .(1)د حداذلك احل  تعدى أن قد فعل، إن اهلل قد جعل لكل يشء حدا وجعل ملن 

اهلل    [ 2267]احلديث:   رسول  حدا،  قال  يشء  لكل  جعل  وجّل  عّز  اهلل  إن   :

حدا من حدود اهلل عّز وجّل حدا، وجعل ما دون األربعة الشهداء    تعدىوجعل عىل من  

 .(2)مستورا عىل املسلمني

 .(3): من بلغ حدا يف غري حّد فهو من املعتدينقال رسول اهلل    [ 2268]احلديث:  

أيت برجل احتبن مستسقى    قال اإلمام الصادق: إن رسول اهلل    [ 2269]احلديث:  

اهلل   رسول  فأمر  مريضة،  بامرأة  زنى  وقد  فخذيه،  عروق  بدت  قد  فيه    البطن،  بعذق 

ثم   املرأة رضبة  به  الرجل رضبة، ورضبت  به  قرأ هذه    خيل شمراخ، فرضب  ثم  سبيلهام، 

نَْث َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثاا َفارْضِ ﴿ : اآلية  .(4) [ 44]ص:  ﴾  ْب بِِه َواَل حَتْ

  .. رجل، فقال: إين زنيت   رسول اهلل  قال اإلمام الصادق: أتى    [ 2270]احلديث:  

 .(5) : لو استرت، ثم تاب كان خريا لهرسول اهلل  إىل أن قال 

 .(6) سامة بن زيد: ال تشفع يف حدأل قال رسول اهلل   [ 2271]احلديث:  

الذي ال   اليشء بن زيد يشفع يف  أسامة كان  الصادق: قال اإلمام    [ 2272]احلديث:  
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، فقال رسول اهلل  أسامةقد وجب عليه حد، فشفع له    بإنسان  يت رسول اهلل  أحد فيه، ف

(1) : ال تشفع يف حد. 

 .(2): ال كفالة يف حدقال رسول اهلل   [ 2273]احلديث:  

عة، وال  : ادرأوا احلدود بالشبهات، وال شفا قال رسول اهلل    [ 2274]احلديث: 

 .(3)كفالة، وال يمني يف حد

: إن أبغض الناس إىل اهلل عّز وجّل رجل جرد  قال رسول اهلل    [ 2275]احلديث:  

 .(4)ظهر مسلم بغري حق

: ال َيل لوال يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن جيلد  قال رسول اهلل    [ 2276]احلديث:  

 .(5) أكثر من عرشة أسواط إال يف حد

 اهلدى: ـ ما ورد عن أئمة    2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

ميثم   [ 2277]احلديث:   أتت  أ  ، عن  امرأة  عيل  ن  أربع  اإلمام  بالزنا  عنده  فأقرت 

مرات، فرفع رأسه إىل السامء وقال: اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات، وإنك قد قلت  

ك: يا حممد من عطل حدا من حدودي فقد عاندين وطلب  ، فيام أخربته من دين لنبيك  

 .(6)بذلك مضاديت

أمر قنربا أن يرضب رجال حدا،  اإلمام عيل  إن    قال اإلمام الباقر:  [ 2278]احلديث:  

 

 . 1/  254/ 7الكايف  ( 1)
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 .(1)فغلط قنرب فزاده ثالثة أسواط، فأقاده اإلمام عيل من قنرب بثالثة أسواط

 .(2) ال تعتدوها إن اهلل حد حدودا فقال اإلمام عيل:   [ 2279]احلديث:  

عىل جمنون حتى يفيق، وال عىل صبي    ال حدقال اإلمام عيل:    [ 2280]احلديث:  

 .(3)حتى يدرك، وال عىل النائم حتى يستيقظ

 .(4): ال يقام عىل أحد حد بأرض العدواإلمام عيل قال   [ 2281]احلديث:  

َيرج  قيم عىل رجل حدا بأرض العدّو حّتى  أ ال  قال اإلمام عيل:    [ 2282]احلديث:  

 .(5) حتمله احلمية فيلحق بالعدو منها خمافة أن

حد هو:    أييف رجل أقر عىل نفسه بحّد، ومل يسمِّ    قال اإلمام عيل   [ 2283]احلديث:  

 .(6)جيلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه يف احلد

برجل أصاب حدا وبه قروح  اإلمام عيل  يت  أ  قال اإلمام الصادق:  [ 2284]احلديث:  

 .(7) ربأ، ال تنكؤ عليه فتقتلوه يقال: أقروه حتى  يف جسده كثرية، ف

قال اإلمام الصادق: أيت اإلمام عيل برجل أصاب حدا وبه قروح    [ 2285]احلديث:  

ومرض وأشباه ذلك، فقال: أخروه حتى تربأ، ال تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برأ  

 .(8) حددناه 

يت برجل قد رشب اخلمر، فقال  أأن أبا بكر    ،عن اإلمام الصادق  [ 2286]احلديث:  

أسلمت ومنزيل بني ظهراين قوم يرشبون اخلمر  فقال: إين    ؟له: مل رشبت اخلمر وهي حمرمة 
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ويستحلوهنا، ولو أعلم أهنا حرام اجتنبتها، فقال اإلمام عيل ألّب بكر: ابعث معه من يدور  

مل يكن  فإن    به عىل جمالس املهاجرين واألنصار، فمن كان تال عليه آية التحريم فليشهد عليه،

 .(1)يشهد عليه أحد، فخىل سبيلهتال عليه آية التحريم فال يشء عليه، ففعل، فلم  

الزاين الذي أقر أربع مرات أنه قال  عن اإلمام عيل    [ 2287]احلديث:   يف حديث 

أقبح بالرجل منكم أن يأيت بعض هذه الفواحش    لقنرب: احتفظ به، ثم غضب، وقال: ما 

أفضل من  فيفضح نفسه عىل رؤوس املال، أفال تاب يف بيته، فواهلل لتوبته فيام بينه وبني اهلل  

 .(2)إقامتي عليه احلد

  فقال: يا أمرياإلمام عيل  عن األصبغ بن نباته، قال: أتى رجل    [ 2288]احلديث:  

عرض عنه بوجهه، ثم قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم  أاملؤمنني، إين زنيت فطهرين ف

املؤمنني    مريإذا قارف هذه السيئة أن يسرت عىل نفسه كام سرت اهلل عليه، فقام الرجل، فقال: يا أ

ما قلت الطهارة، قال: وأّى طهارة    ؟إين زنيت فطهرين، فقال: وما دعاك إىل  قال: طلب 

املؤمنني، إين    أفضل من التوبة، ثم أقبل عىل أصحابه َيدثهم، فقام الرجل، فقال: يا أمري

  قال: نعم، قال: اقرأ، فقرأ، فأصاب، فقال   ؟شيئا من القرآن  أزنيت فطهرين، فقال له: أتقر

قال: نعم، فسأله فأصاب، فقال    ؟له: أتعرف ما يلزمك من حقوق اهلل يف صالتك وزكاتك

قال: ال، قال: اذهب حتى    ؟له: هل بك مرض يعروك أو جتد وجعا يف رأسك أو بدنك

 .(3) مل تعد إلينا مل نطلبكفإن  نسأل عنك يف الرس كام سألناك يف العالنية، 

فأقر بالرسقة، فقال  اإلمام عيل  جاء رجل إىل  قال اإلمام الباقر:    [ 2289]احلديث:  

قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال    ؟شيئا من القرآن  أ له: أتقر
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البينة فليس    ؟فقال: وما يدريك ما هذا  ؟اهلل  األشعث: أتعطل حّداا من حدود إذا قامت 

 .(1)عفا، وإن شاء قطع عىل نفسه فذاك إىل اإلمام إن شاءلإلمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل 

ال    فإنه،  اإلمامال يشفعن أحد يف حد إذا بلغ  قال اإلمام عيل:    [ 2290]احلديث:  

مع الرجوع    يف غري احلد   اإلمام إذا رأيت الندم، واشفع عند    اإلماميملكه، واشفع فيام مل يبلغ  

 .(2) غريه إال بإذنه من املشفوع له، وال يشفع يف حق امرئ مسلم وال

وهو بالبرصة برجل يقام عليه  اإلمام عيل  يت  أ عن اليعقوّب، قال:    [ 2291]احلديث:  

: يا قنرب انظر ما  اإلمام عيل احلد، فلام قربوا ونظر يف وجوههم فأقبل مجاعة من الناس، فقال  

 مرحبا  قال: رجل يقام عليه احلد، قال: فلام قربوا ونظر يف وجوههم، قال: ال  ؟هذه اجلامعة

 .(3)بوجوه ال ترى إال يف كل سوء، هؤالء فضول الرجال، أمطهم عنّي يا قنرب

 .(4) ال يستحلف صاحب احلدقال اإلمام عيل:   [ 2292]احلديث:  

أن رجال استعدى اإلمام عيل عىل رجل، فقال:  اإلمام الباقر  عن    [ 2293]احلديث:  

ما فعلت للرجل: فعلت  قال اإلمام عيل    ؟إنه افرتى عيل، فقال اإلمام عيل  فقال: ال، ثم 

 .(5) حلفه يل، قال اإلمام عيل: ما عليه يمنيأفقال: مايل بينة، ف ؟للمستعدي: ألك بينة

 .(6)ليس يف احلدود نظر ساعةقال اإلمام عيل:   [ 2294]احلديث:  

 .(7)إذا كان يف احلد لعل أو عسى فاحلد معطلقال اإلمام عيل:   [ 2295]احلديث:  

 .(8) يويل الشهود احلدوداإلمام عيل  د بن َييى قال: كان  عن حمم  [ 2296]احلديث:  

يف رجل جاء به رجالن وقاال:  اإلمام عيل  قىض    قال اإلمام الباقر:  [ 2297]احلديث:  
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كان   لو  واهلل،  يقول:  وجعل  البينة،  يف  نظر  ملا  يناشده  الرجل  درعا، فجعل  هذا رسق  إن 

ربه أين بريء فيربئني برباءيت، فلام  قال: َيربه    ؟ما قطع يدي أبدا، قال: ومل  رسول اهلل  

  رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين، فقال: اتقيا اهلل وال تقطعا يد الرجل ظلام وناشدمها، ثم 

فلام تقدما إىل املصطبة ليقطع يده رضب الناس    ،يده   اآلخرقال: ليقطع أحدكام يده ويمسك  

فجاء الذي    ،اختلطا بالناس  رسال الرجل يف غامر الناس حتىأحتى اختلطوا فلام اختلطوا  

الرجالن ظلام املؤمنني شهد عيل  أمري  يا  فقال:  عليه  واختلطوا    ،شهدا  الناس  رضب  فلام 

 .(1) فقال: من يدلني عىل هذين أنكلهام ،ولو كانا صادقني مل يرسالين  ، أرسالين وفرا

الصادق:  [ 2298]احلديث:   اإلمام  فقال: هذا  اإلمام عيل  أتى رجل    قال  برجل، 

أمري يا  فقال:  بينة،  له  تكن  ومل  وال    قذفني،  حد،  يف  يمني  ال  فقال:  استحلفه،  املؤمنني، 

 .(2) قصاص يف عظم

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

أزكى فيها من مطر أربعني    األرض حد يقام يف  قال اإلمام الباقر:    [ 2299]احلديث:  

 .(3)ليلة وأيامها 

عليه احلد يف الدنيا أيعاقب يف    أقيم رجل  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2300]احلديث:  

 .(4) فقال: اهلل أكرم من ذلك ؟اآلخرة

ذلك كان    تعدىمن احلدود ثلث جلد، ومن    قال اإلمام الباقر:   [ 2301]احلديث: 

 . (5) عليه حد
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الباقر يف قول اهلل:  قال    [ 2302]احلديث:   َتْعَتُدوَها    ﴿اإلمام  َفاَل  اهللهِ  ُحُدوُد  تِْلَك 

: إن اهلل غضب عىل الزاين فجعل له  [ 229]البقرة:  ﴾ الظهاملُِونَ َوَمْن َيَتَعده ُحُدوَد اهللهِ َفُأوَلئَِك ُهُم 

 .(1)، فمن غضب عليه فزاده فأنا إىل اهلل منه بريءمائة جلد 

رجال يرضبه سلطان جائر   َيرضن أحدكم القال اإلمام الباقر:    [ 2303]احلديث:  

ظلام وعدوانا، وال مقتوال، وال مظلوما إذا مل ينرصه، ألن نرصة املؤمن عىل املسلم فريضة  

 .(2)واجبة إذا هو حرضه، والعافية أوسع ما مل تلزمك احلجة الظاهرة

إذا أقر الرجل عىل نفسه بالقتل قتل إذا مل يكن  قال اإلمام الباقر:    [ 2304]احلديث:  

 .(3) رجع وقال: مل أفعل، ترك ومل يقتلفإن  ،عليه شهود 

فإن   ال يقطع السارق حتى يقر بالرسقة مرتني، قال اإلمام الباقر:    [ 2305]احلديث:  

الزاين حتى يقر أربع مرات بالزنا يقتل   الورجع ضمن الرسقة ومل يقطع إذا مل يكن شهود،  

 .(4)يقتلرجع ترك ومل  فإن  إذا مل يكن شهود، 

فقال:    ، حد األخرس واألصم واألعمىسئل اإلمام الباقر عن    [ 2306]احلديث:  

 .(5)عليهم احلدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون

لو أن رجال أخذ حزمة من قضبان أو أصال  قال اإلمام الباقر:    [ 2307]احلديث:  

 .(6)فيه قضبان، فرضبه رضبة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن جيلد من عدة القضبان

الباقر:    [ 2308حلديث:  ]ا  لإلمام  ثم  قيل  به،  فأقر  إىل مجلة اإلسالم  رجل دعوناه 

له يشء من احلالل واحلرام،   يتبني  الربا، ومل  إذا  أ رشب اخلمر وزنى وأكل  قيم عليه احلّد 
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 .(1) قال: ال، إال أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها  ؟جهله

رجال كان من العجم أقر بجملة    لو وجدت قال اإلمام الباقر:    [ 2309]احلديث:  

قم عليه احلد إذا جهله،  أ مخرا، مل   اإلسالم مل يأته يشء من التفسري، زنى، أو رسق، أو رشب 

 . (2) إال أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه

الباقر    [ 2310]احلديث:   اإلمام  وهو  قال  مخرا  رشب  اإلسالم  يف  دخل  رجل  يف 

عاد أقمت  فإن    علمه، أبذلك و  أخربه إذا كان جاهال، ولكن  عليه احلد    أقيم جاهل: مل أكن  

 .(3)عليه احلد

الباقر:   [ 2311]احلديث:   القتل،    قال اإلمام  أيام رجل اجتمعت عليه حدود فيها 

 .(4)هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك التييبدأ باحلدود 

يعلم  رجل رسق أو رشب اخلمر أو زنى، فلم  قيل لإلمام الباقر:    [ 2312]احلديث:  

يقم عليه   مل  أمر مجيل  إذا صلح وعرف منه  ذلك منه ومل يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: 

قال: لو كان مخسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر    ؟مرا غريبا مل تقمأ  كانفإن    ل: ياحلد، ق 

 .(5)مجيل مل تقم عليه احلدود

الباقر:    [ 2313]احلديث:   لإلمام  عنه قيل  أعفو  إيل  جنى  إىل   ،رجل  أرفعه    أو 

طلبت حقك،    فإنامقال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إىل اإلمام    ؟السلطان

 . (6) وكيف لك باإلمام

هلل دون اإلمام، فأما   التيال يعفى عن احلدود  قال اإلمام الباقر:   [ 2314]احلديث:  
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 .(1)ما كان من حق الناس يف حد فال بأس بأن يعفا عنه دون اإلمام

من رضب مملوكا حدا من احلدود من غري حد    قال اإلمام الباقر:  [ 2315]احلديث:  

 .(2)أوجبه اململوك عىل نفسه، مل يكن لضاربه كفارة إال عتقه

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

الصادق:  [ 2316]احلديث:   اإلمام  يرضب    قال  كان  أنه  اإلمام عيل  كتاب  يف  إن 

إذا   يدركا، ال  يت بغالم وجارية مل  أ بالسوط، وبنصف السوط، وببعضه يف احلدود، وكان 

قال: كان يأخذ السوط    ؟قيل له: وكيف كان يرضب،  يبطل حدا من حدود اهلل عّز وجّل 

بيده من وسطه أو من ثلثه، ثم يرضب عىل قدر أسناهنم، وال يبطل حّداا من حدود اهلل عّز  

 .(3)وجّل 

اإلمام   [ 2317]احلديث:   مسلم،    قال  مؤمن  وكّل  اإليامن  غري  اإلسالم  الصادق: 

م مؤمن، وال يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن، وال يزين الزاين حني  وليس كّل مسل

اهللّ تبارك وتعاىل  فإن    يزين وهو مؤمن، وأصحاب احلدود مسلمون ال مؤمنون وال كافرون،

ال يدخل النار مؤمنا وقد وعده اجلنّة، وال َيرج من النار كافرا وقد أوعده النار واخللود  

يشاء، وأصحاب احلدود فّساق ال مؤمنون وال كافرون وال  فيها، ويغفر ما دون ذلك ملن  

َيلدون يف النار، وَيرجون منها يوما، والشفاعة جائزة هلم وللمستضعفني إذا ارتىض اهللّ  

 .(4)عّز وجّل دينهم

الصادق  [ 2318]احلديث:   اإلمام  أصحابه  قال  أرسل  لبعض  اهلل  أن  أشعرت   :

الكتاب كل ما َيتاج إليه، وجعل له دليال يدل عليه،  رسوال، وأنزل عليه كتابا، وأنزل يف  

 

 . 4/  252/ 7الكايف  ( 1)

 .  17/  263/ 7الكايف  ( 2)

 .  579/  146/ 10، والتهذيب 13/  176/ 7الكايف  ( 3)

 .  608ص  2( اخلصال ج  4)



508 

 

قال:   ؟ ل: وكيف جعل ملن جاوزاحلد حدايق  ، وجعل لكل يشء حدا، وملن جاوز احلد حدا

من حلها، فمن أخذها من غري حلها قطعت يده حدا  إال  إن اهلل حد يف األموال أن ال تؤخذ  

فعل غري ذلك إن كان عزبا   حله، ومنملجاوزة احلد، وإن اهلل حد أن ال ينكح النكاح إال من  

 .(1)ملجاوزته احلدقتل حد، وإن كان حمصنا  

الصادق    [ 2319]احلديث:   اإلمام  يؤخذ  قال  اجللدة:  وثلث  اجللدة  نصف  يف 

 .( 2) بنصف السوط وثلثي السوط

قال اإلمام الصادق: من رضبناه حدا من حدود اهلل فامت فال دية    [ 2320]احلديث:  

 .(3) ديته علينا فإن  حدا من حدود الناس فامتله علينا، ومن رضبناه 

  اإلمام الصادق: الزاين إذا زنا جيلد ثالثا ويقتل يف الرابعةقال    [ 2321]احلديث:  

 (4). 

رجل أقر عىل نفسه بحد، ثم جحد بعد،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2322]احلديث:  

م أنفه، وإن أقر  فقال: إذا أقر عىل نفسه عند اإلمام أنه رسق، ثم جحد، قطعت يده وإن رغ 

 .(5)عىل نفسه أنه رشب مخرا، أو بفرية فاجلدوه ثامنني جلدة

الرجل عىل نفسه بحد أو فرية، ثم    إذا أقر  قال اإلمام الصادق:   [ 2323]احلديث:  

قال: ال، ولكن   تقتله؟أكنت القتل  ل: أرأيت إن أقر عىل نفسه بحّد يبلغ فيه  يجحد جلد، ق

 .(6)كنت ضاربه

،  القتل من أقر عىل نفسه بحد أقمته عليه إال    قال اإلمام الصادق:  [ 2324]احلديث:  
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 .(1)يقتلإذا أقر عىل نفسه، ثم جحد مل   فإنه

ال يقام احلّد عىل املستحاضة حتى ينقطع    قال اإلمام الصادق:  [ 2325]احلديث:  

 .(2)الدم عنها 

وأقر به، ثم    اإلسالم لو أن رجال دخل يف    اإلمام الصادق: قال    [ 2326]احلديث:  

قم عليه احلد إذا  أرشب اخلمر وزنى وأكل الربا، ومل يتبني له يشء من احلالل واحلرام، مل  

فيها الزنا واخلمر وأكل الربا، وإذا    التي كان جاهال، إال أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة  

 .(3)كبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه احلدرفإن  جهل ذلك أعلمته وأخربته،

الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل،  قيل لإلمام الصادق:    [ 2327]احلديث: 

 .(4)قال: كان اإلمام عيل يقيم عليه احلد ثم يقتله، وال نخالف اإلمام عيل ف

الصادق:  [ 2328]احلديث:   اإلمام  قتل ورشب مخرا    فيمناإلمام عيل  قىض    قال 

 .(5)يه احلد فجلده لرشبه اخلمر، وقطع يده يف رسقته، وقتله بقتلهورسق، فأقام عل

السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إىل اهلل    قال اإلمام الصادق:  [ 2329]احلديث:  

 .(6) عّز وجّل، ترد رسقته إىل صاحبها وال قطع عليه

رجل    قال   [ 2330]احلديث:   يف  الصادق  ثم    أقيمت اإلمام  زنى،  بأنه  البينة  عليه 

هرب قبل أن يرضب: إن تاب فام عليه يشء، وإن وقع يف يد اإلمام أقام عليه احلد، وإن علم  

 .(7)همكانه بعث إلي 

  ؟ أو يرتكه  ،الرجل يأخذ اللص يرفعهسئل اإلمام الصادق عن    [ 2331]احلديث:  
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كان مضطجعا يف املسجد احلرام، فوضع رداءه وخرج هيريق املاء،    أمية فقال: إن صفوان بن  

فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه    ؟فوجد رداءه قد رسق حني رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي 

: اقطعوا يده، فقال الرجل: تقطع يده من أجل  رسول اهلل  ل  : فقا رسول اهلل  فرفعه إىل  

: فهال كان هذا قبل  أهبه له، فقال رسول اهلل    قال: نعم، قال: فأنا   ؟ ردائي يا رسول اهلل

ل عن العفو قبل أن ينتهي  ئوس،  قال: نعم ؟ل: فاإلمام بمنزلته إذا رفع إليهيأن ترفعه إيّل، ق

 .(1)فقال: حسن ؟اإلمامإىل 

رفع    فإذامن أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له،    قال اإلمام الصادق:   [ 2332]احلديث:  

حتى يقطعه إذا رفعه    اإلمام قال الذي رسق له: أنا أهبه له مل يدعه إىل  فإن   قطعه، اإلمامإىل  

حِلُُدوِد اهللهِ   َواحْلَافُِظونَ ﴿، وذلك قول اهلل عز وجل:  اإلمام إليه، وإنام اهلبة قبل أن يرفعه إىل  

 .(2)، فليس ألحد أن يرتكهاإلمام انتهى احلد إىل  فإذا [ 112]التوبة:  ﴾

الرجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2333]احلديث:  

وجيعله من ذلك يف حل، ثم إنه بعد يبدو له يف أن يقدمه حتى جيلده، فقال: ليس له حد بعد  

 . (3) العفو

إن احلد ال يورث كام تورث الدية واملال    قال اإلمام الصادق:  [ 2334:  ]احلديث 

والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه، ومن مل يطلبه فال حق له، وذلك مثل  

عفا عنه أحدمها، كان لآلخر أن يطلبه بحقه، ألهنا  فإن    رجل قذف رجال وللمقذوف أخ،

 .(4)مهام مجيعا والعفو إليهام مجيعا أ
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 .(1)احلد ال يورث قال اإلمام الصادق:  [ 2335]احلديث:  

الصادق:   [ 2336]احلديث:   اإلمام  من    من  قال  بحق  اإلمام  عند  نفسه  عىل  أقر 

حدود اهلل مّرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو حرة كانت أو أمة، فعىل اإلمام أن يقيم احلد  

حتى يشهد عليه   يقلتهال    فإنهصن، عليه للذي أقر به عىل نفسه كائنا من كان إال الزاين املح

ومن أقر عىل نفسه عند اإلمام بحق حد من حدود اهلل يف حقوق املسلمني  ..  شهداء  أربعة

فليس عىل اإلمام أن يقيم عليه احلد الذي أقر به عنده حتى َيرض صاحب احلق أو وليه  

قيم  أ ة واحدة عىل نفسه إذا أقر ِبا عند اإلمام مر التي فام هذه احلدود  : ل لهيفيطالبه بحقه، ق

فقال: إذا أقر عىل نفسه عند اإلمام برسقة قطعه، فهذا من حقوق اهلل، وإذا    ؟عليه احلد فيها 

أقر عىل نفسه أنه رشب مخرا حده، فهذا من حقوق اهلل، وإذا أقر عىل نفسه بالزنا وهو غري  

اإلمام بفرية مل َيده  أقر عىل نفسه عند    فإذا حمصن فهذا من حقوق اهلل، وأما حقوق املسلمني  

حتى َيرض صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقّر بقتل رجل مل يقتله حتى َيرض أولياء املقتول،  

 .(2)فيطالبوا بدم صاحبهم

بحق أحد من   اإلمام من أقر عىل نفسه عند   قال اإلمام الصادق:  [ 2337]احلديث:  

ه عنده حتى َيرض صاحب  حقوق املسلمني فليس عىل اإلمام أن يقيم عليه احلد الذي أقر ب

 .(3) حق احلد أو وليه ويطلبه بحقه

الواجب عىل اإلمام إذا نظر إىل رجل يزين    قال اإلمام الصادق:  [ 2338]احلديث: 

يرشب اخلمر أن يقيم عليه احلد، وال َيتاج إىل بينة مع نظره، ألنه أمني اهلل يف خلقه، وإذا    أو

قال: ألن احلق إذا    ؟ل: وكيف ذلكيعه، ق نظر إىل رجل يرسق أن يزبره وينهاه ويميض ويد
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 .(1)كان هلل فالواجب عىل اإلمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس

الصادق:    [ 2339]احلديث:   لإلمام  إىل  قيل  يلجا  ثم  احلرم،  يف غري  الرجل جيني 

إذا فعل    فإنهقال: ال يقام عليه احلد، وال يطعم، وال يسقى، وال يكلم، وال يبايع،  فاحلرم،  

قيم عليه احلد يف احلرم،  أ به ذلك يوشك أن َيرج فيقام عليه احلد، وإن جنى يف احلرم جناية،  

 .(2) مل ير للحرم حرمة فإنه

ل: دون  يفقال: دون احلد، ق  ؟ كم التعزيرقيل لإلمام الصادق:    [ 2340]احلديث:  

قال: عىل قدر ما يراه    ؟ل: وكم ذاكيحد اململوك، ق  هنا إقال: ال، ولكن دون أربعني ف  ؟ثامنني

 .(3) الوايل من ذنب ا لرجل وقوة بدنه

فقال: جيلدون حدا ليس    ،شهود زور سئل اإلمام الصادق عن    [ 2341]احلديث:  

يعرفهم  اإلمام، ويطاف ِبم حتى  إىل  ق  له وقت وذلك  توبتهمي الناس،  تعرف    ؟ ل: كيف 

ربه،  ف ويستغفر  يرضب  حتى  الناس  رؤوس  عىل  نفسه  يكذب  فقد    فإذاقال:  ذلك  فعل 

 .(4)ظهرت توبته

شهود الزور جيلدون حدا ليس له وقت،  قال اإلمام الصادق:    [ 2342]احلديث:  

ق يعودوا،  فال  يعرفوا  حتى  ِبم  ويطاف  اإلمام،  إىل  تقبل  تابوا  فإن    ل:ي وذلك  وأصلحوا 

 .(5) قال: إذا تابوا تاب اهلل عليهم وقبلت شهادهتم بعد ؟شهادهتم بعد

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

اْعَلُموا َأنه اهللهَ َُيْيِي  ﴿  : اإلمام الكاظم يف قول اهلل عّز وجّل قال    [ 2343]احلديث:  
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بعث اهلل رجاال فيحيون العدل،  : ليس َيييها بالقطر، ولكن ي[17]احلديد:    ﴾اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا 

يف    األرضفتحيى   أنفع  فيه  احلد  وإلقامة  العدل،  أربعني    األرضإلحياء  القطر  من 

 .(1) صباحا 

عليهم احلّد    أقيمأصحاب الكبائر كلها إذا  قال اإلمام الكاظم:    [ 2344]احلديث:  

 .(2) مّرتني قتلوا يف الثالثة

خذ وعليه ثالثة حدود: اخلمر،  أرجل  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2345]احلديث:  

 .(3)ثم الزنا   ،قال: بحّد اخلمر، ثم الرسقة  ؟والزنا، والرسقة، بأهيا يبدأ به من احلدود

عن    [ 2346]احلديث:   الكاظم  اإلمام  جمويس  سئل  أو  نرصاين،  أو  خذ  أ هيودي، 

مني إذا فعلوا ذلك يف مرص من  يقام عليه حدود املسل   : قالف  ، زانيا، أو شارب مخر ما عليه

 .(4)أمصار املسلمني أو يف غري أمصار املسلمني إذا رفعوا إىل حكام املسلمني

عن    [ 2347]احلديث:   الكاظم  اإلمام  هو سئل  كم  عرش  ف  ؟التعزير  بضعة  قال: 

 .(5) سوطا ما بني العرشة إىل العرشين

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

علة القتل من إقامة احلد يف الثالثة عىل الزاين  قال اإلمام الرضا:    [ 2348]احلديث:  

ذلك   هلام  مطلق  كأنه  حتى  بالرضب،  مباالهتام  وقلة  الستخفافهام  وعلة  اليشء والزانية   ،

 .(6)أن املستخف باهلل وباحلد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله يف الكفر  أخرى

 : اهلادي ما روي عن اإلمام  

 

 . 2/  174/ 7الكايف  ( 1)

 . 2/  191/ 7الكايف  ( 2)

 . 112قرب اإلسناد:  ( 3)

 . 129املقنعة:  ( 4)

 . 570/ 144/  10التهذيب  ( 5)

 .  1/  97/ 2، عيون أخبار اإلمام الرضا 1/ 546علل الرشائع:  ( 6)



514 

 

مل يقم    فإنهبالفاحشة  أما الرجل الذي اعرتف  اإلمام اهلادي:  قال    [ 2349]احلديث:  

عليه البينة، وإنام تطوع باإلقرار من نفسه، وإذا كان لإلمام الذي من اهلل أن يعاقب عن اهلل  

  ﴾ ِحَساٍب َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمنُْن َأْو َأْمِسْك بَِغرْيِ  ﴿كان له أن يمن عن اهلل، أما سمعت قول اهلل:  

 (1) [39]ص: 

 الزواجر واحلدود املتعلقة بحفظ األعراض ا ـ ما ورد حول ثالث 

ما   املبحث  هذا  يف  حول  نتناول  األحاديث  من  املرتبطة  ورد  والعقوبات  احلدود 

 باألعراض، وقد ورد يف القرآن الكريم ذكر ثالثة منها: 

تعاىل:    األوىل  قوله  عليه  نص  التي  وهي  والزانية،  الزاين  عقوبة  ايِن  ﴿ـ  َوالزه انَِيُة  الزه

 ِديِن اهللهِ إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللهِ َواَل َتْأُخْذُكْم ِِباَِم َرْأَفٌة يِف   َفاْجلُِدوا ُكله َواِحٍد ِمنُْهاَم ِماَئَة َجْلَدةٍ 

 [2]النور:  ﴾ َوْلَيْشَهْد َعَذاَِبُاَم َطائَِفٌة ِمَن املُْْؤِمننِيَ   َواْلَيْوِم اآْلِخرِ 

التي نص عليه    ـ عقوبة القذف ورمي املؤمنني واملؤمنات بالفواحش، وهي   الثانية 

ِذيَن  ﴿قوله تعاىل:   َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم َثاَمننَِي َجْلَدةا  َواله َيْرُموَن املُْْحَصنَاِت ُثمه مَلْ 

ا َأَبدا َتْقَبُلوا هَلُْم َشَهاَدةا  َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَأْصَلُحوا    َواَل  ِذيَن  َوُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن إِاله اله

 [ 5-4]النور:  ﴾ َرِحيمٌ َفإِنه اهللهَ َغُفورٌ 

قذف    الثالثة  عقوبة  وهيالزوجات  ـ  تعاىل:    بالفواحش،  قوله  عليه  نص  التي 

ِذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َومَلْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء إِاله َأْنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهادَ ﴿ اٍت  َواله

ادِ  بِاهللهِ ِقنَي َواخْلَاِمَسُة َأنه َلْعنََت اهللهِ َعَلْيِه إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِنَي َوَيْدَرُأ َعنَْها اْلَعَذاَب  إِنهُه ملََِن الصه

بِاهللهِ َشَهاَداٍت  َأْرَبَع  َتْشَهَد  ِمَن    َأْن  َكاَن  إِْن  َعَلْيَها  اهللهِ  َغَضَب  َأنه  َواخْلَاِمَسَة  اْلَكاِذبِنَي  ملََِن  إِنهُه 
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ادِ   [9-6]النور:  ﴾ ِقنيَ الصه

الذين   تطبق عىل  التي  التعزيرات  من  احلاكم  يراه  قد  ما  العقوبات  هذه  إىل  ويضم 

استهانوا بأمثال هذه احلدود، ردعا هلم، وتقويام للمجتمع، ومنها ما ورد من قتل املتجرئني  

ل  علة القتعىل ذلك بعد عدم ارتداعهم ثالث مرات، وقد علل اإلمام الرضا ذلك بقوله: )

بعد إقامة احلد يف الثالثة عىل الزاين والزانية الستخفافهام وقلة مباالهتام بالرضب حتى كأنه  

أن املستخف باهلل وباحلد كافر، فوجب عليه حد لدخوله يف    أخرى مطلق هلام ذلك، وعلة  

 ( 1) (الكفر

تعزيرا   يكون  قد  باملحصن، وإنام  الرجم حدا خاصا  اعتبار  نرى  وبناء عىل هذا ال 

بكل احلدود الرشعية، وهذا ما    املجتمعا به، أو ببعض احلاالت التي يستهني فيها هذا  خاص

الرجم؛ فمع أن رسول اهلل   التي ورد فيها  تطبيق    نراه بوضوح يف األحاديث  يدعو إىل 

 احلدود برصامة إال أنه ـ يف تلك الروايات يف حال صحتها ـ كان يتساهل كثريا مع هؤالء. 

أخربين عن املحصن إذا هو هرب من احلفرية  ففي احلديث أنه قيل لإلمام الكاظم:  

إن كان هو    : فقال  ؟وكيف ذاك  :فقلت  ،وال يرد  ،يرد  :فقال  ؟هل يرد حتى يقام عليه احلد

وإن كان إنام قامت    ،عىل نفسه ثم هرب من احلفرية بعدما يصيبه يشء من احلجارة مل يرد املقر  

وذلك أن ماعز بن    ،حتى يقام عليه احلد  ،ثم هرب رد وهو صاغر  ،عليه البينة وهو جيحد

فرماه الزبري بن العوام    ، بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من احلفرة  مالك أقر عند رسول اهلل  

الناس فقتلوهبساق بعري ف بذلك فقال هلم:    أخربوا رسول اهلل    ثم   ، عقله فسقط فلحقه 

من بيت    نام هو الذي أقر عىل نفسه، ووداه رسول اهلل  إفهال تركتموه إذا هرب يذهب ف
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 .(1) مال املسلمني

احلاالت   ببعض  مرتبط  تعزير  هو  وإنام  حدا،  الرجم  اعتبار  عدم  عىل  ويدل 

من االكتفاء عند ذكر الزنا باحلد املعروف دون غريه،  لكريم  والظروف، ما ورد يف القرآن ا

 مع أن العادة هي التفصيل. 

َفإَِذا    ﴿ :  يف ذكر عقوبة اإلماء   الرجم ال يتفق مع قوله تعاىل باإلضافة إىل ذلك؛ فإن  

اْلعَ  ِمَن  املُْْحَصنَاِت  َعىَل  َما  نِْصُف  َفَعَليِْهنه  بَِفاِحَشٍة  َأَتنْيَ  َفإِْن  َخيِشَ    َذاِب ُأْحِصنه  ملَِْن  َذلَِك 

وا َخرْيٌ َلُكمْ   اْلَعنََت ِمنُْكمْ  تنصيف  ؛ فكيف يمكن  [ 25]النساء:    ﴾َرِحيمٌ َواهللهُ َغُفوٌر    َوَأْن َتْصرِبُ

 الرجم؟عندما يكون احلد هو  العذاب

تعاىل:   قوله  يف  ورد  ما  ذلك  ُمَبيِّنٍَة  ﴿ومثل  بَِفاِحَشٍة  ِمنُْكنه  َيْأِت  َمْن  النهبِيِّ  نَِساَء  َيا 

ا َوَكاَن َذلَِك َعىَل اهللهِ    ُيَضاَعْف هَلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفنْيِ  كيف سيضاعف  ، ف[ 30]األحزاب:    ﴾َيِسريا

 واملوت ال يضاعف؟ يموت اإلنسان، الرجم  عند الرجم، و

ينصف ويضاعف  الذي يمكن أن  الوحيد  قاب  ويفهم من اآليتني الكريمتني أن الع

 هو اجللد، ألنه معدود، ويسهل تنصيفه وتضعيفه بال شك. 

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

امعن    [ 2350]احلديث:   قذف  أمية  بن  أن هالل  عباس:  النبي  ابن  عند    رأته 

)البينة أو حٌد يف ظهرك( قال: يا رسول اهلل، إذا    : قال رسول اهلل  برشيك بن سحامء، ف
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يقول: )البينة وإال حٌد يف ظهرك(    فجعل    ، رأى أحدنا رجال عىل امرأته يلتمس البينة

  ، فقال هالٌل: والذي بعثك باحلق إين لصادٌق، ولينزلن اهلل يف أمري ما يربئ ظهري من احلد

َأْرَبُع  ﴿فنزلت:   َأَحِدِهْم  َأْنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة  َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء إاِله  َأْزَواَجُهْم َومَلْ  ِذيَن َيْرُموَن  َواله

اِدِقنَي َواخْلَاِمَسُة َأنه َلْعنََت اهللهِ َعَلْيِه إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِنَي َوَيْدَرُأ َعنَْها    اهللهَِشَهاَداٍت بِ  إِنهُه ملََِن الصه

َلْيَها إِْن َكاَن  إِنهُه ملََِن اْلَكاِذبِنَي َواخْلَاِمَسَة َأنه َغَضَب اهللهِ عَ   اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاهللهِ

اِدِقنيَ  يقول:    إليهام فجاءا، فقام هالل فشهد والنبي    فأرسل    ،[ 9-6]النور:    ﴾ِمَن الصه

ثم قامت فشهدت، فلام كان عند    ،)إن اهلل يعلم أن أحدكام كاذٌب، فهل منكام من تائب( 

ت ونكصت،  فتلكأ  ، قالوا: إهنا موجبةٌ فاخلامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني،  

  : قال رسول اهلل حتى ظننا أهنا سرتجع، فقالت: ال أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، ف

جاءت به أكحل العينني، سابغ األليتني، خدلج الساقني فهو لرشيك بن  فإن    )أبرصوها، 

النبي   فقال  كذلك،  به  فجاءت  )سحامء(  وهلا    لوال :  يل  لكان  اهلل  كتاب  من  مىض  ما 

  (1) شأٌن(

بينهام، وقىض أن ال يدعى ولدها ألب وال ترمى وال    ففرق رسول اهلل  ويف رواية:  

يرمى ولدها، ومن رمامها فعليه احلد، وال بيت هلا وال قوت، من أجل أهنام يتفرقان من غري  

   .(2)طالق وال متوَف عنها 

سهل بن سعد: أن عويمر العجالين جاء إىل عاصم بن عدي  عن    [ 2351]احلديث:  

ري فقال: أرأيت لو أن رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟  األنصا 

املسائل وعاِبا حتى كرب عىل    فسأله عاصٌم، فكره    ،فاسأل يل عن ذلك رسول اهلل  
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؟  ، فلام رجع عاصٌم إىل أهله قال له عويمٌر: ماذا قال رسول اهلل  عاصم ما سمع منه  

  ، فقال عويمٌر: واهلل ال أنتهي حتى أسأله   ،املسائل  قد كره    قال: عاصٌم مل تأتني بخري،

وسط الناس فقال: يا رسول اهلل، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال    فأيت عويمر النبي  

)قد نزل فيك ويف صاحبتك، فاذهب   : قال رسول اهلل أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ ف

، فلام فرغا قال عويمٌر: كذبت عليها  عنده    قال سهٌل: فتالعنا وأنا مع الناس  ، فأت ِبا(

أمسكتها  إن  اهلل  يأمره    ، يا رسول  أن  قبل  ثالثا  ابن شهاب: فكانت سنة  فطلقها  قال   ،

   .(1)املتالعنني

ويف رواية: وكانت حامال، فكان ابنها ينسب إىل أمه، ثم جرت السنة أن يرثها وترث  

  .(2)منه ما فرض اهلل هلا 

فقال: ولد يل غالٌم أسود   النبي  ىأن رجال أت  هريرة:عن أّب[  2352]احلديث:  

  ، وهو يعرض بأن ينفيه فلم يرخص له يف االنتفاء منه، فقال: )هل لك من إبل؟( قال: نعم 

ذلك؟( قال:   ى أنقال: )هل فيها من أورق؟( قال: نعم قال: ) ، قال: )ما ألواهنا؟( قال: محرٌ 

  (3) قال: )فلعل ابنك نزغه عرٌق(  ،لعله نزغه عرق 

يا رسول اهلل، إن فالنا ابني عاهرت بأمه يف    : قيل لرسول اهلل    [ 2353]احلديث:  

)ال دعوة يف اإلسالم، ذهب أمر اجلاهلية، الولد للفراش،    : قال رسول اهلل  ف  ،اجلاهلية

  (4) وللعاهر احلجر(

أبيه وهو يعلمه    : )ليس من رجل ادعى لغريقال رسول اهلل    [ 2354]احلديث: 

إال كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا فليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجال بالكفر  
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 ( 1) أو قال: عدو اهلل، وليس كذلك إال حار عليه(

: )أيام امرأة أدخلت عىل قوم من ليس منهم  قال رسول اهلل    [ 2355]احلديث:  

اجلنة وأيام رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب  فليست من اهلل يف يشء ولن يدخلها اهلل  

  (2)اهلل منه يوم القيامة وفضحه عىل رءوس األولني واآلخرين(

اهلل    [ 2356]احلديث:   رسول  أو  ):  قال  أبيه  إىل غري  ادعى  إىل غري    انتمي من 

 ( 3) (مواليه فعليه لعنة اهلل املتتابعة إىل يوم القيامة

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

الباقر:    [ 2357]احلديث:   اإلمام  اهلل  قال  رسول  إىل  امرأة  يا    جاءت  فقالت: 

فقالت: ال، فقال: أما إهنا    ؟رسول اهلل إين قلت ألمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا 

ستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إىل أمتها فأعطتها سوطا، ثم قالت: اجلديني، فأبت األمة،  

 .(4)فأخربته، فقال: عسى أن يكون به رسول اهلل ىل فأعتقتها، ثم أتت إ

من رمى حمصنا أو حمصنة أحبط اهلل عمله،    :قال رسول اهلل    [ 2358]احلديث:  

 .(5)به إىل النار وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بني يديه ومن خلفه، ثم يؤمر

التعريض،  ليس عىل زان عقر، وال حد يف    : قال رسول اهلل    [ 2359]احلديث:  

 .(6) وال شفاعة يف حد

،  إن رجال من هذيل كان يسب رسول اهلل    قال اإلمام الباقر:   [ 2360]احلديث:  

فقام رجالن من األنصار، فقاال: نحن يا رسول    ؟فقال: من هلذا  رسول اهلل  فبلغ ذلك  
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  ؟هو يتلقى غنمه، فقال: من أنتام وما اسمكام  فإذااهلل، فانطلقا حتى أتيا عربة فسأال عنه،  

لإلمام الباقر: أرأيت لو  .. قيل  قال: نعم، فنزال فرضبا عنقه  ؟فقاال له: أنت فالن بن فالن

 .(1) مل ختف عىل نفسك فاقتله  قال: إن  ؟أيقتل رسول اهلل  أن رجال اآلن سب 

من غزاة تبوك قام إليه    رسول اهلل  ملا رجع  قال اإلمام عيل:    [ 2361]احلديث:  

، فأعرض عنه، فأعاد إليه  عويمر بن احلارث، فقال: إن امرأيت زنت برشيك بن السمحاط

القول، فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة، فقام، ودخل، فنزل اللعان، فخرج إليه، وقال: ائتني  

بأهلك، فقد أنزل اهلل فيكام قرآنا، فمىض، فأتاه بأهله، وأتى معها قومها، فوافوا رسول اهلل  

املنرب فالعنا، فتقدم عويمر    ، وهو يصيّل العرص، فلام فرغ أقبل عليهام وقال هلام: تقدما إىل

نه ملن الصادقني،  إفشهد باهلل أربع شهادات    ،آية اللعان  إىل املنرب فتال عليها رسول اهلل  

نه ملن  إواخلامسة أن غضب اهلل عليه إن كان من الكاذبني، ثّم شهدت باهلل أربع شهادات  

وقالت يف    ،امسة، فشهدت : العني نفسك اخلالكاذبني فيام رماها به، فقال هلا رسول اهلل  

:  ن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني فيام رماها به، فقال هلام رسول اهلل  إاخلامسة:  

فالذي أعطيتها، فقال: إن    !اذهبا فلن َيل لك، ولن حتيل له أبداا، فقال عويمر: يا رسول اهلل

 .(2)نه، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك م ها كنت صادقا فهو هلا بام استحللت من

 .(3) : قذف حمصنة َيبط عمل سنة قال رسول اهلل   [ 2362]احلديث:  

: من قذف امرأته بالزنا خرج من حسناته كام  قال رسول اهلل    [ 2363]احلديث:  

 .(4) خترج احلية من جلدها، وكتب له بكل شعرة عىل بدنه ألف خطيئة 

: ال تقذفوا نساءكم بالزنا فإّنه تشبيه بالطالق،  قال رسول اهللّ    [ 2364]احلديث:  
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 .(1) سنة وإّياكم والغيبة فإهنا تشبيه بالكفر، واعلموا أّن القذف والغيبة هيدمان عمل ألف 

: من رمى حمصنا أو حمصنة أحبط اهللّ عمله  قال رسول اهللّ    [ 2365]احلديث:  

حّيات   حلمه  وتنهش  خلفه،  ومن  يديه  بني  من  ملك  ألف  سبعون  القيامة  يوم  وجلده 

 .(2) وعقارب، ثّم يؤمر به إىل النار 

  : من قذف امرأته بالزنا نزلت عليه اللعنة، وال قال رسول اهلل    [ 2366]احلديث:  

 .(3)يقبل منه رصف وال عدل 

  أو قال: منافق ـ  : ال يقذف امرأته إاّل ملعون ـ قال رسول اهلل   [ 2367]احلديث:  

يف قذفهن ندامة طويلة وعقوبة  فإن    القذف من الكفر والكفر يف النار، ال تقذفوا نساءكمفإن  

 .(4) شديدة

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 إىل األقسام التالية: بحسب من وردت عنهم وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

يف الشيخ والشيخة أن جيلدا  اإلمام عيل  قىض    قال اإلمام الباقر:   [ 2368]احلديث:  

سنة يف غري مرصمها، ومها اللذان قد    ، ونفيمائة، وقىض يف البكر والبكرة إذا زنيا جلد  مائة

 .(5)ملكا ومل يدخل ِبا أ

أن الفرية ثالث وجوه: إذا  اإلمام عيل  قىض    :قال اإلمام الصادق  [ 2369]احلديث:  

إن   قال:  وإذا  بالزنا،  الرجل  الرجل  حد    أمهرمى  فيه  فذلك  أبيه،  لغري  دعا  وإذا  زانية، 
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 .(1)ثامنون

يف رجل افرتى عىل نفر  اإلمام عيل  قيض    قال اإلمام الصادق:  [ 2370]احلديث:  

 مجيعا، فجلده حدا واحدا. 

الرابع  قال اإلمام عيل يف  [ 2371]احلديث:   أين  بالزنا:   ؟ ثالثة شهدوا عىل رجل 

 .(2)قالوا: اآلن جييء، فقال: حدوهم فليس يف احلدود نظرة ساعة

الصادق:   [ 2372]احلديث:   اإلمام  ابن  اإلمام عيل  قىض    قال  آخر:  دعا  رجل  يف 

جلدة،   عرشين  أن جيلد صاحبه  األّول  فأمر  املجنون،  ابن  أنت  اآلخر:  له  فقال  املجنون، 

نكاال  وقال:   فجلده  السوط  املجلود  أعطى  جلده  فلام  عرشين،  مثلها  مستعقب  أنه  اعلم 

 .(3)ينكل ِبام

 .(4) يف اهلجاء التعزيراإلمام عيل  قىض   قال اإلمام الباقر:   [ 2373]احلديث:  

أن اإلمام عيل كان يعزر يف اهلجاء، وال جيلد  اإلمام الصادق عن  [ 2374]احلديث:  

 .(5)يقول: يا زاين، أو يا ابن الزانية، أو لست ألبيكاحلد إال يف الفرية املرصحة أن  

عيل:    [ 2375]احلديث:   اإلمام  وال  قال  لك  أب  ال  لصاحبه:  قال  لك    أم من 

 .(6)كفارة لقوله فإهنا فليتصدق بيشء، ومن قال: ال وأّب فليقل، أشهد أن ال إله إال اهلل، 

يف التعريض حتى يأيت  أن اإلمام عيل مل يكن َيد  اإلمام الباقر  عن    [ 2376]احلديث:  

 .(7)بالفرية املرصحة يا زاين، أو يا ابن الزانية، أو لست ألبيك

فقال:  اإلمام عيل  رجال عىل عهد  رجل  لقي  قال اإلمام الصادق:    [ 2377]احلديث:  
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قال: إن يف العدل إن  فم اآلخر،  أقال: إنه احتلم ب  ؟ إن هذا افرتى عيل، قال: وما قال لك

ولكنا سنوجعه رضبا وجيعا حتى ال يؤذي    ، إنام هو مثل الظل  احللمفإن    شئت جلدت ظله،

 .(1)املسلمني، فرضبه رضبا وجيعا 

أنه رفع إىل اإلمام عيل أمر امرأة ولدت جارية   اإلمام الباقر: عن  [ 2378]احلديث:  

وينفي اآلخر، فقال: ليس ذاك    وغالما يف بطن، وكان زوجها غائباا، فأراد أن يقر بواحد،

 .(2)ِبام مجيعا، وإما أن ينكرمها مجيعا له، إما أن يقر

رجل قذف امرأته، ثّم خرج، فجاء وقد توّفيت،  قيل لإلمام عيل:    [ 2379]احلديث:  

قال: َيري واحدة من ثنتني، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب، فيقام عليك احلّد،  ف

 .(3) كوتعطى املرياث، وإن شئت أقررت، فالعنت أدنى قرابتها إليها، وال مرياث ل

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

ونفي    مائةملك ومل يدخل ِبا جلد  أالذي قد    قال اإلمام الباقر:   [ 2380]احلديث:  

 .(4)سنة

قال: يقتل حمصنا  ف  ،عن رجل اغتصب امرأةاإلمام الباقر  سئل    [ 2381]احلديث:  

 .(5)كان أو غري حمصن

 .(6)اإلمام الباقر يف امرأة قذفت رجال: جتلد ثامنني جلدة قال  [ 2382]احلديث:  

الباقر:    [ 2383]احلديث:   لإلمام  تعمل  قيل  إنك  فقال:  الرجل  الرجل  قذف  إذا 

 .(7)قال: جيلد حد القاذف ثامنني جلدةفعمل قوم لوط، 
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  ؟ الغالم مل َيتلم يقذف الرجل هل جيلدسئل اإلمام الباقر عن    [ 2384]احلديث:  

 .(1)قال: ال

الرجل يقذف القوم مجيعا بكلمة واحدة،  سئل اإلمام الباقر عن  [ 2385]احلديث:  

 .(2)فعليه لكل رجل حد سمىعليه حد واحد، وإن  فإنامقال: إذا مل يسمهم ف

الباقر عن    [ 2386]احلديث:   اإلمام  بالزنا، وقالوا:  سئل  ثالثة شهدوا عىل رجل 

 .(3) ثامنني جلدة كل رجل منهماآلن يأيت الرابع، قال: جيلدون حد القاذف  

ال أكون أول الشهود األربعة يف الزنا أخشى    قال اإلمام الباقر:   [ 2387]احلديث:  

 . (4)جلدأأن ينكل بعضهم ف

الباقر:  [ 2388]احلديث:   اإلمام  وال    قال  املالعنة  تكون  بعد    اإليالءال  إال 

 .(5) الدخول

الباقر:    [ 2389]احلديث:   لإلمام  ققيل  إذا  الرجل  صار  كانت  كيف  امرأته  ذف 

شهادته أربع شهادات باهلل، وإذا قذفها غريه أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد احلّد، أو يقيم  

فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني، كانت شهادته   ؟البينة عىل ما قال

ما قلت، وإ البينة عىل  أقم  له:  مل يره قيل  إنه  كان بمنزلة    ال أربع شهادات باهلل، وإذا قال: 

ن اهلل تعاىل جعل للزوج مدخال ال يدخله غريه والد وال ولد، يدخله بالليل  أغريه، وذلك  

والنهار، فجاز له أن يقول: رأيت، ولو قال غريه: رأيت، قيل له: وما أدخلك املدخل الذي  

 .(6)أنت مّتهم، فال بد من أن يقيم عليك احلد الذي أوجبه اهلل عليك  ؟ترى هذا فيه وحدك
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الباقر:    [ 2390]احلديث:   اإلمام  قذف  قال  وإذا  ولد،  بنفي  إال  اللعان  يكون  ال 

 .(1)الرجل امرأته العنها 

ليست    أمهت  كانفإن    مهمرياث ولد املالعنة أل قال اإلمام الباقر:    [ 2391]احلديث:  

 .(2)خوالهأل  أمه بحّية، فألقرب الناس من 

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

احلّر واحلّرة إذا زنيا جلد كّل واحد منهام    اإلمام الصادق:قال    [ 2392]احلديث:  

 .(3)جلدة مائة

قال: عليه إن كان حمصنا  ف  ، رجل أتى رجالقيل لإلمام الصادق:    [ 2393]احلديث:  

قال: عليه القتل عىل كل حال    ؟ ل: فام عىل املؤتىيالقتل، وإن مل يكن حمصنا فعليه اجللد، ق 

 .(4)حمصنا كان أو غري حمصن

قذف من ليس عىل اإلسالم إال  عن  عن اإلمام الصادق أنه هنى    [ 2394]احلديث:  

 .(5)أن يطلع عىل ذلك منهم، وقال: أيرس ما يكون أن يكون قد كذب

عن أّب احلسن احلذاء، قال: كنت عند اإلمام الصادق فسألني    [ 2395]احلديث:  

ق نظرا شديدا، قال:  قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إىل اإلمام الصاد ؟رجل ما فعل غريمك

 ؟!(6) ذلك يف دينهم نكاحا  خته، فقال: أوليس أ أمه فقلت: جعلت فداك، إنه جمويس 

القاذف جيلد ثامنني جلدة وال تقبل له شهادة    قال اإلمام الصادق:  [ 2396]احلديث:  

واحد، جيلد الثالثة وال تقبل    ىوأبشهد له ثالثة  فإن    أبدا إال بعد التوبة أو يكذب نفسه،
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 .(1): رأينا مثل امليل يف املكحلةأربعةم حتى يقول شهادهت

الرجل يقذف بالزنا، قال: جيلد، هذا  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2397]احلديث:  

 .(2)يف كتاب اهلل وسنة نبيه 

إن    قال   [ 2398]احلديث:   الفاعلة:  ابن  يا  للرجل:  قال  رجل  يف  الصادق  اإلمام 

حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها رضب ثامنني جلدة، وإن كانت غائبة انتظر    أمه كانت  

ِبا حتى تقدم ثم تطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ومل يعلم منها إال خري رضب املفرتي  

 .(3)عليها احلد، ثامنني جلدة

الصادق:    [ 2399]احلديث:   إمام  قيل لإلمام  امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند 

عليها احلد، وأن ذلك الولد نشأ حتى    فأقيماملسلمني بأهنا زنت، وأن ولدها ذلك من الزنا،  

ل:  ي فقال: جيلد وال جيلد، فق  ؟صار رجال، فافرتى عليه رجل، هل جيلد من افرتى عليه

د الزنا مل جيلد ويعزر وهو دون احلد، ومن قال  فقال: من قال له: يا ول  ؟كيف جيلد وال جيلد

فقال: إنه إذا قال له: يا ولد    ؟ل له: كيف جلد هكذاي له: يا ابن الزانية جلد احلد كامال، ق

قال له: يا ابن فإن    قيم عليها احلد،أ ثانية، وقد    أمهالزنا، كان قد صدق فيه وعزر عىل تعيريه  

 .(4)عد إظهار التوبة وإقامة اإلمام عليها احلدالزانية، جلد احلد تاما لفريته عليها ب

الصادق:  [ 2400]احلديث:   اإلمام  ابن   قال  قاذف  وَيد  اللقيط،  قاذف  َيد 

 .(5)املالعنة

عن    [ 2401]احلديث:   الصادق  اإلمام  مالعنة،  سئل  قذف  عليه  فرجل  قال: 
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 . (1)احلد

عن    [ 2402]احلديث:   الصادق  اإلمام  الرجل  سئل  عليه  يفرتي  املغصوبة  ابن 

 . (2) فقال: أرى أن عليه احلد ثامنني جلدة، ويتوب إىل اهلل مما قال ؟يقول: يا ابن الفاعلةف

اإلمام الصادق: قاذف اللقيط َيد، واملرأة إذا قذف زوجها  قال   [ 2403]احلديث: 

 .(3)وهو أصم يفرق بينهام ثم ال حتل له أبدا

  ؟ قال: بكلمة واحدةف رجل قذف قوما،  قيل لإلمام الصادق:    [ 2404]احلديث:  

قال: يرضب حدا واحدا،يق نعم،  القذف رضب لكل واحد منهم  فإن    ل:  بينهم يف  فرق 

 . (4)حدا

رجل افرتى عىل قوم مجاعة، فقال: إن  سئل اإلمام الصادق عن   [ 2405]احلديث: 

 .(5)أتوا به جمتمعني به رضب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقني رضب لكل رجل حدا

شهدوا عىل رجل بالزنا فلم يعدلوا:    أربعةيف    قال اإلمام الصادق  [ 2406]احلديث:  

 .(6)يرضبون احلد

رجل سب رجال بغري قذف يعرض به،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2407]احلديث:  

 .(7) قال: عليه تعزير  ؟هل جيلد

إذا قال الرجل: أنت خبيث أو أنت خنزير    قال اإلمام الصادق: [ 2408]احلديث: 

 .(8) يه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبةفليس ف
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: ال حد  ، فقالرجل قال آلخر: يا فاسقسئل اإلمام الصادق عن    [ 2409]احلديث:  

 .(1)عليه ويعزر

الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2410]احلديث: 

جيلده، فقال: ليس له  وجيعله من ذلك يف حل، ثم إنه بعد ذلك يبدو له يف أن يقدمه حتى  

فقال: إن    ؟ ل: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك هللي حد بعد العفو، ق

قد    أمه ت  كانفإن    متى شاءت أخذت بحقها،   أمه حية فليس له أن يعفو، العفو إىل    أمه كانت  

 .(2) ويل أمرها جيوز عفوه فإنهماتت 

  : ليقال: جيلد، ق فف امرأته،  ذل يقالرجسئل اإلمام الصادق عن    [ 2411]احلديث:  

 .(3)أرأيت إن عفت عنه، قال: ال، وال كرامة

الرجل يفرتي عىل الرجل فيعفو عنه،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2412]احلديث:  

 .(4) قال: ليس له أن جيلده بعد العفو ف ، ثم يريد أن جيلده بعد العفو

قال  قيل لإلمام الصادق:    [ 2413]احلديث:   ـ  لو أن رجال  الفاعلة  ابن  يا  لرجل: 

مه فعفا أحدمها عن القاذف وأراد أحدمها أن يقدمه  أيعني: الزناـ  وكان للمقذوف أخ ألبيه و

إن العفو إليهام مجيعا    ؟..الذي عفا   أمهي    أمهقال: أليس    ؟إىل الوايل وجيلده، أكان ذلك له

 .(5)فاألمر إليها يف العفومهام ميتة، فاألمر إليهام يف العفو، وإن كانت حية أإذا كانت 

إن احلد ال يورث كام تورث الدية واملال،    قال اإلمام الصادق:  [ 2414]احلديث:  

ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فال حق له، وذلك مثل رجل  
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مهام مجيعا،  أعفا عنه أحدمها كان لآلخر أن يطلبه بحقه ألهنا  فإن   قذف وللمقذوف أخوان 

 .(1)والعفو إليهام مجيعا 

الصادق:   [ 2415]احلديث:   اإلمام  و  قال  احلد،  جلد  نفاه  ثم  بولد  أقر  لزم  أ من 

 .(2)الولد

)اإلمام الصادق(  كنت واقفا عىل رأس أّب  قال اإلمام الكاظم:    [ 2416]احلديث: 

يقول لك األمري: اهنض    :اهلل احلارثي ـ عامل املدينة ـ فقال  حني أتاه رسول زياد بن عبيد 

فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب املقصورة فهو أقرب   ، إيّل، فاعتل بعلة، فعاد إليه الرسول

خلطوك، فنهض أّب واعتمد عيل ودخل عىل الوايل وقد مجع فقهاء أهل املدينة كلهم وبني  

فنال منه، فقال    رسول اهلل  يديه كتاب فيه شهادة عىل رجل من أهل وادي القرى قد ذكر  

انظر يف الكتاب، قال: حتى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم، فقال: ما    عبد اهلل أبا  له الوايل: يا  

من    ؟ قلتم رجال  ذكر  لو  أرأيتم  هلم:  فقال  وَيبس،  ويعزر  ويرضب  يؤدب  قلنا:  قالوا: 

  رسول اهلل  قالوا: مثل هذا، قال: فليس بني   ؟ ما كان احلكم فيه  رسول اهلل  أصحاب  

لو أردنا هؤالء مل نرسل    عبد اهللفقال الوايل: دع هؤالء يا أبا    ؟! وبني رجل من أصحابه فرق

سوة سواء من  أقال: الناس يف    إليك، فقال اإلمام الصادق: أخربين أّب أن رسول اهلل  

عليه أن يقتل من شتمني وال يرفع إىل السلطان، والواجب    سمع أحدا يذكرين فالواجب 

إليه أن يقتل من نال مني، فقال زياد بن عبيدعىل السلطان إذ خرجوا الرجل  أ اهلل:    ا رفع 

 .(3)فاقتلوه بحكم اإلمام الصادق
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عىل جهة غضب،    اليشءرجل جييء منه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2417]احلديث:  

 .(1)فقال: اهلل أكرم من أن يستغلق عبده ؟يؤاخذه اهلل به

قال: جيلد  فقال المرأته: يا زانية،    رجلسئل اإلمام الصادق عن    [ 2418]احلديث:  

كون امرأته، وإن كان قال كالما أفلت منه من غري أن  تحدا ويفرق بينهام بعدما جيلد وال  

 .(2) يعلم شيئا أراد أن يغيظها به، فال يفرق بينهام

فقال: إن رجال    ؟كيف يالعن الرجل املرأةقيل لإلمام الصادق:    [ 2419]احلديث:  

، فقال: يا رسول اهلل أرأيت لو أن رجال دخل منزله، فرأى  اهلل   من املسلمني أتى رسول 

، فانرصف الرجل،  فأعرض عنه رسول اهلل    ؟مع امرأته رجال جيامعها، ما كان يصنع

وجّل   عّز  اهلل  عند  من  الوحي  فنزل  امرأته،  من  بذلك  ابتىل  الذي  هو  الرجل  ذلك  وكان 

فقال: أنت الذي رأيت مع    ،إىل ذلك الرجل، فدعاه  باحلكم فيها، فأرسل رسول اهلل  

رجال ف  ؟امرأتك  انطلق  له:  فقال  نعم،  بامرأتك،ائفقال:  أنزل  فإن    تني  قد  وجّل  عّز  اهلل 

اهلل  احلكم   رسول  فوقفها  زوجها  فأحرضها  وفيها،  أربع    فيك  اشهد  للزوج:  وقال 

باهلل   ملن  إشهادات  اهلل  انك  رسول  قال  ثّم  فشهد،  به،  رميتها  فيام  أمسك  لصادقني   :

لعنة اهلل شديدة، ثّم قال: اشهد اخلامسة أن لعنة اهلل عليك إن  فإن    ووعظه، ثّم قال: اتق اهلل 

ن  إللمرأة: اشهدي أربع شهادات باهلل   قال   أمر به فنحي، ثمّ كنت من الكاذبني، فشهد ف

مسكي، فوعظها، ثّم قال هلا: اتقي  أزوجك ملن الكاذبني فيام رماك به، فشهدت ثّم قال هلا: 

غضب اهلل شديد، ثّم قال هلا: اشهدي اخلامسة أن غضب اهلل عليك إن كان زوجك  فإن    اهلل،

جتتمعا بنكاح أبدا بعد، ما    ففرق بينهام، وقال هلام: المن الصادقني فيام رماك به، فشهدت،  
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 .(1)تالعنتام

َيْرُموَن  ﴿قول اهلل عّز وجّل:  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2420]احلديث:   ِذيَن  َواله

بِاهللهِ َشَهاَداٍت  َأْرَبُع  َأَحِدِهْم  َفَشَهاَدُة  َأْنُفُسُهْم  إِاله  ُشَهَداُء  هَلُْم  َيُكْن  َومَلْ  ملََِن  َأْزَواَجُهْم  إِنهُه   

اِدِقنيَ  َوَيْدَرُأ َعنَْها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد    اْلَكاِذبِنيَ َواخْلَاِمَسُة َأنه َلْعنََت اهللهِ َعَلْيِه إِْن َكاَن ِمَن    الصه

اِدِقنيَ َواخْلَاِمَسَة َأنه َغَضَب اهللهِ َعَلْيَها إِْن َكاَن ِمَن    اْلَكاِذبِنيَ َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاهللهِ إِنهُه ملََِن     ﴾الصه

عليها جلد  قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثّم أقر أنه كذب  ف،  [ 9-6]النور:  

باهلل أربع شهادات  فيشهد عليها  أن يميض  إال  أبى  امرأته، وإن  إليه  ملن  إ  احلد، وردت  نه 

الصادقني، واخلامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبني، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها  

نه ملن الكاذبني، واخلامسة أن غضب اهلل عليها إن كان  إالعذاب شهدت أربع شهادات باهلل  

ل: أرأيت  يفعلت درأت عن نفسها احلد، ثّم ال حتل له إىل يوم القيامة، قفإن  ن الصادقني،م

ورثه أخواله، ومن قال: إنه ولد    أمهماتت  فإن    إن فرق بينهام وهلا ولد فامت، قال: ترثه أّمه،

ه  ل: يرد إليه الولد إذا أقّر به؟ قال: ال، وال كرامة، وال يرث االبن ويرث ي زنا جلد احلد، ق

 .(2) االبن

  قال: يالعنها ف  ، رجل افرتى عىل امرأتهسئل اإلمام الصادق عن    [ 2421]احلديث:  

أبى أن يالعنها جلد احلد وردت إليه امرأته، وإن العنها فّرق بينهام، ومل حتل له إىل يوم  فإن 

ين رأيتك تزنني، واخلامسة يلعن نفسه  إالقيامة، واملالعنة أن يشهد عليها أربع شهادات باهلل  

نه ملن  إأربع شهادات باهلل    إن كان من الكاذبني، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت

انتفى من ولدها    كانفإن    اذبني، واخلامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني،الك
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سامه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه  فإن    ،أمه حلق بأخواله يرثونه، وال يرثهم إال أن يرث  أ

 . (1)احلد

 .(2)ال يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهلهقال اإلمام الصادق:    [ 2422]احلديث:  

الصادق:    قيل   [ 2423]احلديث:   يدخل ِبا،  لإلمام  أن  قبل  امرأته  الرجل يقذف 

 .(3) قال: يرضب احلد، وَيىل بينه وبينها ف

الصادق:    [ 2424]احلديث:   اإلمام  جلد  قال  ِبا  يدخل  أن  قبل  امرأته  من قذف 

 .(4)احلّد، وهي امرأته

عن    [ 2425]احلديث:   الصادق  اإلمام  يرها،  سئل  مل  غائبة  امرأة  تزوج  رجل 

 . (5)فقال: جيلد ؟فقذفها 

الصادق:    [ 2426]احلديث:   لإلمام  أن  قيل  قبل  امرأته  العن  رجل  يف  تقول  ما 

قال: ال يكون مالعنا إالّ بعد أن يدخل ِبا يرضب حّداا، وهي امرأته، ويكون    ؟يدخل ِبا 

 .(6) قاذفا 

عن    [ 2427]احلديث:   الصادق  اإلمام  أوقفه  سئل  فشهد    اإلمام رجل  لّلعان 

قال: جيلد حّد القاذف، وال يفّرق  فشهادتني ثّم نكل، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان،  

 .(7) بينه وبني امرأته

قال: يالعنها،  ف  ، الرجل يقذف امرأتهسئل اإلمام الصادق عن    [ 2428]احلديث:  

 .(8)اا، وهي امرأتهأقر عىل نفسه قبل املالعنة جلد حدفإن  ثّم يفرق بينهام، فال حتل له أبدا،
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يف الرجل يقذف امرأته: جيلد، ثّم َيىل بينهام،    قال اإلمام الصادق  [ 2429]احلديث:  

 .(1)نه قد رأى من يفجر ِبا إوال يالعنها حتى يقول: 

قال: جيلد،  فالرجل يفرتي عىل امرأته، سئل اإلمام الصادق عن   [ 2430]احلديث:  

 .(2)هد أين رأيتك تفعلني كذا وكذاثّم َيىل بينهام، وال يالعنها حتّى يقول: أش

 .(3)ال يكون لعان حّتى يزعم أنه قد عاينقال اإلمام الصادق:   [ 2431]احلديث:  

يقذفها زوجها، وينتفي    التي املالعنة  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2432]احلديث:  

فقال: أما   ؟ فيالعنها ويفارقها، ثّم يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه من ولدها، 

ين أرده عليه إذا ادعاه وال أدع ولده، وليس له مرياث،  إاملرأة فال ترجع إليه، وأما الولد ف

االبن   أل األبويرث  مرياثه  يكون  االبن،  األب  يرث  أبوه فإن    خواله،، وال  يدعه  فإن   مل 

 .(4) دعاه أحد ابن الزانية جلد احلد فإن   ،أخواله يرثونه وال يرثهم 

يف رجل العن امرأته وهي حبىل، ثّم ادعى    اإلمام الصادق  قال  [ 2433]احلديث: 

جيلد وال  الولد،  إليه  يرد  قال:  منه،  أنه  وزعم  ولدت،  ما  بعد  مىض    ؛ ولدها  قد  ألّنه 

 .(5)التالعن

الصادق:    [ 2434]احلديث:   امرأته، ثمّ قال اإلمام  الرجل  أكذب نفسه    إذا قذف 

 . (6)ا، وفّرق بينهامجلد احلد، وكانت امرأته، وإن مل يكذب نفسه تالعن

عن    [ 2435]احلديث:   الصادق  اإلمام  قد  سئل  حبىل  وهي  امرأته،  العن  رجل 

استبان محلها، وأنكر ما يف بطنها، فلام وضعت اّدعاه، وأقّر به، وزعم أنه منه، فقال: يرد إليه  
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 .(1) ّن اللعان قد مىضأل ؛ولده، ويرثه، وال جيلد

رجل العن امرأته، وانتفى من ولدها،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2436]احلديث:  

ولده عليه  يرد  هل  ولده،  الولد  أن  املالعنة، وزعم  بعد  نفسه  أكذب  قال: ال، وال  ف  ؟ثّم 

 .(2) كرامة، ال يرّد عليه، وال حتل له إىل يوم القيامة

عن    [ 2437]احلديث:   الصادق  اإلمام  يرثهسئل  من  املالعنة،    أمه   : فقال  ؟ابن 

ن الولد  أمن أجل    ؛أرده عليه  : قال  ؟أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد العنها   :ل ي، قأمهصبة  وع

 .(3) إىل يوم القيامة أمهليس له أحد يوارثه، وال حتل له 

يف رجل قذف امرأته وهي خرساء: يفرق  قال اإلمام الصادق    [ 2438]احلديث:  

 .(4) بينهام

رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء    سئل اإلمام الصادق عن  [ 2439]احلديث:  

جلد احلّد، وفّرق بينها    اإلمامقال: إن كان هلا بينة فشهدت عند  فصامء ال تسمع ما قال،  

وبينه، ثّم ال حتل له أبدا، وإن مل يكن هلا بينة فهي حرام عليه ما أقام معها، وال إثّم عليها  

 .(5)منه

امرأة قذفت زوجها وهو أصم: يفرق  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2440]احلديث:  

 بينها وبينه، وال حتل له أبدا. 

الصادق:    [ 2441]احلديث:   لإلمام  زوجها قيل  يالعنها  كيف  اخلرساء،   ؟املرأة 

 .(6) قال: يفّرق بينهام، وال حتّل له أبداف

 

 .  13/  165/ 6الكايف  ( 1)

 ،.  680/  194/ 8التهذيب  ( 2)

 .  685/  195/ 8التهذيب  ( 3)

 . 9/  164/ 6الكايف  ( 4)
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ه،  ال يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأتقال اإلمام الصادق:    [ 2442]احلديث:  

 .(1) وال يكون اللعان إال بنفي الولد

الرجل يتزوج املرأة ليست بمأمونة، تدعي  قيل لإلمام الصادق:    [ 2443]احلديث:  

 .(2): الولد للفراش، وللعاهر احلجرلقول رسول اهلل  ؛قال: ليصرب فاحلمل، 

شهدوا عىل امرأة بالزنا، أحدهم   أربعة سئل اإلمام الصادق عن  [ 2444]احلديث:  

 .(3)قال: جتوز شهادهتمفزوجها، 

شهدوا عىل امرأة بالزنا أحدهم    أربعة سئل اإلمام الصادق عن    [ 2445]احلديث:  

 . (4) قال: يالعن الزوج وجيلد اآلخرونفزوجها، 

عن    [ 2446]احلديث:   الصادق  اإلمام  بفجور،    أربعةسئل  امرأة  عىل  شهدوا 

 .(5)لدون الثالثة، ويالعنها زوجها، ويفرق بينهام، وال حتّل له أبداا قال: جيفأحدهم زوجها،  

الصادق عن    [ 2447]احلديث:   اإلمام  امرأته وهي حبىل، وقد  سئل  رجل العن 

استبان محلها وأنكر ما يف بطنها، فلام وضعت ادعاه، وأقّر به، وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه  

 .(6)هام قد مىضّن اللعان بينأل ؛ ولده، ويرثه وال جيلد

يالعن يف كل حال، إال أن  اإلمام عيل  كان  قال اإلمام الصادق:   [ 2448]احلديث:  

 .(7)تكون حامال

الصادق:    [ 2449]احلديث:   لإلمام  من  قيل  قرية  يف  وهي  امرأته،  قذف  رجل 

الصادق: إن قام   قبل أن يتالعنا، فقال اإلمام  القايض لتالعن فامتت  القرى، فجاءت إىل 

 

 .  1324/ 371/  3، واالستبصار  646/  185/ 8التهذيب  ( 1)

 .  640/  183/ 8التهذيب  ( 2)

 .  118/ 35/  3، واالستبصار  776/  282/ 6التهذيب  ( 3)

 .  777/  282/ 6التهذيب  ( 4)
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أهلها مقامها فالعنه، فال مرياث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها،  رجل من  

 .(1)أخذ املرياث زوجها 

ابن قال    [ 2450]احلديث:   قاذف  وَيد  اللقيط،  قاذف  َيد  الصادق:  اإلمام 

 .(2)املالعنة

الصادق:    [ 2451]احلديث:   اإلمام  منهام،قال  فتباعد  اثنان  تالعن  ذلك  فإن    إذا 

واجعلهام برأس من يكايد    املالئكة، ثّم قال: اللهم ال جتعل هلام إيل مساغاا،  جملس تنفر منه

 .(3)فسادا األرض دينك، ويضاد ولّيك، ويسعى يف 

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

عليهم احلد    أقيمأصحاب الكبائر كلها إذا  قال اإلمام الكاظم:    [ 2452]احلديث:  

 .(4) مرتني قتلوا يف الثالثة

قال:  ف  ؟املالعنة، قائام يالعن أم قاعداسئل اإلمام الكاظم عن    [ 2453]احلديث:  

 .(5)املالعنة وما أشبهها من قيام

الكاظم عن    [ 2454]احلديث:   قبل أن يدخل ِبا،  سئل اإلمام  امرأته  رجل طلق 

فقال: إن أقامت البينة عىل أنه أرخى عليها سرتاا، ثّم أنكر الولد العنها،    ؟فادعت أهنا حامل

 .(6) مال ا ثّم بانت منه، وعليه املهر ك

عن    [ 2455]احلديث:   الكاظم  اإلمام  أربع  سئل  فحلف  امرأته،  العن  رجل 

اخلامسة  ثّم نكل يف  باهلل،  امرأته وجلد، وإن    ،شهادات  اخلامسة فهي  إن نكل عن  فقال: 

 

 .  664/  190/ 8التهذيب  ( 1)
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 .(1) رأة عن ذلك إذا كانت اليمني عليها فعليها مثل ذلكنكلت امل

رجل العن امرأته، وانتفى من ولدها،  سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2456]احلديث:  

إذا أكذب نفسه جلد احلّد، ورّد عليه ابنه، وال    :فقال  ؟ثّم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده

 . (2)ترجع إليه امرأته أبدا

رجل قذف امرأته، ثّم طلقها، فطلبت  كاظم عن  سئل اإلمام ال  [ 2457]احلديث:  

 .(3)إن هو أقر جلد، وإن كانت يف عدهتا العنها   : فقال ، بعد الطالق قذفه إياها 

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

علة القتل بعد إقامة احلد يف الثالثة عىل الزاين  قال اإلمام الرضا:    [ 2458]احلديث:  

أن    أخرىوالزانية الستخفافهام وقلة مباالهتام بالرضب حتى كأنه مطلق هلام ذلك، وعلة  

 .(4)املستخف باهلل وباحلد كافر، فوجب عليه حد لدخوله يف الكفر

الرضا:    [ 2459]احلديث:   اإلمام  فيه من فساد  قال  ملا  املحصنات  اهلل قذف  حرم 

من   فيه  وما  املعارف،  وذهاب  الرتبية،  وترك  املواريث،  وإبطال  الولد،  ونفي  األنساب، 

 .(5)تؤدي إىل فساد اخللق  التيالكبائر والعلل 

الرضا:    [ 2460]احلديث:   اإلمام  ثامنني  قال  القاذف، وشارب اخلمر  علة رضب 

مر،  ن يف القذف نفي الولد، وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب اخلجلدة، أل

 .(6)، وإذاهذى، افرتى، فوجب عليه حد املفرتيهذىألنه إذا رشب 

الرضا:    [ 2461]احلديث:   لإلمام  املالعنةقيل  كيف  اهلل  يقعد    ؟أصلحك  قال: 
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وجيعل ظهره إىل القبلة وجيعل الرجل عن يمينه، واملرأة والصبي عن يساره، ثّم يقوم    اإلمام

  : اتق اهلل، اإلمام قني فيام رماها به، ثّم يقول له نه ملن الصاد إالرجل فيحلف أربع مرات باهلل 

لعنة اهلل شديدة، ثّم يقول الرجل: لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبني فيام رماها به، ثّم  فإن  

: اتقي  اإلمامنه ملن الكاذبني فيام رماها به، ثّم يقول هلا  إتقوم املرأة فتحلف أربع مرات باهلل  

شديد، ثّم تقول املرأة: غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني فيام رماها  غضب اهلل  فإن    اهلل،

  ادعىفإن    ثّم يفّرق بينهام وال حتل له أبدا، وإن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد احلد،.. به

  ، ورثه االبن  األبمات  فإن    الرجل الولد بعد املالعنة نسب إليه ولده، ومل ترجع إليه امرأته،

خواله، ومل  فمرياثه أل  أم مل يكن له  فإن    مه،، ويكون مرياثه ألاألبن مل يرثه  وإن مات االب

، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهام، والعبد إذا قذف  األبيرثه أحد من قبل  

وبني اململوك واحلرة،    ،حرار، ويكون اللعان بني احلر واحلرةامرأته تالعنا كام يتالعن األ

 . (1) مة، وبني املسلم واليهودية والنرصانيةكة، وبني العبد واألوبني احلر واململو

 ؛إنام صارت شهادة الزوج أربع شهادات باهللقال اإلمام الرضا:    [ 2462]احلديث:  

 .(2) الشهداء، مكان كّل شاهد يمني األربعةملكان 

من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا  :  قال رسول اهلل    [ 2463]احلديث:  

   .(3)واملفعول بهالفاعل 

اهلل    [ 2464]احلديث:   قوم  :  قال رسول  أمتي عمل  أخاف عىل  ما  إن أخوف 

  .(4) لوط

يا هيودي فارضبوه  :  قال رسول اهلل    [ 2465]احلديث:   الرجل لرجل  إذا قال 

 

 .  1665/ 347/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 1)
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  .(1) هذا إذا علم، ومن وقع عىل ذات حمرم فاقتلوه، قال: يا خمنث فمثلهفإن  ،عرشين

 الزواجر واحلدود املتعلقة بحفظ العقل ـ ما ورد حول  رابعا  

الزواجر واحلدود املتعلقة بحفظ  ورد من األحاديث حول نتناول يف هذا املبحث ما 

يف  العقل واختلفت  األحاديث،  ِبا  وردت  وإنام  الكريم،  القرآن  يف  ترد  مل  زواجر  وهي   ،

طريقتها، مما يدل عىل أهنا أقرب إىل التعزيرات منها إىل احلدود، وبذلك يمكن للحاكم أن  

 يزيد عىل ما ورد يف األحاديث أو يقدرها بحسب ما تقتضيه املصالح. 

أما رجل كانت  )قوله عن شارب اخلمر:  وقد أشار إىل هذا بوضوح اإلمام الصادق ب

ين كنت منهكه عقوبة ألنه يستحل املحرمات كلها،  إين معزره، وأما آخر يدمن فإمنه زلة ف

 ( 2)(ولو ترك الناس وذلك لفسدوا

رضب يف    أنس: أن النبي  وقد ورد يف املصادر السنية ما يؤيد هذا املعنى؛ فعن  

 .(3)اخلمر باجلريد والنعال

وفعله أبو  ،  أيت برجل قد رشب اخلمر فجلده بجريد نحو أربعني  نبي  أن ال وعنه  

 .(4)فأمر به عمر،  الناس فقال عبد الرمحن: أخف احلدود ثامنون  فلام كان عمر استشار ،  بكر

يف وجهه    فحثي ،  أيت بشارب مخر وهو بحنني  عبد الرمحن بن أزهر: أن النبي    عنو

  .(5)  ارفعوا: وما كان يف أيدهيم حتى قال هلم ، بنعاهلم ثم أمر أصحابه فرضبوه ،  الرتاب 

فأجد يف نفيس  ،  : ما كنت ألقيم عىل أحد حدا فيموتقال أنه    عيل ويروون عن اإلمام  

 .(6)مل يسنه  وذلك أن النبي ، فإنه لو مات وديته ، منه شيئا إال صاحب اخلمر

 

 ( 1462( الرتمذي )1)
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أرأيت  ل لإلمام الصادق:  قيوقد ورد يف املصادر الشيعية ما يؤكد هذا؛ فقد روي أنه  

اهلل   اخلمر  رسول  يف  يرضب  كان  إذا  ف  ؟ كيف  ويزداد  بالنعال  يرضب  كان  يت  أقال: 

بالشارب، ثم مل يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك عىل ثامنني، أشار بذلك اإلمام عيل عىل  

 .(1)عمر فريض ِبا 

حتدثها؛ فإن للحاكم  وبام أن املخدرات ال ختتلف عن اخلمر إال يف نوع النشوة التي  

أن يعزر فيها بام يشبه تعزير اخلمر، بحسب الظروف واألحوال، والتي قد يكون من بينها  

 القتل نفسه، إن كان هو الرادع الوحيد للذين يتعاطوهنا. 

أما املتاجرون فيها ويف اخلمر؛ فال شك أهنم ال َيتلفون عن املحاربني املفسدين يف  

 حاربني، ألن آثارهم أخطر بكثري من آثار املتعاطني هلا. األرض، وجزاؤهم هو جزاء امل

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 . (2) رضب يف اخلمر باجلريد والنعال أنس: أن النبي عن   [ 2466]احلديث:  

أيت برجل قد رشب اخلمر فجلده بجريد    أنس: أن النبي  عن    [ 2467]احلديث:  

الناس فقال عبد الرمحن: أخف احلدود    فلام كان عمر استشار ،  وفعله أبو بكر ، نحو أربعني 

 . (3) فأمر به عمر، ثامنون

فقال له عيل:  ،  عن ثور بن زيد: أن عمر استشار يف حد اخلمر   [ 2468]احلديث:  

فجلد عمر  ،  افرتى  هذيوإذا  ،  هذيوإذا سكر  ،  فإنه إذا رشب سكر ،  ثامنني أرى أن جتعله  
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 .(1)ثامنني

النبي    عن   [ 2469]احلديث:   أن  أزهر:  بن  الرمحن  بشارب مخر وهو    عبد  أيت 

وما كان يف أيدهيم حتى  ،  ثم أمر أصحابه فرضبوه بنعاهلم،  يف وجهه الرتاب   فحثي،  بحنني

   .(2) ارفعوا: قال هلم

اهلل    [ 2470]احلديث:   رسول  فاجلدوه:  قال  اخلمر  رشب  يف فإن    ،من  عاد 

  .(3) الرابعة فاقتلوه

فإن    ،من رشب اخلمر فاجلدوه:  قال  قبيصة: أن النبي  عن    [ 2471]احلديث:  

فأيت برجل قد رشب   ،عاد فاقتلوه يف الثالثة أو الرابعةفإن  عاد فاجلدوهفإن  ،عاد فاجلدوه

  .(4) وكانت رخصة،  ثم أيت به فجلده ورفع القتل،  فجلدهثم أيت به فجلده ثم أيت به  ،  فجلده

رشب رجٌل  ، مل يقت يف اخلمر حدا ابن عباس: أن النبي  عن  [ 2472]احلديث:  

فلام حاذى بدار العباس انفلت فدخل   فانطلق به إىل النبي  ،  فلقي يميل يف الفج،  فسكر

 .(5)ومل يأمر فيه بيشء  ،أفعلها :  وقال،  فضحك  فالتزمه فذكروا ذلك للنبي  ،  عىل العباس

فأجد يف  ،  : ما كنت ألقيم عىل أحد حدا فيموت قال  عيل عن    [ 2473]احلديث:  

 .(6) مل يسنه وذلك أن النبي ، فإنه لو مات وديته ، نفيس منه شيئا إال صاحب اخلمر

وكان  ،  كان اسمه عبد اهلل  عمر: أن رجال يف عهد النبي    عن  [ 2474]احلديث: 

فأيت به  ،  قد جلده يف الرشاب   وكان النبي  ،  أحيانا   يضحك النبي    وكان ،  يلقب محارا

:  فقال النبي  ،  ما أكثر ما يؤتى به،  فقال رجٌل من القوم: اللهم العنه،  يوما فأمر به فجلد
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 . (1) فواهلل ما علمت إال إنه َيب اهلل ورسوله، ال تلعنوه

فمنا    ، ارضبوه :  أيت برجل قد رشب فقال  هريرة: أن النبي    عن   [ 2475]احلديث:  

  ، بكتوه:  ألصحابه  ثم قال رسول اهلل  ،  والضارب بثوبه،  بنعله،  الضارب بيده والضارب

اهلل اتقيت  أما  نقول  عليه  اهلل  ،  فأقبلنا  رسول  من  استحييت  أما  اهلل  خشيت  فلام ،  أما 

ال تعينوا ،  وا هكذاال تقول:  فقال رسول اهلل  ،  انرصف قال له بعض القوم: أخزاك اهلل

 .(2)اللهم تب عليه، عليه الشيطان ولكن قولوا اللهم ارمحه

اهلل    [ 2476]احلديث:   رسول  من  :  قال  فهو  حد  غري  يف  حدا  جلد  من 

 .(3)املعتدين

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

كيف كان يرضب يف    رسول اهلل  أرأيت  قيل لإلمام الصادق:    [ 2477]احلديث:  

يت بالشارب، ثم مل يزل الناس يزيدون حتى  أقال: كان يرضب بالنعال ويزداد إذا  ف  ؟ اخلمر

 .(4)وقف ذلك عىل ثامنني، أشار بذلك اإلمام عيل عىل عمر فريض ِبا 

 .(5)رضب يف اخلمر ثامنني ، أن رسول اهلل اإلمام عيل عن   [ 2478]احلديث:  

اهلل    [ 2479]احلديث:   رسول  فاجلدوه،قال  اخلمر  رشب  من  عاد  فإن    : 

 .(6)عاد الثالثة فاقتلوهفإن  فاجلدوه،

يت بشارب اخلمر  أإذا    رسول اهلل  قال اإلمام الصادق: كان    [ 2480]احلديث:  

خذ شاربه  أل: النبيذ، قال: إذا  ي يت به ثالثة رضب عنقه، ق أفإن    يت به ثانية رضبه، أفإن    رضبه، 

 

 ( 6780( البخاري )1)
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  ؟ أخذته ثالثةفإن    ل:يل: أرأيت إن أخذته ثانية، قال: ارضبه، قيثامنني، ق قد انتشى رضب  

 .(1)قال: يقتل كام يقتل شارب اخلمر

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

وقد رشب اخلمر فأمر  قيم عبيد اهلل بن عمر  أ  قال اإلمام الباقر:   [ 2481]احلديث: 

به عمر أن يرضب، فلم يتقدم عليه أحد يرضبه حتى قام اإلمام عيل بنسعة مثنية هلا طرفان،  

 .(2)فرضبه ِبا أربعني

،  هذيالرجل إذا رشب اخلمر سكر، وإذا سكر  قال اإلمام عيل:    [ 2482]احلديث:  

 . (3) افرتى، فاجلدوه حد املفرتي هذيوإذا 

الصادق:قال    [ 2483]احلديث:   شارب    اإلمام  يرضب  عيل  اإلمام  كتاب  يف  إن 

 . (4)اخلمر ثامنني، وشارب النبيذ ثامنني

الباقر:    [ 2484]احلديث:   اإلمام  والنبيذ  قال  اخلمر  يف  يرضب  عيل  اإلمام  كان 

 .(5)ثامنني

كان اإلمام عيل يرضب يف اخلمر والنبيذ ثامنني،  قال اإلمام الباقر:    [ 2485]احلديث:  

قال: ليس هلم أن    ؟ل: وما شأن اليهودي والنرصاينيليهودي والنرصاين، قاحلر والعبد وا 

 .(6) يظهروا رشبه، يكون ذلك يف بيوهتم
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جيلد احلر والعبد واليهودي  اإلمام عيل  كان  قال اإلمام الصادق:    [ 2486]احلديث:  

ا ذلك  فقال: إذا أظهرو  ؟ل: ما بال اليهودي والنرصاينيوالنرصاين يف اخلمر والنبيذ ثامنني، ق

 .(1)أن يظهروا رشِبا  مهنم ليس هل يف مرص من األمصار، أل

أن جيلد اليهودي والنرصاين  اإلمام عيل  قىض    قال اإلمام الباقر:   [ 2487]احلديث:  

يف اخلمر والنبيذ املسكر ثامنني جلدة إذا أظهروا رشبه يف مرص من أمصار املسلمني، وكذلك  

 .(2)م وكنائسهم حتى يصريوا بني املسلمنياملجوس، ومل يعرض هلم إذا رشبوها يف منازهل

جيلد اليهودي والنرصاين يف اخلمر ومسكر النبيذ  قال اإلمام عيل:    [ 2488]احلديث:  

ثامنني جلدة إذا أظهروا رشبه يف مرص من األمصار، وإن هم رشبوه يف كنائسهم وبيعهم مل  

 .(3)يتعرض هلم حتى يصريوا بني املسلمني

يف كتاب اإلمام عيل يرضب شارب اخلمر    اإلمام الصادق:قال    [ 2489]احلديث: 

 . (4) قال: حدمها واحد  ؟ل: كمي وشارب املسكر، ق

بالنجايش الشاعر قد رشب  اإلمام عيل  يت  قال اإلمام الصادق: أ  [ 2490]احلديث: 

اخلمر يف شهر رمضان فرضبه ثامنني، ثم حبسه ليلة، ثم دعا به من الغد فرضبه عرشين،  

فقال:    ؟املؤمنني هذا رضبتني ثامنني يف رشب اخلمر، وهذه العرشون ما هي  فقال له: يا أمري

 .(5)هذا لتجرئك عىل رشب اخلمر يف شهر رمضان

رشب رجل اخلمر عىل عهد أّب بكر، فرفع    قال اإلمام الصادق:  [ 2491]احلديث:  

ل: إين  فقال له الرج ؟  وهي حمرمة  ، قال: نعم، قال: ومل  ؟إىل أّب بكر، فقال له: أرشبت مخرا
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أسلمت وحسن إسالمي ومنزيل بني ظهراين قوم يرشبون اخلمر ويستحلون، ولو علمت  

فقال عمر:    ؟أهنا حرام اجتنبتها، فالتفت أبوبكر إىل عمر، فقال: ما تقول يف أمر هذا الرجل

معضلة وليس هلا إال أبو احلسن، فقال أبوبكر: ادع لنا عليا، فقال عمر: يؤتى احلكم يف بيته،  

فأخرباه بقصة الرجل  اإلمام عيل  والرجل معهام ومن حرضمها من الناس حتى أتوا  فقام  

يدور به عىل جمالس املهاجرين واألنصار من كان    وقص الرجل قصته، فقال: ابعثوا معه من

آية   آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه  تال عليه 

 .(1)قال له: إن رشبت بعدها أقمنا عليك احلدالتحريم، فخىل عنه، ف

القرآن فقرأ، فأخذ    يت بشارب اخلمر واستقرأهأأنه  اإلمام عيل  عن    [ 2492]احلديث:  

 .(2)رداءه فألقاه مع أردية الناس، وقال له: خلص رداك، فلم َيلصه فحده

الصادق:    [ 2493]احلديث:   اإلمام  رشب  أقال  وقد  مظعون  بن  بقدامة  عمر  يت 

أمري   يا  قدامة:  فقال  ثامنني،  جيلده  أن  فأمره  عيل  اإلمام  فسأل  البينة،  عليه  وقامت  اخلمر 

احِلَاِت  ﴿ من أهل هذه اآلية    نا املؤمنني ليس عىل حد، أ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصه َلْيَس َعىَل اله

َقْوا َوأَ  َقْوا َوآَمُنوا ُثمه اته احِلَاِت ُثمه اته َقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصه ْحَسُنوا  ُجنَاٌح فِياَم َطِعُموا إَِذا َما اته

فقال اإلمام عيل: لست من أهلها إن طعام أهلها هلم حالل    [ 39]املائدة:    ﴾ املُْْحِسننِيَ َواهللهُ َُيِبُّ  

ليس يأكلون وال يرشبون إال ما أحل اهلل هلم، ثم قال: إن الشارب إذا رشب مل يدر ما يأكل  

 .(3) وال ما يرشب، فاجلدوه ثامنني جلدة

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

ال: جيلد  قفرجل رشب حسوة مخر،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2494]احلديث:  
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 .(1)ثامنني جلدة قليلها وكثريها حرام

وكيف صار يف   ؟ الزنا رش، أو رشب اخلمرقيل لإلمام الصادق:   [ 2495]احلديث:  

فقال: احلد واحد ولكن زيد يف هذا لتضييعه النطفة ولوضعه    مائة؟ويف الزنا    ؟اخلمر ثامنون

 .(2)إياها يف غري موضعها الذي أمر اهلل به

الصادق:    [ 2496]احلديث:   لإلمام  إن  قيل  يسكر،  أأرأيت  النبيذ ومل  خذ شارب 

 .(3)قال: ال ؟أجيلد

الصادق:    [ 2497]احلديث:   لإلمام  إن  قيل  يسكر  أأرأيت  ومل  النبيذ  شارب  خذ 

 . (4) قال: ال، وكل مسكر حرام  ؟ننيأجيلد ثام

الشارب، فقال: أما رجل كانت منه زلة  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2498]احلديث:  

ين كنت منهكه عقوبة ألنه يستحل املحرمات كلها، ولو ترك  إ ين معزره، وأما آخر يدمن فإف

 .(5)الناس وذلك لفسدوا

 واململوك يف اخلمر  حد اليهودي والنرصاينقال اإلمام الصادق:    [ 2499]احلديث:  

 . (6)  والفرية سواء، وإنام صولح أهل الذمة عىل أن يرشبوها يف بيوهتم

عبد مملوك قذف حرا، قال: جيلد ثامنني  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2500]احلديث:  

ل: الذي ي يرضب نصف احلد، ق  فإنههذا من حقوق املسلمني، فأّما ما كان من حقوق اهلل  

ما هو اهلل  احلقوق    ؟من حقوق  أو رشب اخلمر فهذا من  إذا زنى  فيها    التي قال:  يرضب 

 . (7) نصف احلد
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ب فيه كام جيب يف  كل مسكر من األرشبة جي  قال اإلمام الصادق:  [ 2501]احلديث:  

 .(1)اخلمر من احلدّ 

الصادق:  [ 2502]احلديث:   اإلمام  فاجلدوه  قال  اخلمر  رشب  عاد  فإن    من 

 .(2)عاد فاقتلوهفإن  فاجلدوه،

 ما روي عن سائر األئمة: 

  عاد فاجلدوه،فإن    من رشب اخلمر فاجلدوه،قال اإلمام الباقر:    [ 2503]احلديث:  

 .(3)عاد فاقتلوهفإن 

الكاظم:    [ 2504]احلديث:   اإلمام  إذا  قال  كلها  الكبائر  عليهم    أقيم أصحاب 

 .(4) احلدود مرتني قتلوا يف الثالثة

 الزواجر واحلدود املتعلقة بحفظ األموال ـ ما ورد حول خامسا  

الزواجر واحلدود املتعلقة بحفظ  ورد من األحاديث حول نتناول يف هذا املبحث ما 

، وأكثر هذه الزواجر موكولة للجهات الترشيعية والقضائية والتنفيذية يف الدولة  األموال 

وبطريقة   معينا  ماال  يرسق  الذي  السارق  ذلك  من  ويستثنى  هلا،  املناسبة  العقوبات  لرتى 

 معينة؛ فقد ورد فيه حكم القطع، وبرشوطه اخلاصة. 

قول   هذا  إىل  اهلل  ويشري  و) :  رسول  منتهب  وال  خائن  عىل  خمتلس  ليس  ال 

ألن جرائمهم قد تكون أشد، وإنام يعفون من  ال يعني إعفاؤهم من العقوبة،  ، فهو  (5)(قطعٌ 
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تلك العقوبات اخلاصة، ويعزرون بالعقوبات التي تتناسب مع جرائمهم، والتي قد تكون  

 أكرب بكثري من عقوبة القطع. 

تعاىل:   قوله  يف  اخلاصة  العقوبة  تلك  إىل  الكريم  القرآن  أشار  اِرُق  ﴿وقد  َوالسه

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدهَيُاَم َجَزاءا باَِم َكَسَبا َنَكاالا ِمَن اهللهِ  [ 38]املائدة:  ﴾ َواهللهُ َعِزيٌز َحكِيمٌ  َوالسه

إِنه    ِه َوَأْصَلَح َفإِنه اهللهَ َيُتوُب َعَلْيهِ َفَمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ُظْلمِ ﴿  بقوله تعاىل:  وقد عقبت

َرِحيمٌ  َغُفوٌر  رسقه  لت  [ 39]املائدة:    ﴾اهللهَ  ما  وإرجاع  نفسه،  لتسليم  للسارق  الفرصة  تيح 

 ألصحابه حتى ال تنفذ فيه العقوبة. 

اإلمام عيل    ى حدثني بعض أهيل أن شابا أت: بقوله  اإلمام الصادقوقد أشار إىل هذا  

أراك شابا ال بأس ِببتك، فهل تقرأ شيئا من    نده بالرسقة، فقال له اإلمام عيل: إينفأقر ع

 .(1)قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة ؟ القرآن

ومن   ذلك،  األمور  اقتضت  إذا  العقوبة  هلذه  احلاكم  ختفيف  عىل  يدل  ما  روي  بل 

السارق ترك  عن اإلمام عيل  األمثلة عىل ذلك ما روي   إذا قطع  والراحة،    اإلِبام أنه كان 

ألن اهلل    ؟تاب فبأي يشء يتوضأفإن    فقال هلم:  ؟تركت عليه يده  فقيل له: يا أمري املؤمنني

اِرُق وَ ﴿يقول:   اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدهَيُاَم َجَزاءا باَِم َكَسَبا َنَكاالا ِمَن اهللهِ َواهللهُ َعِزيٌز  َوالسه   َحكِيمٌ السه

 ( 2)[ 39- 38]املائدة:  ﴾َرِحيمٌ َفَمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح فإن اهللهَ َيُتوُب َعَلْيِه إِنه اهللهَ َغُفوٌر 

 ث النبوية: ـ ما ورد يف األحادي 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 
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إال يف    : يد السارق مل تقطع عىل عهد النبي  قالت  عائشةعن    [ 2505]احلديث: 

 .  (1)ثمن جمن حجفة أو ترس

وثمن املجن    ،املجنال تقطع اليد إال يف ثمن    :قال رسول اهلل    [ 2506]احلديث:  

  .(2)ربع دينار

النبي  عن    [ 2507]احلديث:   أن  عمر:  ثالثة    ابن  قيمته  جمن  يف  سارقا  قطع 

   .(3)دراهم

،  لعن اهلل السارق يرسق البيضة فتقطع يده:  قال رسول اهلل    [ 2508]احلديث:  

أنه بيض احلديد وإن من احلبال ما    ، ويرسق احلبل فتقطع يده قال األعمش: كانوا يرون 

   .(4)يساوي دراهم

،  أيت بلص قد اعرتف اعرتافا   أمية املخزومي: أن النبي    عن أّب  [ 2509]احلديث:  

فأعاد عليه مرتني أو  ،  ما إخالك رسقت؟ قال: بىل :  فقال له النبي  ،  ومل يوجد معه متاعٌ 

فقال:    ،استغفر اهلل وتب إليه:  قطع وجيء به فقال له  ف،  ثالثا كل ذلك يعرتف فأمر به 

   .(5)اللهم تب عليه ثالثا : قال رسول اهلل ف ، أستغفر اهلل وأتوب إليه

،  رسقت  التيعائشة: أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية  عن    [ 2510]احلديث:  

فكلمه    به  ؟ فقالوا: ومن جيرتئ عليه إال أسامة حفقالوا: من يكلم فيها رسول اهلل  

إنام أهلك  :  ثم قام فاختطب فقال  ، أتشفع يف حد من حدود اهلل :  قال رسول اهلل  ف،  أسامة

الذين قبلكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه  

 

 ( 1685(، ومسلم )6792( البخاري )1)

 ( 7418)  339/ 4( النسائي يف )الكربى( 2)

 ( 1686)(، ومسلم 6795( البخاري )3)

 ( 1687(، ومسلم )6783( البخاري )4)
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  .(1)يم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها أ و، احلد

فقال: يا رسول    ابن عمرو: أن رجال من مزينة أتى النبي  عن    [ 2511]احلديث:  

هي ومثلها والنكال وليس يف يشء من املاشية قطٌع  :  كيف ترى يف حريسة اجلبل؟ قال،  اهلل

إال فيام آواه املراح فبلغ ثمن املجن ففيه قطع اليد وما مل يبلغ ثمن املجن ففيه غرامة مثليه  

النكال اهلل  ،وجلدات  رسول  يا  قال  ،قال:  املعلق؟  الثمر  يف  ترى  معه  :  كيف  ومثله  هو 

والنكال وليس يف يشء من الثمر املعلق قطٌع إال فيام آواه اجلرين فام أخذ من اجلرين فبلغ  

   .(2) ثمن املجن ففيه القطع وما مل يبلغ ثمن املجن ففيه غرامة مثليه 

اهلل    [ 2512]احلديث:   رسول  خمتلس :  قال  وال  منتهب  وال  خائن  عىل    ليس 

  .(3)قطعٌ 

بن رشحبيل عن    [ 2513]احلديث:   من  قال   عباد  حائطا  فدخلت  أصابتني سنٌة   :

،  فجاء صاحبه فرضبني وأخذ ثوّب ،  ففركت سنبال فأكلت ومحلت يف ثوّب،  حيطان املدينة

كان    وال أطعمت إذا ،  ما علمت إذا كان جاهال:  فقال له ،  فذكر ذلك له  فأتى ّب النبي  

  .(4)  فأمره فرد عيل ثوّب وأعطاين وسقا أو نصف وسق من طعام ،جائعاأو ساغبا 

أَيب  ،  ال َيلبن أحدكم ماشية أحد إال بإذنه:  قال رسول اهلل    [ 2514]احلديث:  

طعامه  فينتثل  خزانته  فتكرس  مرشبته  تؤتى  أن  مواشيهم  ،  أحدكم  رضوع  هلم  ختزن  إنام 

  .(5)أطعمتهم فال َيلبن أحٌد ماشية أحد إال بإذنه

اهلل    [ 2515ديث:  ]احل  رسول  ماشية:  قال  أحدكم عىل  أتى  فيها فإن    إذا  كان 

 

 ( 1688(، ومسلم )3475( البخاري )1)

 .86/ 8(،والنسائي  1289(، والرتمذي )1710( أبو داود )2)

 ( 1448( ،والرتمذي )4392( أبو داود)3)

 ( 2281، وابن ماجة )240/ 8(، والنسائي 2620( أبو داود )4)
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فإن    أذن له فليحتلب وليرشب وإن مل يكن فيها أحٌد فليصوت ثالثا فإن    صاحبها فليستأذنه

  .(1) وإن مل جيبه أحٌد فليحتلب وليرشب وال َيمل،  أجابه أحٌد فليستأذنه

عمرو عن    [ 2516]احلديث:   بن  فأخذوين    : قال  رافع  األنصار  نخل  أرمي  كنت 

:  قال،  اجلوع ،  فقلت: يا رسول اهلل  ،يا رافع مل ترمي نخلهم :  فقال،  فذهبوا ّب إىل النبي  

  .(2)أشبعك اهلل وأرواك، وكل ما وقع ، ال ترم 

  .(3) وال يتخذ خبنة،  من دخل حائطا فليأكل:  قال رسول اهلل    [ 2517]احلديث:  

النبي    عن   [ 2518]احلديث:   أن  حضري:  يعني    أسيد بن  إذا وجدها  أنه  قىض 

 .(4)شاء أخذها بام اشرتاها وإن شاء اتبع سارقهفإن  الرسقة يف يد رجل غري املتهم 

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

: أربع ال تدخل بيتا واحدة منهن إال خرب  قال رسول اهلل    [ 2519]احلديث:  

 .(5) والرسقة، ورشب اخلمر، والزنا ومل يعمر بالربكة: اخليانة 

: ال يزين الزاين وهو مؤمن، وال يرسق السارق  قال رسول اهلل    [ 2520]احلديث:  

 .(6) وهو مؤمن

فيمن رسق الثامر يف    رسول اهلل    قىض   قال اإلمام الصادق:   [ 2521]احلديث:  

 .(7)كمه فام أكل منه فال يشء عليه، وما محل فيعزر ويغرم قيمته مرتني

اهلل    [ 2522]احلديث:   رسول  شحم  قال  والكثر  ـ  كثر  وال  ثمر  يف  قطع  ال   :

 ـ.  (8)النخل

 

 ( 1296(، والرتمذي )2619( أبو داود )1)

 ( 1288(، والرتمذي )2622( أبو داود )2)

 ( 1287( الرتمذي )3)

 . 313- 7/312( النسائي 4)

 . 12/  325أمايل الصدوق:  ( 5)

 .  112قرب اإلسناد  ( 6)
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 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 اإلمام عيل: ما روي عن  

الباقر:    [ 2523]احلديث:   اإلمام  جنة  قال  ويف  حديد،  بيضة  يف  عيل  اإلمام  قطع 

 .(1)وزهنام ثامنية وثالثون رطال

اإلمام عيل   ىحدثني بعض أهيل أن شابا أتقال اإلمام الصادق:   [ 2524]احلديث:  

شيئا من    أراك شابا ال بأس ِببتك، فهل تقرأ   فأقر عنده بالرسقة، فقال له اإلمام عيل: إين

:  اإلمام الصادق  قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال   ؟ القرآن

 . (2) وإنام منعه أن يقطعه ألنه مل يقم عليه بينة

والراحة،    اإلِبام أنه كان إذا قطع السارق ترك  عن اإلمام عيل    [ 2525]احلديث:  

ألن اهلل    ؟تاب فبأي يشء يتوضأفإن    م:فقال هل  ؟تركت عليه يده  فقيل له: يا أمري املؤمنني

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدهَيُاَم َجَزاءا باَِم َكَسَبا َنَكاالا ِمَن اهللهِ َواهللهُ َعِزيٌز  ﴿يقول:   اِرُق َوالسه   َحكِيمٌ َوالسه

 ( 3)[ 39- 38]املائدة:  ﴾َرِحيمٌ اهللهَ َيُتوُب َعَلْيِه إِنه اهللهَ َغُفوٌر فإن  َفَمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح 

يف السارق إذا  )اإلمام عيل(  قىض أمري املؤمنني    قال اإلمام الباقر:  [ 2526]احلديث:  

  أخرى قطعت رجله اليرسى، ثم إذا رسق مرة    أخرىرسق قطعت يمينه، وإذا رسق مرة  

ها إىل الغائط ويده اليرسى يأكل ِبا ويستنجي ِبا،  سجنه وتركت رجله اليمنى يميش علي

من اهلل أن أتركه ال ينتفع بيشء ولكني أسجنه حتى يموت يف السجن،    ألستحيي قال: إين  و

 

 .  143/  43/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 1)

 .  954/  252/ 4، واالستبصار 506/ 127/  10التهذيب  ( 2)
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 .(1)من سارق بعد يده ورجله وقال: ما قطع رسول اهلل 

عيل:    [ 2527]احلديث:   لإلمام  والرجلقيل  اليد  قطع  بعد  رسق  هو  قال:    ؟إن 

 .(2)عن الناس رشه وأغني ستودعه السجن أبدا أ

يت اإلمام عيل يف زمانه برجل قد رسق فقطع  قال اإلمام الباقر: أ  [ 2528]احلديث: 

يت به ثالثة فخلده يف السجن وأنفق عليه من  أفقطع رجله من خالف، ثم    يت به ثانيةأيده، ثم  

 .(3)خالفهأال  بيت مال املسلمني، وقال: هكذا صنع رسول اهلل 

السارق يرسق فتقطع يده، ثّم يرسق  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2529]احلديث:  

مىض    فقال: يف كتاب اإلمام عيل: إن رسول اهلل    ؟فتقطع رجله، ثم يرسق، هل عليه قطع

قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان اإلمام عيل يقول: إين ألستحيي من رّب أن ال أدع  

 .(4) يش عليها له يدا يستنجي ِبا، أو رجال يم 

هل كان اإلمام عيل َيبس أحدا من أهل  قيل لإلمام الصادق:    [ 2530]احلديث:  

 .(5)كان َيبسه يف الثالثة بعد قطع يده ورجله فإنهقال: ال، إال السارق  ؟احلدود

الباقر:  [ 2531]احلديث:   به أن تقطع    أمر قىض أمري املؤمنني يف رجل    قال اإلمام 

فقطعوها   فقدمت شامله  يمينهيمينه،  أتقطع  قطعنا شامله،  إنام  وقالوا:  يمينه،    ؟وحسبوها 

فقال: ال، ال تقطع يمينه قد قطعت شامله، وقال يف رجل أخذ بيضة من املقسم وقالوا: قد  

 .(6) قطعه، فقال: إين مل أقطع أحدا له فيام أخذ رشكأرسق 

هتديد  من أقر عند جتريد أو ختويف أو حبس أو  قال اإلمام عيل:   [ 2532]احلديث:  

 

والتهذيب  4/  222/  7الكايف    (  1) وعلل  402/  103/  10،   ،
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 .(1) فال حد عليه

ال قطع عىل أحد َيوف من رضب وال قيد وال  قال اإلمام عيل:   [ 2533]احلديث:  

يعرتف  أن  إال  تعنيف  وال  ملكان  فإن    سجن  عنه  سقط  يعرتف  مل  وإن  قطع،  اعرتف 

 .(2) التخويف

خذ وقد أخذ املتاع وهو يف البيت  أيف السارق إذا    قال اإلمام عيل   [ 2534]احلديث:  

 . (3) : ليس عليه القطع حتى َيرج به من الدارمل َيرج بعد

اإلمام عيل:    [ 2535]احلديث:   بالرسقة من  قال  السارق حتى َيرج  ال قطع عىل 

 .(4)البيت ويكون فيها ما جيب فيه القطع

عيل:    [ 2536]احلديث:   اإلمام  ـ  قال  اخللسة  وهي:  ـ  املعلنة  الدغارة  يف  أقطع  ال 

 . (5) عزرهأولكن 

اإلما   [ 2537]احلديث:   الباقر: قال  عيل  قىض    م  من  اإلمام  ثوبا  اختلس  رجل  يف 

السوق، فقالوا: قد رسق هذا الرجل، فقال: إين ال أقطع يف الدغارة املعلنة ولكن أقطع من  

 .(6)يأخذ ثم َيفي

ال قطع عليهم: املختلس، والغلول، ومن    أربعةقال اإلمام عيل:    [ 2538]احلديث:  

 .(7)خيانة فإهنا جري رسق من الغنيمة، ورسقة األ

ذن  أبرجل اختلس درة من  اإلمام عيل  يت  قال اإلمام الصادق: أ   [ 2539]احلديث:  

 

  .6/  261/ 7الكايف  ( 1)
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 .(1) جارية، فقال: هذه الدغارة املعلنة، فرضبه وحبسه

الطرار واملختلس قطقال اإلمام عيل:    [ 2540]احلديث:   ع ألهنا دغارة  ليس عىل 

 .(2)معلنة، ولكن يقطع من يأخذ وَيفي

بطّرار قد طّر دراهم من كّم  اإلمام عيل  يت  أ   قال اإلمام الصادق: [ 2541]احلديث: 

السافل  فرجل،   قميصه  من  طر  كان  وإن  أقطعه،  مل  األعىل  قميصه  من  طر  كان  إن  قال: 

 .(3) قطعته

عيل:    [ 2542]احلديث:   اإلمام  بغريقال  فيه  يدخل  مدخل  منه  كل  فرسق  إذن   

 ـ. (4)السارق فال قطع فيه ـ يعني: احلاممات واخلانات واألرحية 

 .(5)ال يقطع إال من نقب بيتا، أو كرس قفالقال اإلمام عيل:   [ 2543]احلديث:  

 .(6) يقطع سارق األحياء  يقطع سارق املوتى كام قال اإلمام عيل:    [ 2544]احلديث:  

اخذ نباش يف زمن معاوية، فقال ألصحابه:    قال اإلمام الصادق:  [ 2545]احلديث:  

ترون رجل  ؟ما  فقال  ونخيّل سبيله،  نعاقبه  أّب    فقالوا:  بن  عيّل  فعل  هكذا  ما  القوم:  من 

 .(7) سارق وهتاك للموتى قال: قال: يقطع النباش، وقال: هو   ؟طالب، قال: وما فعل

فقيل له:    ّن اإلمام عيل قطع نباش القرب،أعن إسحاق بن عاّمر،    [ 2546]احلديث: 

 .(8)فقال: إنا نقطع ألمواتنا كام نقطع ألحيائنا  ؟ أتقطع يف املوتى

يت بالكوفة برجل رسق محاما  أعن اإلمام الصادق أن اإلمام عيل    [ 2547]احلديث:  
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 .(1)فلم يقطعه، وقال: ال أقطع يف الطري

 ـ. (2) ال قطع يف ريش ـ يعني: الطري كلهقال اإلمام عيل:   [ 2548]احلديث:  

ال يقطع من رسق شيئاا من الفاكهة، وإذا مر ِبا  قال اإلمام عيل:   [ 2549ث:  ]احلدي 

 .(3) فليأكل وال يفسد

يت برجل رسق من بيت املال،  أ عن اإلمام الصادق أن اإلمام عيل    [ 2550]احلديث:  

 .(4) له فيه نصيبا فإن  فقال: ال يقطع

عن    [ 2551]احلديث:   عيل  روي  اهلل  اإلمام  مال  من  رسقا  رجالن  إليه  رفع  أنه 

أحدمها عبد من مال اهلل واآلخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فهو مال اهلل وال حد عليه  

 .(5)ومال اهلل أكل بعضه بعضا، وأما اآلخر فعليه احلد فقطع يده

الصادق:   [ 2552]احلديث:   اإلمام  أيام  اإلمام عيل  كان    قال  السارق يف  يقطع  ال 

 .(6) املجاعة

عن عيل بن أّب رافع، قال: كنت عىل بيت مال عيل بن أّب طالب    [ 2553]احلديث:  

وكاتبه، وكان يف بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البرصة، فأرسلت إيّل بنت أمري املؤمنني  

أن تعرينيه    أحب فقالت يل: بلغني أن يف بيت مال أمري املؤمنني عقد لؤلؤ وهو يف يدك وأنا  

يف به  مردودة  أجتمل  مضمونة  عارية  إليها:  فأرسلت  األضحى،  عيد  أمري    يا   ؟أيام  بنت 

املؤمنني، قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثالثة أيام، فدفعته إليها وأن أمري املؤمنني  

فقالت: استعرته من عيل بن أّب    ؟رآه عليها فعرفه، فقال هلا: من أين صار إليك هذا العقد
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ري املؤمنني ألتزين به يف العيد ثم أرده، قال: فبعث إيل أمري املؤمنني  رافع خازن بيت مال أم

فقلت له: معاذ اهلل أن أخون املسلمني،    ؟!فجئته، فقال يل: أختون املسلمني يا ابن أّب رافع

إذين   بغري  املسلمني  مال  بيت  يف  الذي  العقد  املؤمنني  أمري  بنت  أعرت  كيف  فقال: 

عريها إياه تتزين به فأعرهتا إياه  أنني إهنا ابنتك وسألتني أن  فقلت: يا أمري املؤم  ؟!ورضاهم

عارية مضمونة مردودة، فضمنته يف مايل وعىل أن أرده سلياما إىل موضعه، قال: فرده من  

البنتي لو كانت أخذت العقد عىل    أوىليومك وإياك أن تعود ملثل هذا فتنالك عقوبتي ثم  

قال: فقبضته    .. ل هاشمية قطعت يدها يف رسقة غري عارية مضمونة مردودة لكانت إذا أو

 .(1) ورددته إىل موضعه منها 

يستقي    [ 2554]احلديث:   وهو  بحبيش  مررت  قال:  حضرية،  بن  احلارث  عن 

خذنا يف رسقة  أ قال: قطعني خري الناس إنا    ؟ هو أقطع، فقلت له: من قطعك  فإذاباملدينة  

أهنا   لنا: تعرفون  بنا إىل عيل بن أّب طالب فأقررنا بالرسقة، فقال  نفر فذهب  ثامنية  ونحن 

ِبام، ثم أمر بنا فحبسنا  فقلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت اإل  ؟ حرام

أحسن  خرجنا وكسانا فأيف بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا، ثم أمر بنا ف

كسوتنا، ثم قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خري لكم يلحقكم اهلل بأيديكم يف اجلنة، وإال  

 .(2)تفعلوا يلحقكم اهلل بأيديكم يف النار

قد رسقوا فقطع    بقوم لصوصاإلمام عيل أيت  قال اإلمام الباقر:   [ 2555]احلديث:  

دخلوا إىل دار الضيافة، وأمر  ِبام ومل يقطعها، وأمرهم أن ي أيدهيم من نصف الكف وترك اإل

وا، فدعاهم، فقال: يا هؤالء  ئبأيدهيم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى بر 
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النار، إىل  أيديكم سبقتكم  تاب عليكم وجررتم  فإن    إن  النية  تبتم وعلم اهلل منكم صدق 

 .(1)إىل النارمل تتوبوا ومل تقلعوا عام أنتم عليه جرتكم أيديكم فإن   أيديكم إىل اجلنة،

بقوم رساق قد قامت عليهم  اإلمام عيل  أيت    قال اإلمام الصادق:  [ 2556]احلديث:  

القيام   إليك فداو كلومهم، وأحسن  يا قنرب ضمهم  قال:  ثم  أيدهيم،  البينة وأقروا، فقطع 

وا فأعلمني، فلام برأوا أتاه فقال: يا أمري املؤمنني، القوم الذين أقمت عليهم  ئ بر  فإذاعليهم،  

حلدود قد برئت جراحاهتم، فقال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبني وأتني ِبم، فكساهم  ا

ثوبني ثوبني وأتى ِبم يف أحسن هيئة مرتدين مشتملني كأهنم قوم حمرمون، فمثلوا بني يديه  

ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه إليهم، فقال: اكشفوا أيديكم،    األرض قياما، فأقبل عىل  

رؤوسكم إىل السامء فقولوا: اللهم إن عليا قطعنا ففعلوا، فقال: اللهم عىل    ثم قال: ارفعوا

حلقتم ِبا،  أكتابك وسنة نبيك، ثم قال هلم: يا هؤالء إن تبتم سلمتم أيديكم، وإن مل تتوبوا 

 . (2)ثم قال: يا قنرب خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إىل بلده

أيت    [ 2557]احلديث:   الصادق:  اإلمام  عيل  قال  فقطع  اإلمام  رسقوا  قد  برجال 

تتوبوا جتروها، وإال تتوبوا  فإن    أيدهيم، ثم قال: إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إىل النار

 . (3) جتركم

الباقر:  [ 2558]احلديث:   يف نفر نحروا بعريا فأكلوه  اإلمام عيل  قىض    قال اإلمام 

أنفسهم أهنم نحروه مجيعا، مل َيصوا أحدا دون أحد،  عىل    فامتحنوا أهيم نحروا فشهدوا 

 .(4)فقىض أن تقطع أيامهنم

 ما روي عن اإلمام الباقر: 
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 .(1)أدنى ما يقطع فيه يد السارق مخس دينار قال اإلمام الباقر:   [ 2559]احلديث:  

ثم قال:    ، فجمع كفيه  ؟ل اإلمام الباقر يف كم يقطع السارقئس   [ 2560]احلديث:  

 . (2) اهممن الدر يف عددها 

الباقر:    [ 2561]احلديث:   اإلمام  دينار،  قال  مخس  السارق  يد  فيه  تقطع  ما  أدنى 

 .(3) واخلمس آخر احلد الذي ال يكون القطع يف دونه، ويقطع فيه وفيام فوقه

فإن   ال يقطع السارق حتى يقر بالرسقة مرتني، قال اإلمام الباقر:    [ 2562]احلديث:  

 .(4)مل يكن شهود إذارجع ضمن الرسقة، ومل يقطع 

العبد إذا أقر عىل نفسه عند اإلمام مرة أنه قد    قال اإلمام الباقر:   [ 2563]احلديث: 

 .(5)رسق قطعه، واألمة إذا أقرت بالرسقة قطعها 

الباقر:    [ 2564]احلديث:   لإلمام  مرة  قيل  رسق  ثم  عليه،  يقدر  فلم  رسق  رجل 

  األوىل خذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالرسقة  أف  أخرىمرة    ومل يقدر عليه، ورسق  أخرى

، وال تقطع رجله بالرسقة األخرية، قيل:  األوىلوالرسقة األخرية، فقال: تقطع يده بالرسقة 

واألخرية قبل أن    األوىلقال: ألن الشهود شهدوا مجيعا يف مقام واحد بالرسقة    ؟وكيف ذاك

ثم أمسكوا حتى يقطع،    األوىلشهدوا عليه بالرسقة  ، ولو أن الشهود  األوىل يقطع بالرسقة  

 .(6) ثم شهدوا عليه بالرسقة األخرية قطعت رجله اليرسى

البينة عليه ومل    بإقامة رجل يرسق فتقطع يده  قيل لإلمام الباقر:    [ 2565]احلديث:  

وإن ادعى   ؟!أوليس عليه رده ؟يرد ما رسق، كيف يصنع به يف مال الرجل الذي رسقه منه
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ليس  منه  أنه  ذلك  وعلم  كثري  وال  قليل  درهم    ؟عنده  آخر  يؤدي  حتى  يستسعى  قال: 

 .(1)رسقه

السارق يتبع برسقته وإن قطعت يده، وال يرتك    قال اإلمام الباقر:   [ 2566]احلديث:  

 .(2)أن يذهب بامل امرئ مسلم

الباقر:  [ 2567]احلديث:   اإلمام  أضاف    قال  وإذا  يقطع،  مل  رسق  إذا  الضيف 

 .(3)الضيف ضيفا فرسق قطع ضيف الضيف

عن    [ 2568]احلديث:   الباقر  اإلمام  فرسق  سئل  رفقاء  سفر  يف  اصطحبوا  قوم 

رسق  فإن    قيل: ..  فقال: هذا خائن ال يقطع، ولكن يتبع برسقته وخيانته   ، بعضهم متاع بعض

عن الدخول إىل منزل أبيه هذا خائن،    من أبيه، فقال: ال يقطع ألن ابن الرجل ال َيجب 

 .(4)خته إن كان يدخل عليهم ال جيحبانه عن الدخولأ وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو 

 .(5) ال يقطع إال من نقب بيتا أو كرس قفالقال اإلمام الباقر:   [ 2569]احلديث:  

بن حممد اجلعفي، قال: كنت عند اإلمام الباقر وجاءه    عبد اهللعن    [ 2570]احلديث:  

نكحها، ثم  ثياِبا  فسلبها  امرأة  نبش  رجل  يف  امللك  عبد  بن  هشام  قد  فإن    كتاب  الناس 

أحرقوه، قالوا:  اقتلوه، وطائفة  قالوا:  طائفة  علينا:  إن    اختلفوا  الباقر:  اإلمام  إليه  فكتب 

كحرمة   امليت  وسلبه    احليحرمة  لنبشه  يده  إن  تقطع  الزنا:  يف  احلد  عليه  ويقام  الثياب، 

 .(6) مائةحصن جلد أ ، وإن مل يكن قتلحصن  أ

يف    :ال يقطع السارق يف عام سنة جمدبة ـ يعني قال اإلمام الباقر:   [ 2571]احلديث: 
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 ـ. (1) املأكول دون غريه

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

قال: يف ربع دينار،    ؟يف كم يقطع السارق قيل لإلمام الصادق:    [ 2572]احلديث:  

ل: أرأيت من رسق أقل من ربع  ي قال: يف ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، ق  ؟ل: يف درمهنييق

فقال: كل من رسق   ؟وهل هو عند اهلل سارق ؟دينار هل يقع عليه حني رسق اسم السارق

ال  من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند اهلل سارق، ولكن  

يقطع إال يف ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي الرساق فيام أقل هو من ربع دينار أللقيت  

 .(2)عامة الناس مقطعني

ال يقطع يد السارق إال يف يشء تبلغ قيمته    قال اإلمام الصادق:   [ 2573]احلديث: 

 .(3)جمنا، وهو ربع دينار

  تى تبلغ رسقته ربعال تقطع يد السارق ح  قال اإلمام الصادق:   [ 2574]احلديث:  

 .(4)دينار، وقد قطع اإلمام عيل يف بيضة حديد

فقال: يف    ، أدنى ما يقطع فيه السارقسئل اإلمام الصادق عن    [ 2575]احلديث:  

 .(5)قال: ربع دينار ؟ ل: وكم ثمنها يبيضة حديد، ق

يقطع السارق يف كل يشء بلغ قيمته مخس  قال اإلمام الصادق:    [ 2576]احلديث:  

 .(6)رسق من سوق أو زرع أو رضع أو غري ذلكدينار إن 
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قيمته  قال    [ 2577]احلديث:   عذقا  بستان  من  رسق  رجل  يف  الصادق  اإلمام 

 . (1) درمهان: يقطع به

إن أقر الرجل احلر عىل نفسه مرة واحدة    قال اإلمام الصادق:  [ 2578]احلديث:  

 .(2) عند اإلمام قطع

حتى يقر بالرسقة مرتني،    ال يقطع السارق  قال اإلمام الصادق:  [ 2579]احلديث: 

 .(3)وال يرجم الزاين حتى يقر أربع مرات

فبسط أصابعه وقال:    ؟من أين جيب القطعقيل لإلمام الصادق:    [ 2580]احلديث:  

 ـ.  (4)ـ يعني: من مفصل الكف هاهنا من 

ِبام،  القطع من وسط الكف، وال يقطع اإل  قال اإلمام الصادق:  [ 2581]احلديث:  

 .(5)الرجل ترك العقب مل يقطع وإذا قطعت

ويرتك    [ 2582]احلديث:   أصابع  أربع  السارق  من  يقطع  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(6)ِبام، وتقطع الرجل من املفصل ويرتك العقب يطأ عليهاإل

الصادق:    [ 2583]احلديث:   اإلمام  من  أإذا  قال  يده  قطعت  السارق  وسط  خذ 

القدم،فإن    الكف،  من وسط  رجله  قطعت  السجن،فإن    عاد  استودع  يف  فإن    عاد  رسق 

 .(7) السجن قتل

تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم ال    قال اإلمام الصادق:  [ 2584]احلديث:  

 .(8)عليه من بيت مال املسلمني وأنفقعاد حبس يف السجن فإن  يقطع بعد، 
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الصادق:    [ 2585]احلديث:   لإلمام  اليمنى  أقيل  يده  تقطع  مل  السارق  خربين عن 

فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت    ؟ورجله اليرسى، وال تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى

القيام،   يقدر عىل  ومل  األيرس  سقط عىل جانبه  اليمنى  اليمنى ورجله  يده    فإذايده  قطعت 

ل: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت  ياليمنى ورجله اليرسى اعتدل واستوى قائام، ق

ك له  فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنام يقطع الرجل من الكعب ويرت  ؟رجله

ق اهلل،  ويعبد  ويصيل  عليه  يقوم  ما  قدمه  اليديمن  تقطع  أين  من  األربع    ؟ل:  تقطع  قال: 

ل: فهذا القطع  يِبام يعتمد عليها يف الصالة، ويغسل ِبا وجهه للصالة، قاألصابع ويرتك اإل

 .(1)قال: قد كان عثامن بن عفان حسن ذلك ملعاوية  ؟من أول من قطع

رجل رسق رسقة فكابر عنها فرضب،  صادق عن سئل اإلمام ال [ 2586]احلديث:  

القطع لو اعرتف ومل جييء بالرسقة مل    ؟فجاء ِبا بعينها، هل جيب عليه  قال: نعم، ولكن 

 .(2)تقطع يده، ألنه اعرتف عىل العذاب

خذ قبل أن يصل إىل  أرجل نقب بيتا فسئل اإلمام الصادق عن    [ 2587]احلديث: 

 .(3)متاعا فعليه القطعخذ وقد أخرج  أفإن  قال: يعاقب، ف ،يشء 

رجل أخذوه وقد محل كارة من ثياب،  سئل اإلمام الصادق عن  [ 2588]احلديث:  

قامت  فإن    قال: يدرأ عنه القطع إال أن تقوم عليه بّينة،ف  ؟وقال: صاحب البيت أعطانيها 

 .(4)البينة عليه قطع

الوايل ليقطع  السارق يرسق العام فيقدم إىل  قيل لإلمام الصادق:    [ 2589]احلديث:  

قال:    ؟فيوهب، ثم يؤخذ يف قابل وقد رسق الثانية ويقدم إىل السلطان فبأّي الرسقتني يقطع

 

 .  17/  225/ 7الكايف  ( 1)

 . 9/  223/ 7الكايف  ( 2)

 .  416/  107/ 10، والتهذيب 10/  224/ 7الكايف  ( 3)

 .  416/  107/ 10، والتهذيب 10/  224/ 7الكايف  ( 4)



564 

 

 .(1)يقطع باألخري ويستسعى باملال الذي رسقه أوال حتى يرده عىل صاحبه

ما    [ 2590]احلديث:   وغرم  يده  قطعت  السارق  رسق  إذا  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(2)أخذ

اإلما   [ 2591]احلديث:   الصادق:  قال  عيل  يت  أم  فقطع  اإلمام  رسقوا  قد  برجال 

تتوبوا جترتوهنا، وإن مل  فإن    أيدهيم، ثم قال: إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إىل النار

 .(3)تتوبوا جترتكم

سارق عدا عىل رجل من املسلمني فعقره  قيل لإلمام الصادق:    [ 2592]احلديث:  

ثل املال الذي كان غصبه للرجل ومحله  وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إىل م 

إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه  

جريرته   فضمن  املسلمني  من  أحد  إىل  تواىل  امليت  الرجل  كان  إن  فقال:  وارثا،  ترك  هل 

يتوال إىل أحد حتى    مرياث امليت له، وإن كان امليت ملفإن    وحدثه وأشهد بذلك عىل نفسه،

قال: إذا هو أوصل املال إىل إمام   ؟ل: فام حال الغاصبيمرياثه إلمام املسلمني، قفإن    مات

 .(4)اجلروح تقتص منه يوم القيامةفإن  املسلمني فقد سلم، أما اجلراحة

رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشامل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2593]احلديث:  

 .(5)اليمنى عىل كل حال قال: تقطع يدهفرسق، 

قال اإلمام الصادق: إذا رسق الرجل ويده اليرسى شالء مل تقطع    [ 2594]احلديث:  

ولكن   ، رجله، وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه، يعني ال يقطع يف الرسقة يمينه وال 

 

 . 414/ 106/  10التهذيب  ( 1)

 .  15/  225/ 7الكايف  ( 2)

 .  14/  224/ 7الكايف  ( 3)

 . 522/ 130/  10التهذيب  ( 4)

 .  16/  225/ 7الكايف  ( 5)



565 

 

 .(1)يقطع يف القصاص

قصاص  لو أن رجال قطعت يده اليرسى يف  قيل لإلمام الصادق:    [ 2595]احلديث:  

ل: لو أن رجال قطعت يده اليمنى  يفقال: ال يقطع وال يرتك بغري ساق، ق  ؟يصنع به  فرسق ما 

فقال: إنام يرتك يف حق اهلل فأما يف حقوق    ؟يف قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم ال

 .(2) الناس فيقتص منه يف األربع مجيعا 

وليس عىل    ليس عىل الذي يستلب قطع،  قال اإلمام الصادق:   [ 2596]احلديث:  

 .(3) الذي يطر الدراهم من ثوب قطع

الصادق:   [ 2597]احلديث:   اإلمام  يقطع    قال  وال  والطرار،  النباش  يقطع 

 .(4)املختلس

قال: ال    ؟ الطرار والنباش واملختلسسئل اإلمام الصادق عن    [ 2598]احلديث:  

 .(5)يقطع

الصادق:    [ 2599]احلديث:   لإلمام  عىل  قيل  وأقعده  أجريا  استأجر  متاعه  رجل 

 .(6)هو مؤمتن :فرسقه، قال 

حتى    ،الرجل يستأجر أجريا فيرسق من بيته قيل لإلمام الصادق:    [ 2600]احلديث:  

 .(7)هذا خائن  ،هذا مؤمتن ليس بسارق : فقال ؟تقطع يده

رجل استأجر أجريا فأخذ األجري متاعه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2601]احلديث:  
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 .(1)ليس يقع عليهم حد الرسقة  أمناءهو مؤمتن، األجري والضيف   :فقال ، فرسقه

ال يقطع األجري والضيف إذا رسقا، ألهنام    قال اإلمام الصادق:   [ 2602]احلديث:  

 .(2) مؤمتنان

وقال: أرسلني فالن إليك    ، رجل أتى رجالقيل لإلمام الصادق:    [ 2603]احلديث:  

لرتسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه، فقال له: إن رسولك أتاين فبعثت إليك معه بكذا  

وكذا، فقال: ما أرسلته إليك وما أتاين بيشء، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه،  

الصادق  فقال أاإلمام  ذلك  ومعنى  يده،  قطع  يرسله  مل  أنه  بينة  عليه  وجد  إن  يكون  :  ن 

مرة أنه مل يرسله، وإن مل جيد بينة فيمينه باهلل ما أرسلته ويستوَف اآلخر من    الرسول قد أقر 

ل: أرأيت إن زعم أنه إنام محله عىل ذلك احلاجة، فقال: يقطع ألنه رسق  يالرسول املال، ق 

 .(3) مال الرجل

عن    [ 2604]احلديث:   الصادق  اإلمام  إىل  سئل  به  أقبل  ثم  محارا  اكرتى  رجل 

قال: يرد احلامر عىل صاحبه ويتبع  ف  ، أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبني وترك احلامر

 .(4)الذي ذهب بالثوبني، وليس عليه قطع إنام هي خيانة

 . (5)حد النباش حد السارق قال اإلمام الصادق:  [ 2605]احلديث:  

قال: ال أرى    ،خذ وهو ينبشأرجل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2606]احلديث:  

 . (6) عليه قطعا إال أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه

عن    [ 2607]احلديث:   الصادق  اإلمام  له  ف  ، النباشسئل  النبش  يكن  مل  إذا  قال: 
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 . (1) بعادة مل يقطع ويعزر

 .(2)النباش إذا كان معروفا بذلك قطع قال اإلمام الصادق:  [ 2608]احلديث:  

الصادق:    [ 2609]احلديث:   اإلمام  عزر، قال  مرة  أول  اخذ  إذا  عاد  فإن    النباش 

 .(3)قطع

الصادق:   [ 2610]احلديث:   اإلمام  بلدة  أ إذا    قال  إىل  نفي  احلّد  السارق  عىل  قيم 

 .(4)أخرى

الصادق:   [ 2611]احلديث:   اإلمام  أن    قال  لإلمام  وينبغي  الرجل جيلد،  زنى  إذا 

إذا رسق وقطعت    التي  األرضينفيه من   للرجل  ينبغي  جلد ِبا إىل غريها سنة، وكذلك 

 .(5)يده

الصادق:  [ 2612]احلديث:   اإلمام  يعني:    قال  ـ  احلجارة  رسق  من  عىل  قطع  ال 

 .(6)الرخام ـ وأشباه ذلك

من النخل والزرع قبل أن    إذا أخذ الرجل  قال اإلمام الصادق:  [ 2613]احلديث:  

 .(7) خذ قطعأرصم النخل وحصد الزرع ف فإذايرصم فليس عليه قطع، 

قيمته  قال    [ 2614]احلديث:   عذقا  بستان  من  رسق  رجل  يف  الصادق  اإلمام 

 . (8) درمهان: يقطع به

الصادق:    [ 2615]احلديث:   اإلمام  مفروغ    القال  غري  طعام  من  يشء  يف  قطع 
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 .(1)منه

الصادق:    [ 2616]احلديث:   لإلمام  املغنم  قيل  من  رسق  جيب  أ رجل  الذي  يش 

الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه متام    كان فإن    قال: ينظر كم نصيبه،   ؟ أيقطع  ؟عليه

يشء عليه، وإن كان أخذ فضال بقدر ثمن جمن ـ وهو    ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فال 

 . (2) ربع دينار ـ قطع

إذا رسق السارق من البيدر من إمام جائر    الصادق:قال اإلمام    [ 2617]احلديث: 

 .(3)كان من إمام عادل عليه القتل فإذافال قطع عليه إنام أخذ حقه، 

  ؟ رجل رسق من الفيء، قال: بعدما قسمقيل لإلمام الصادق:    [ 2618]احلديث:  

كان  أجبني فيهام مجيعا، قال: إن كان رسق بعدما أخذ حصته منه قطع، وإن    ل:ي ق  ؟أو قبل

الذي أخذ أقل    كانفإن    رسق قبل أن يقسم مل يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه،

قر  أ بقية حقه وال يشء عليه إال أنه يعزر جلرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقه    أعطي مما له  

، وإن كان الذي رسق أكثر مما له بقدر جمن قطع وهو صاغر ـ وثمن جمن  أيضاا يف يده وزيد  

 ـ.(4)دينار ربع 

ال يقطع السارق يف سنة املحل يف يشء مما  قال اإلمام الصادق:    [ 2619]احلديث:  

 .(5)يؤكل مثل اخلبز واللحم وأشباه ذلك

عام    :ال يقطع السارق يف عام سنة ـ يعني   قال اإلمام الصادق:  [ 2620]احلديث:  

 ـ.  (6) جماعة
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كاة، ومستحل مهور  قال اإلمام الصادق: الرساق ثالثة: مانع الز  [ 2621]احلديث:  

 .(1)النساء، كذلك من استدان دينا ومل ينو قضاءه

السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إىل اهلل    قال اإلمام الصادق:  [ 2622]احلديث:  

 .(2)ورد رسقته عىل صاحبها فال قطع عليه

أنا واملعىل بن خنيس طعاما    [ 2623]احلديث:   قال: اشرتيت  عن مجيل بن دراج 

باملدينة وأدركنا املساء قبل أن ننقله فرتكناه يف السوق يف جواليقه وانرصفنا، فلام كان من  

عىل أسود قد أخذوه وقد رسق جوالقا    أهل السوق جمتمعون  فإذاالغد غدونا إىل السوق  

قا من طعامكم فارفعوه إىل الوايل، فكرهنا أن  من طعامنا، وقالوا: إن هذا قد رسق جوال

نتقدم عىل ذلك حتى نعرف رأي اإلمام الصادق، فدخل املعىل عىل اإلمام الصادق وذكر  

 .(3)ذلك له، فأمرنا أن نرفعه، فرفعناه فقطع

رجل رسق فقامت عليه البينة، أيرفع  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2624]احلديث:  

 .(4)قال: ارفعهف ،وهو يقطع يف غري حده ، ويقطع

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

ال يزال العبد يرسق حتى إذا استوَف ثمن  قيل لإلمام الكاظم:    [ 2625]احلديث:  

 .(5)يده أظهر اهلل عليه

الكاظم:    [ 2626]احلديث:   اإلمام  وصدر  قال  إِبامه  ويرتك  السارق  يد  تقطع 

 .(6)راحته، وتقطع رجله ويرتك له عقبه يميش عليها 
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 روي عن اإلمام الرضا: ما  

الرضا:    [ 2627]احلديث:   اإلمام  يبارش  قال  ألنه  السارق  من  اليمني  قطع  علة 

األشياء بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكاال وعربة للخلق، لئال  

يبتغوا أخذ األموال من غري حلها، وألنه أكثر ما يبارش الرسقة بيمينه، وحرم غصب األموال  

من غري حلها ملا فيه من أنواع الفساد، والفساد حمرم ملا فيه من الفناء وغري ذلك من    وأخذها 

وجوه الفساد، وحرم الرسقة ملا فيها من فساد األموال وقتل األنفس لو كانت مباحة، وملا  

يأيت يف التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إىل ترك التجارات والصناعات  

 .(1)املقتنى ال يكون أحد أحق به من أحد اليشء تناء األموال إذا كان يف املكاسب واق 

 : اإلمام اجلواد ما روي عن  

داود    [ 2628]احلديث:   أّب  ابن  الظاهري(  عن  نفسه  أن  )الفقيه  عىل  أقر  سارقا 

الفقهاء يف جملسه    بإقامةتطهريه  املعتصم  بالرسقة وسأل اخلليفة   احلد عليه، فجمع لذلك 

بن عيل وأحرض   اجلواد(،    حممد  يف  )اإلمام  القطع  يقطع،    أيفسألنا عن  أن  جيب  موضع 

التيمم:   لقول اهلل يف  الكرسوع  َوَأْيِديُكمْ   ﴿فقلت: من  بُِوُجوِهُكْم   [43]النساء:    ﴾ َفاْمَسُحوا 

واتفق معي عىل ذلك قوم، وقال آخرون: بل جيب القطع من املرفق، قال: وما الدليل عىل  

، فالتفت إىل حممد بن عيل فقال:  ([ 6]املائدة:    ﴾ َوَأْيِدَيُكْم إىَِل املََْرافِِق   ﴿قال: ألن اهلل قال:    ؟ذلك

ل: دعني مما تكلموا  قال: قد تكلم القوم فيه يا أمري املؤمنني، قا   ؟ ما تقول يف هذا يا أبا جعفر

عندك  أيبه،   ملا    ؟يشء  باهلل  عليك  أقسمت  قال:  املؤمنني،  أمري  يا  هذا  عن  اعفني  قال: 

فإن    أخربت بام عندك فيه، فقال: أما إذ أقسمت عيل باهلل إين أقول: إهنم أخطأوا فيه السنة،
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ول  قال: لقول رس  ؟األصابع فيرتك الكف، قال: مل أصول القطع جيب أن يكون من مفصل  

قطعت    فإذا: السجود عىل سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتني، والرجلني،  اهلل  

َوَأنه املََْساِجَد  ﴿يده من الكرسوع أو املرفق مل يبق له يد يسجد عليها، وقال اهلل تبارك وتعاىل:  

اَفاَل َتْدعُ   ﴿ ،  يسجد عليها   التي يعني به: هذه األعضاء السبعة    [ 18]اجلن:    ﴾هللِهِ   ﴾ وا َمَع اهللهِ َأَحدا

وما كان هلل مل يقطع، قال: فأعجب املعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل    [ 18]اجلن:  

 .(1)األصابع دون الكف
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 حفظ األرواح يف احلكومة اإلسالمية 

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

هو من أهدافها الكربى، ذلك أنه ال يمكن للحياة  ، وحفظ األرواح يف احلكومة اإلسالمية

أن تكون، وال للدين أن يقام، وال للحضارة أن تنهض، دون أن يتوفر األمن الذي يشمل  

 احلياة نفسها.  كل مناحي احلياة، ابتداء من حفظ

التعامل مع كل من ختول له نفسه   ولذلك ورد يف القرآن الكريم احلزم الشديد يف 

 اإلرضار بأمن املجتمع، سواء بالقتل، أو باجلرح واإليذاء. 

 وقد ورد هلذا نوعان من الروادع:

ـ الروادع التوجيهية، وهي التي ختوف بعذاب اهلل يف اآلخرة، وهي كثرية جدا    أوال 

الق  القاتل أو هيون  يف  رآن واألحاديث، وقد استبعدنا ألجلها كل حديث ييرس األمر عىل 

 عليه ممارسة اجلريمة. 

ـ العقوبات الدنيوية، وهي ختتلف باختالف اجلريمة؛ فالذي يقتل عمدا ليس    ثانيا 

يقتله، وقد ورد يف األحاديث   يقتل خطأ، والذي يكتفي بجرح غريه، ليس كمن  كالذي 

ة املرتبطة بالقتل واجلراح، وقد استبعدنا منها ما نراه متناقضا مع العدالة  التفاصيل الكثري

 التي وردت يف القرآن الكريم واألحاديث الكثرية. 

 بناء عىل هذا قسمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث. 

 . أوال ـ ما ورد حول الزواجر التوجيهية

 . ثانيا ـ ما ورد حول العقوبات احلسية 

 .أحكام اجلراح  ثالثا ـ ما ورد حول
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 التوجيهية   الزواجر حول أوال ـ ما ورد  

الزواجر التوجيهية التي حتذر من  ورد من األحاديث حول  نتناول يف هذا املبحث ما  

تعاىل:   قوله  رأسها  وعىل  فِيَها  ﴿القتل،  ا  َخالِدا َجَهنهُم  َفَجَزاُؤُه  ا  دا ُمَتَعمِّ ُمْؤِمناا  َيْقُتْل  َوَمْن 

ا َعظِياما   [93]النساء:  ﴾َوَغِضَب اهللهُ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعده َلُه َعَذابا

فاآلية الكريمة تشري إىل خلود القاتل يف النار، وأن عليه لعنة اهلل وغضبه، وهي مما  

ال يمكن تأويله؛ ألن ذلك التأويل َيالف األهداف القرآنية من وضع الروادع التي حتول  

 وهذه اجلريمة اخلطرية.  بني املؤمنني 

ومثلها كل اآليات الكريمة التي جتعل القتل منافيا لصفات املؤمنني، كقوله تعاىل يف  

َم اهللهُ  ﴿وصف عباد الرمحن:   تِي َحره ِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهللهِ إِهَلاا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النهْفَس اله َواله

ا َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق    نَ إِاله بِاحْلَقِّ َواَل َيْزُنو ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوََيُْلْد فِيِه    َأَثاما

 [ 69-68]الفرقان:  ﴾ُمَهاناا 

األنعام:   سورة  يف  الكربى  الوصايا  ذكر  يف  َربُُّكْم    ﴿ُقْل وقوله  َم  َحره َما  َأْتُل  َتَعاَلْوا 

ُكوا بِِه َشْيئاا  َعَلْيُكمْ  َنْحُن َنْرُزُقُكْم   َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم ِمْن إِْماَلٍق  َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناا  َأاله ُترْشِ

اُهمْ  َم اهللهُ إِاله بِاحْلَقِّ   نَ َواَل َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبطَ   َوإِيه تِي َحره   َواَل َتْقُتُلوا النهْفَس اله

اُكْم بِِه َلَعلهُكْم َتْعِقُلونَ   [151]األنعام:  ﴾َذلُِكْم َوصه

ِذيَن  ﴿قوله يف التحذير من قتل األوالد، وقد كان من العادات اجلاهلية:  و َقْد َخرِسَ اله

بِ  ا  َسَفها َأْواَلَدُهْم  اهللهِ َقَتُلوا  َعىَل  اءا  اْفرِتَ اهللهُ  َرَزَقُهُم  َما  ُموا  َوَحره ِعْلٍم  َكاُنوا    َغرْيِ  َوَما  َضلُّوا  َقْد 

اُكمْ   َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم َخْشَيَة إِْماَلٍق ﴿، وقوله:  [ 140]األنعام:    ﴾ُمْهَتِدينَ  إِنه    َنْحُن َنْرُزُقُهْم َوإِيه

اَقْتَلُهْم َكاَن ِخْطئاا  ريا
 [ 31]اإلرساء:  ﴾ َكبِ
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بيعتهم عىل  عليها  أصحابه    ع ِبا رسول اهلل  يَيرب أن من بنود البيعة التي كان يبا و

َا النهبِيُّ إَِذا َجاَءَك املُْْؤِمنَاُت ُيَبايِْعنََك َعىَل َأْن اَل  ﴿ قال تعاىل:    عن قتل األوالد، االبتعاد   َيا َأهيُّ

َيفْ  بُِبْهَتاٍن  َيْأتِنَي  َواَل  َأْواَلَدُهنه  َيْقُتْلَن  َواَل  َيْزننَِي  َواَل  ْقَن  َيرْسِ َواَل  َشْيئاا  بِاهللهِ  ْكَن  َبنْيَ  ُيرْشِ ينَُه  رَتِ

  ﴾ َرِحيمٌ إِنه اهللهَ َغُفوٌر    َفَبايِْعُهنه َواْسَتْغِفْر هَلُنه اهللهَ   اَل َيْعِصينََك يِف َمْعُروٍف َأْيِدهيِنه َوَأْرُجلِِهنه وَ 

 [ 12]املمتحنة: 

َم  ﴿الوصايا الكربى الواردة يف سورة اإلرساء:    وقوله يف تِي َحره َواَل َتْقُتُلوا النهْفَس اله

بِاحْلَقِّ  إِاله  ُقتَِل   اهللهُ  اْلَقْتلِ   َوَمْن  يِف  ْف  ُيرْسِ َفاَل  ُسْلَطاناا  لَِولِيِِّه  َجَعْلنَا  َفَقْد  ا  َكاَن    َمْظُلوما ُه  إِنه

ا  [ 33]اإلرساء:  ﴾ َمنُْصورا

بناء عىل هذا سنذكر هنا ما ورد يف األحاديث من التحذير من القتل أو إعانة القتلة  

 أو تزكيتهم أو الرىض عن أفعاهلم، وكل ما يمت لذلك بصلة.

 ما ورد يف األحاديث النبوية:   ـ 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب  :  قال رسول اهلل    [ 2629]احلديث:  

 .(1)دما حراما 

يغفره إال من مات  كل ذنب عسى اهلل أن  :  قال رسول اهلل    [ 2630]احلديث:  

 .(2)  مرشكا أو من قتل مومنا متعمدا

من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله مل يقبل اهلل منه  :  قال رسول اهلل    [ 2631]احلديث:  

 

 ( 4270( أبو داود )2) ( 6862( البخاري )1)
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 .(1)رصفا وال عدال

  .(2)قتل املؤمن أعظم عند اهلل من زوال الدنيا :  قال رسول اهلل    [ 2632]احلديث:  

اشرتكوا يف   األرض لو أن أهل السامء وأهل   : قال رسول اهلل   [ 2633]احلديث:  

 .(3)دم مؤمن ألكبهم اهلل يف النار

جييء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب  : قال رسول اهلل   [ 2634]احلديث:  

يل فإهنا  فيقول  لك  العزة  لتكون  قتلته  فيقول  قتلته  مل  تعاىل  اهلل  فيقول  قتلني  وجييء  ،  هذا 

الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول اهلل تعاىل مل قتلته فيقول لتكون العزة    الرجل آخذا بيد

   .(4)فيبوء بإثمه، فيقول: فإهنا ليست لفالن، لفالن

: أرأيت إن لقيت رجال  قال للنبي   أنه   املقداد بن األسود عن   [ 2635]احلديث:  

فاقتتلنا  الكفار  بشجرة ،  من  مني  الذ  ثم  فقطعها  بالسيف  يدي  إحدى  قال:  ف،  فرضب 

فقال: يا رسول  ،  ال تقتله:  قال رسول اهلل  أأقتله يا رسول اهلل بعد أن قاهلا؟ ف،  أسلمت هلل

قتلته فإنه بمنزلتك  فإن    ال تقتله :  فقال،  ثم قال: ذلك بعد ما قطعها ،  قطع إحدى يدي،  اهلل

   .(5)قال  التيوإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته ، قبل أن تقتله

  ، ال يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلام:  قال رسول اهلل   [ 2636]احلديث: 

وال يقفن أحد منكم موقفا يرضب فيه  ،  اللعنة تنزل عىل من حرضه حني مل يدفعوا عنهفإن  

 .(6)اللعنة تنزل عىل من حرضه حني مل يدفعوا عنهفإن  رجل ظلام

النبي  عن    [ 2637]احلديث:   أن  حيان:  بن  بقتله  فرات  عينا ،  أمر  ألّب    وكان 

 

 ( 4270( أبو داود )1)

 . 7/83( النسائي 2)

 ( 1398( الرتمذي )3)

 . 7/84( النسائي 4)

 ( 95(، ومسلم )4019( البخاري )5)

 ( 11675) 11/260( الطرباين 6)
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فقال رجٌل  ،  فقال: إين مسلمٌ ،  فمر بحلقة من األنصار،  سفيان وحليفا لرجل من األنصار

إن منكم رجاال نكلهم  :  قال رسول اهلل  ف،  مسلمٌ   إينمن األنصار: إنه يا رسول اهلل يقول  

 .(1) منهم فرات بن حيان،  إىل إيامهنم 

اهلل    [ 2638]احلديث:   رسول  واآلمر  عن  سئل  النار  :  فقال،  القاتل  قسمت 

  .(2) وللقاتل جزءٌ ،  فلآلمر تسعة وستون، سبعني جزءا 

فيقول:  ،  يؤتى بالقاتل واملقتول يوم القيامة:  قال رسول اهلل    [ 2639]احلديث:  

فيؤخذ بأيدهيام مجيعا فيقذفان يف  ،  رب أمرين هذا  أي ؟ فيقول:  قتلنيسل هذا فيم  ،  رب   أي

 .(3) النار

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف نار  :  قال رسول اهلل    [ 2640]احلديث:  

فسمه يف يده يتحساه  ،  فقتل نفسه،  جهنم يرتدى فيها خالدا خملدا فيها أبدا ومن حتسى سام

ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده يتوجأ ِبا يف  ،  يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا

 .(4) بطنه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا

اهلل    [ 2641]احلديث:   رسول  النار:  قال  يف  َينقها  نفسه  َينق  والذي  ،  الذي 

 .(5)يطعن نفسه يطعنها يف النار

فقال  ،  كان برجل جراٌح فقتل نفسه :  جندب بن عبد اهلل قال  عن  [ 2642]احلديث:  

  .(6) اهلل تعاىل: بدرين عبدي بنفسه فحرمت عليه اجلنة

،  إن رجال ممن كان قبلكم خرجت به قرحةٌ   :قال رسول اهلل   [ 2643]احلديث:  

 

 ( 2652( أبو داود )1)

 . 5/362( أمحد 2)

 ، وقال: رواه الطرباين يف الطرباين يف الكبري 299/ 7( ذكره اهليثمي 3)

 ( 109(، ومسلم )5778( البخاري )4)

 ( 1365( البخاري )5)

 ( 113(،ومسلم ) 1364( البخاري )6)
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قال ربكم حرمت عليه  ،  فلم يرقأ الدم حتى مات،  فلام آذته انتزع سهام من كنانته فنكأها 

   .(1)اجلنة

التقى هو واملرشكون فلام مال    سهل بن سعد: أن النبي  عن    [ 2644]احلديث:  

م شاذة وال فاذة إال  ويف أصحابه رجٌل ال يدع هل ،  إلـى عسكره ومال اآلخرون إىل عسكرهم

أما  :  قال رسول اهلل  ف،  فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحٌد كام أجزأ فالنٌ ،  اتبعها يرضِبا بسيفه

قالوا: أينا من أهل اجلنة إن كان هذا من أهل النار فقال رجل من القوم:  ، إنه من أهل النار

أبدا الرجل  ،  عهوإذا أرسع أرسع م،  فخرج معه كلام وقف وقف معه ،  أنا صاحبه  فجرح 

فوضع سيفه باألرض وذبابه بني ثدييه ثم حتامل عىل سيفه  ،  فاستعجل املوت ،  جرحا شديد

وما ذاك قال:  :  فقال: أشهد أنك رسول اهلل فقال  فخرج الرجل إىل النبي  ،  فقتل نفسه

فخرجت  ،  فقلت أنا لكم به ،  الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك

يف طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل املوت فوضع نصل سيفه باألرض وذبابه بني  

إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة    عند ذلك:   ثدييه ثم حتامل عليه فقتل نفسه فقال النبي  

 .(2) وإنام األعامل باخلواتيم أو بخواتيمها  ،فيام يبدوا للناس وهو من أهل النار

فقال: يا    بر أن الطفيل بن عمرو الدويس أتى النبي  جا عن    [ 2645]احلديث:  

فأبى ذلك    ،رسول اهلل هل لك يف حصن حصني ومنعة؟ حصٌن كان لدوس يف اجلاهلية 

إىل املدينة هاجر إليه الطفيل    فلام هاجر النبي  ،  للذي ذخر اهلل تعاىل لألنصار  النبي  

،  فأخذ مشاقص ،  ذعا شديدافجزع ج  ، فاجتووا املدينة فمرض ،  وهاجر معه رجٌل من قومه 

برامجه منامه،  فقطع ِبا  يف  بن عمرو  الطفيل  فرآه  حتى مات  يداه  هيئة  ،  فشخبت  يف  فرآه 

 

 ( 112(، ومسلم )2898( البخاري )2) ( 113(،ومسلم ) 1364البخاري )( 1)
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فقال: ما  ،  فقال: غفر يل هلجريت إىل نبيه،  فقال: ما صنع بك ربك،  ورآه مغطيا يديه،  حسنة 

النبي  فقصها الطفيل عىل  ،  قال: قيل يل لن نصلح منك ما أفسدت،  يل أراك مغطيا يديك

 ،قال رسول اهلل ف :(1)اللهم وليديه فاغفر. 

فجاء جاره  ،  : مرض رجٌل فصيح عليه قال  جابر بن سمرةعن    [ 2646]احلديث:  

قال رسول اهلل  أنا سمعت ذلك    :قال   ،قال: وما يدريك،  فقال إن فالنا قد مات  إىل النبي  

 :قال رسول اهلل ف، فقال: إنه قد مات، فجاء، فصيح عليه، فرجع، إنه مل يمت :  إنه مل

فقال الرجل: اللهم  ، فأخربه فقالت امرأته: انطلق إىل النبي ، فصيح عليه، فرجع، يمت 

فأخربه أنه قد  ،  فجاء النبي  ،  فرآه قد نحر نفسه بمشقص ،  قال: ثم انطلق الرجل ،  العنه

،  قال: نعم  ،رأيته أنت  :  قال ،  قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه ،  وما يدريك :  قال، مات

 .(2) إذا ال أصيل عليه: قال

بيده  و  سوق،أو    أحدكم يف جملس  إذا مرّ ):    اهللرسول  قال    [ 2647]احلديث:  

 ( 3)  (ليأخذ بنصاهلا  ثمّ ، ليأخذ بنصاهلا  نبل، فليأخذ بنصاهلا ثمّ 

 ( 4) (ع مسلامملسلم أن يروّ  ال َيّل ):   اهللقال رسول    [ 2648]احلديث:  

ه ال  فإنّ ،  الحأخيه بالّس إىل    ال يشري أحدكم) :    اهللقال رسول   [ 2649]احلديث:  

 ( 5)(ارفيقع يف حفرة من النّ، يطان ينزع يف يدهالّش  يدري أحدكم لعّل 

املالئكة  فإن    أخيه بحديدة، إىل    من أشار)   :   اهلل قال رسول    [ 2650]احلديث:  

 ( 6) (هأمّ و إن كان أخاه ألبيهو ى حتّ ، تلعنه

 

 (116( مسلم )1)

 ( 978(، ومسلم )3185( أبو داود )2)

 (  2615( مسلم)3)

 (  5004( أبو داود)4)

 (  2617( مسلم)5)

 (  2616( مسلم)6)
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فقال له  ،  رجل يف املسجد بسهام   : مرّ اهلل قالعن جابر بن عبد    [ 2651]احلديث:  

 (1) أمسك بنصاهلا():  اهلل رسول 

كان  و  الفتنة قدم املدينة،أمراء   أمريا من  أنّ اهلل  عن جابر بن عبد    [ 2652]احلديث:  

، فقال: تعس  يت عنه فخرج يميش بني ابنيه فانكّب قد ذهب برص جابر، فقيل جلابر: لو تنحّ 

قد  و    اهللكيف أخاف رسول  و  أحدمها: يا أبتاه:أو    ، فقال ابناه  اهللمن أخاف رسول  

رسول   سمعت  فقال:  بني  ) يقول:      اهللمات؟  ما  أخاف  فقد  املدينة  أهل  أخاف  من 

 (2)(اهللمن أخاف أهل املدينة أخافه ، ويف رواية: )( جنبّي 

قال:    [ 2653]احلديث:   جابر  رسول  ) عن  الّس     اهللهنى  يتعاطى  يف  أن 

 (3)(مسلوال

  ثالثة: ملحد يف احلرم،  إىل اهلل   اسأبغض النّ)   : قال رسول اهلل    [ 2654]احلديث:  

 ( 4)(ليهريق دمه  بغري حّق  امرئ لب دم مطّ و ة،ة اجلاهليّ مبتغ يف اإلسالم سنّو

ظلام إال كان عىل ابن   ليس من نفس تقتل)  : قال رسول اهلل    [ 2655]احلديث:  

 ( 5) (الالقتل أوّ  ه سنّ ألنّ  ل كفل منها آدم األوّ 

قد  و  ام عىل أناس،بالّش   ه مرّ عن هشام بن حكيم بن حزام قال: إنّ   [ 2656]احلديث:  

بون يف اخلراج،  فقال: ما هذا؟ قيل يعذّ ،  يت عىل رؤوسهم الزّ   صّب و  مس، أقيموا يف الّش 

 (6)(نيا بون يف الدّ ذين يعذّ ب الّ يعذّ   اهلل إنّ )يقول:    اهلل سمعت رسول فقال: أما إيّن 

 

 (  2614( مسلم)451( البخاري، )1)

 ( 354/ 3( أمحد)2)

 ( 2163( الرتمذي)3)

 (  6882) 1( البخاري 4)

 ( 7321) 1( البخاري، 5)

 (  2613( مسلم)6)
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  ة، من قتل نفسا معاهدا مل يرح رائحة اجلنّ)  : قال رسول اهلل    [ 2657]احلديث:  

 ( 1)(رَيها ليوجد من مسرية أربعني عاما  إنّ و

أهل األرض اشرتكوا  و  امءأهل الّس   لو أنّ ):    اهللقال رسول    [ 2658]احلديث:  

 ( 2)(ار يف النّ اهللهم يف دم مؤمن ألكبّ 

 اهللأبايعكم عىل أن ال ترشكوا ب)ألصحابه:      اهللقال رسول    [ 2659]احلديث:  

ال ترشبوا مسكرا،  و  ال ترسقوا و  ال تزنوا و  ،  باحلّق إاّل   اهللم  تي حرّ فس الّ ال تقتلوا النّ و  شيئا،

اهلل عّز  عليه فحسابه عىل  اهلل ومن سرت ، ارةه فهو كفّ فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه حدّ 

 ( 3)(ة اجلنّ اهلل من مل يفعل من ذلك شيئا ضمنت له عىل وجّل، و

أنّ   [ 2660]احلديث:   قيس  بن  سلمة  إنّ عن  قال:  بأشّح ه  أنا  فام  أربع،  هي  ي  منّ   ام 

م  تي حرّ فس الّ ال تقتلوا النّو شيئا  اهلل ترشكوا بأاّل ):  اهلل من رسول  يوم سمعتهنّ  عليهنّ 

 ( 4) (ال ترسقواو  ال تزنوا،و ، باحلّق  إاّل  اهلل

ة  ذمّ اهلل و ة  أال من قتل نفسا معاهدا له ذمّ )  :قال رسول اهلل    [ 2661]احلديث:  

بذمّ  أخفر  فقد  اجلنّ  اهللة  رسوله  رائحة  يرح  سبعني    إنّ و  ة،فال  مسرية  من  ليوجد  رَيها 

 (5)(خريفا 

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

اهللّ    [ 2662]احلديث:   رسول  الّسامء  قال  أهل  أّن  لو  باحلّق  بعثني  والذي   :

 .(6)واألرض رشكوا يف دم امرئ مسلم ورضوا به ألكّبهم اهللّ عىل مناخرهم يف النار 

 

 (  6914( البخاري، )1)

 ( 1398( الرتمذي)2)

 ( 105، 104( الطرباين يف األوسط، املجمع )3)

 ( 104/ 1( الطرباين يف الكبري، املجمع )4)

 ( 1403( الرتمذي)5)

 . 9ص   19وسائل الشيعة ج   (6)
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اهلل    [ 2663]احلديث:   رسول  أن  الصادق  اإلمام  قىض    عن  بمنى حني  وقف 

اليوم، فقال: فأي شهر  فقالوا: هذا    ؟ يوم أعظم حرمة  أي فقال:  ،  مناسكها يف حجة الوداع

فإن    قالوا: هذا البلد، قال:  ؟فقالوا: هذا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمة   ؟أعظم حرمة

دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم  

نت  قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد أال من كا   ؟تلقونه فيسألكم عن أعاملكم، أال هل بلغت

ال َيل دم امرئ مسلم وال ماله إال بطيبة نفسه،    فإنه  ،عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها 

 .(1)وال تظلموا أنفسكم وال ترجعوا بعدي كفارا

له  فإن    : ال يغرنكم رحب الذراعني بالدم، قال رسول اهلل    [ 2664]احلديث:  

 .(2)فقال: النار ؟قاتل ال يموتعند اهلل قاتال ال يموت، قالوا: يا رسول اهلل، وما  

اهلل    [ 2665]احلديث:   رسول  الدماء،  قال  القيامة  يوم  فيه  اهلل  َيكم  ما  أول   :

فيوقف ابنا آدم فيفصل بينهام، ثم الذين يلوهنام من أصحاب الدماء حتى ال يبقى منهم أحد،  

قتلني،    ثم الناس بعد ذلك حتى يأيت املقتول بقاتله فيتشخب يف دمه وجهه، فيقول: هذا

 .(3)فال يستطيع أن يكتم اهلل حديثا  ؟فيقول: أنت قتلته

إن اإلمام عيل وجد كتابا يف قراب سيف    قال اإلمام الصادق:  [ 2666]احلديث:  

صبع فيه: إن أعتى الناس عىل اهلل القاتل غري قاتله، والضارب غري  مثل اإل  رسول اهلل  

حمدثا    آوى عيل، ومن أحدث حدثا أو  ضاربه، ومن واىل غري مواليه، فقد كفر بام أنزل اهلل 

 .(4)فال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال، وال َيل ملسلم أن يشفع يف حد

فقيل له: يا رسول اهلل قتيل    يت رسول اهلل  قال اإلمام الباقر: أ  [ 2667]احلديث:  

 

 .  12/  273/ 7الكايف  ( 1)

 . 4/  272/ 7الكايف  ( 2)

 . 2/  271/ 7الكايف  ( 3)

 .  49/  17املحاسن:  ( 4)
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يميش حتى انتهى إىل مسجدهم، وتسامع الناس فأتوه، فقال:    يف جهينة، فقام رسول اهلل  

والذي  ،  قالوا: يا رسول اهلل ما ندري، فقال: قتيل بني املسلمني ال يدرى من قتله  ؟ن قتل ذام

كبهم اهلل  رض رشكوا يف دم امرئ مسلم ورضوا به ألبعثني باحلق لو أن أهل السامء واأل

 .(1)عىل مناخرهم يف النار

اهلل    [ 2668]احلديث:   رسول  وأكل  قال  كفر،  وقتاله  املؤمن فسوق،  : سباب 

 .(2) مه من معصية اهلل، وحرمة ماله كحرمة دمهحل

من لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد اهلل    : قال رسول اهلل    [ 2669]احلديث:  

 . (3) عظامه يوم القيامة، وحرش مغلوال حتى يدخل جهنم إال أن يتوب

اإلمام عيل:    [ 2670]احلديث:   اهلل  قال  رسول  اهلل    ورثت عن  كتاب  كتابني: 

 وكتاب يف قراب سيفي، قيل: يا أمري  

قال: من قتل غري قاتله، أو رضب غري   ؟املؤمنني وما الكتاب الذي يف قراب سيفك

 .(4)ضاربه فعليه لعنة اهلل

  ابتدر الناس إىل قراب سيف رسول اهلل  قال اإلمام الكاظم:   [ 2671]احلديث:  

حمدثا فهو كافر، ومن توىل غري مواليه    آوى صحيفة صغرية وجدوا فيها: من    فإذابعد موته  

 .(5) فعليه لعنة اهلل، وأعتى الناس عىل اهلل من قتل غري قاتله، أو رضب غري ضاربه

رضب غري  أو    من قتل غري قاتله،   هلل لعن ا) :    هلل رسول اقال    [ 2672]احلديث:  

 (6) (ضاربه

 

 . 8/  272/ 7الكايف  ( 1)

 .  1760/ 373/  3من ال َيرضه الفقيه  ( 2)

 .  1/ 8/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 3)

 .  122/  40/  2عيون أخبار اإلمام الرضا   ( 4)

 . 112قرب اإلسناد:  ( 5)

 .  274ص  7( الكايف ج  6)
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  ( آوى حمدثا أو    من أحدث حدثا   هللعن ال) :    هللرسول اقال    [ 2673]احلديث:  

 (1)(ل: وما املحدث؟ قال: )من قتليق

عّز وجّل: القاتل    هللإّن أعتى الناس عىل ا):    هللرسول ا  قال  [ 2674]احلديث:  

عىل حمّمد، ومن    هلل غري قاتله، والضارب غري ضاربه، ومن اّدعى لغري أبيه فهو كافر بام أنزل ا

 ( 2) (عّز وجّل منه يوم القيامة رصفا وال عدال هللآوى حمدثا مل يقبل ا أو  أحدث حدثا 

مّر عىل قوم قد نصبوا دجاجة     هلل رسول اأّن  عيّل:  اإلمام عن   [ 2675]احلديث:  

 (3)هلل(من هؤالء لعنهم ا)حّية وهم يرموهنا، فقال:  

مؤمن نظرة ليخيفه ِبا، أخافه  إىل    من نظر : )  هلل رسول اقال    [ 2676]احلديث:  

 (4)(عّز وجّل يوم ال ظّل إاّل ظّله هللا

أي اإلسالم أفضل؟ قال: )من سلم املسلمون    هلل رسول اقيل: يا    [ 2677]احلديث:  

 ( 5) (من لسانه ويده

ال تكون مسلام حّتى يسلم الناس من يدك  )   :   هلل رسول اقال   [ 2678]احلديث:  

تكون بالعلم عامال، وال تكون عابدا حّتى تكون ورعا، وال  ولسانك، وال تكون عاملا حّتى  

 (6)(تكون ورعا حّتى تكون زاهدا، أطل الصمت وأكثر الفكر وأقّل الضحك 

اقال    [ 2679]احلديث:   ائتمنه  أنّبئكم    أال):    هللرسول  من  املؤمن  باملؤمن؟ 

واملهاجر من    مورهم، واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده،أاملؤمنون عىل أمواهلم و

 ( 7) (عليه هللهجر السّيئات وترك ما حّرمه ا 

 

 .  274ص  7( الكايف ج  1)

 .  274ص  7( الكايف ج  2)

 .  83( األشعثيّات ص 3)

 .  368ص   2( أصول الكايف ج 4)

 . 277ص  1( أمايل الشيخ الطويس ج  5)

 .  214ص  2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ج  6)

 .  285( املحاسن، ص 7)
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 (1): )إّياكم والظلم فإنه َيرب قلوبكم(هلل رسول اقال   [ 2680]احلديث:  

: )أوحى اهلل إىل نبّي من أنبيائه: ابن آدم اذكرين  هلل  رسول اقال    [ 2681]احلديث:  

فارض   بمظلمة  ظلمت  وإذا  أحمق،  فيمن  أحمقك  فال  غضبي،  عند  أذكرك  غضبك  عند 

انتصاري لك خري من انتصارك لنفسك، واعلم أّن اخللق احلسن يذيب  فإن  بانتصاري لك

 (2) يفسد اخلّل العسل( السّيئة كام يذيب الشمس اجلليد، وإّن اخللق السّيئ يفسد العمل كام 

  لطمه لطمةأو    من دفع مؤمنا دفعة ليذله ِبا،):    هللرسول اقال    [ 2682]احلديث:  

إليه  أو   فإّياكم  أأتى  ويستغفر  ويتوب  حقه  من  يرضيه  حّتى  املالئكة  لعنته  يكرهه  مرا 

أحد فلعله مؤمن وأنتم ال تعلمون وعليكم باألناة واللني، والترسع من سالح  إىل    والعجلة،

 (3)(من األناة واللني  هلل اإىل   أحّب  يشء وما من  ، الشياطني

عّز وجّل: من استذّل عبدي املؤمن    هللقال ا):    هللرسول اقال    [ 2683]احلديث:  

  (4) فقد بارزين باملحاربة(

إيّن   هللقال ا: )  هللرسول اقال    [ 2684]احلديث:   حلرب ملن استذّل    عّز وجّل: 

  (5)نرصة أوليائي(إىل  عبدي املؤمن، وإيّن أرسع 

عّز وجّل قد نابذين من أذّل عبدي    هللقال ا) :  هللرسول اقال   [ 2685]احلديث: 

 ( 6) (املؤمن

إىل رسوله  و  : )ما من عمل أحّب إىل اهلل تعاىل هلل  رسول اقال    [ 2686]احلديث:  

بعباده، وما من عمل أبغض إىل اهلل تعاىل من االرشاك باهلل تعاىل  من اإليامن باهلل والرفق  

 

 . 315( مشكاة األنوار ص 1)

 .  134ص   1( كنز الكراجكي ج 2)

 .  523( علل الرشائع ص 3)

 .  354ص   2( أصول الكايف ج 4)

 .  74( مصادقة األخوان ص 5)

 .  351ص   2( أصول الكايف ج 6)
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 ( 1) والعنف عىل عباده(

: )من قتل رجال من أهل الذّمة حرم اهلل عليه  رسول اهلل  قال    [ 2687]احلديث:  

 ( 2)اجلنّة اّلتي توجد رَيها من مسرية اثني عرش عاما(

سيفيهام عىل غري سنة  : )إذا التقى املسلامن بهلل  رسول اقال    [ 2688]احلديث:  

يا   فقيل  النار،  يف  واملقتول  افالقاتل  أراد  رسول  ألّنه  قال:  املقتول؟  بال  فام  القاتل  هذا  هلل 

 ( 3) قتله(

اهلل  قال    [ 2689]احلديث:   يوم  رسول  اهلل  إىل  عّج  عبثا  عصفورا  قتل  )من   :

 ( 4) القيامة ويقول: يا رّب عبدك قتلني عبثا ومل يقتلني ملنفعة(

 (5)هنى عن قتل النحل( رسول اهلل  : )أنّ اإلمام الصادقعن   [ 2690]احلديث:  

ـ  اإلمام الصادقعن    [ 2691]احلديث:     رسول اهلل    أنّ   : ـ يف حديث فتح مّكة 

قال: )أال إّن مّكة حمرمة بتحريم اهلل مل حتّل ألحد كان قبيل، ومل حتّل يل إاّل ساعة من هنار إىل  

أن تقوم الساعة، ال َيتيل خالها، وال يقطع شجرها، وال ينفر صيدها، وال حتّل لقطتها إاّل  

وال   ملنشد(، قال: )ودخل مّكة بغري إحرام وعليهم السالح، ودخل البيت مل يدخله يف حّج 

 ( 6)عمرة، ودخل وقت الّصالة فأمر بالال فصعد عىل الكعبة فأّذن(

اقال    [ 2692]احلديث:   لعنته  هلل  رسول  املسلم بسالحه  أخيه  إىل  أشار  )من   :

 (7)املالئكة حّتى ينّحيه عنه(

اأيت    [ 2693]احلديث:   يا    هلل  رسول  له:  ا فقيل  قتيل رسول  فقام    هلل  يف جهينة 

 

 عن نوادر الراوندي.   54ص   72( بحار األنوار ج  1)

ج  2) األنوار  بحار  من    47ص    97(  املانعة  األعامل  كتاب  عن  نقال 

 اجلنّة. 

 .  462( علل الرشائع ص 3)

 نقال عن حياة احليوان.  306ص   61( بحار األنوار ج  4)

 . 427( مكارم األخالق ص 5)

 . 69ص  5( وسائل الشيعة ج  6)

 .  33، ونحوه يف نوادر الراوندي ص 83ص  ( األشعثيّات 7)
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نتهى إىل مسجدهم قال: وتسامع الناس فأتوه فقال: من قتل ذا؟  يميش حّتى ا  هلل  رسول ا

يا   اقالوا:  قتله، واّلذي بعثني  رسول  قتيل بني املسلمني ال يدرى من  هلل ما ندري، فقال: 

عىل   اهلل  ألكّبهم  به  ورضوا  امرئ مسلم  دم  يف  واألرض رشكوا  السامء  أهل  أّن  لو  باحلّق 

 ( 1) م(مناخرهم يف النار( أو قال: )عىل وجوهه 

اقال    [ 2694]احلديث:   ريض    هللرسول  وآخر  باملرشق  قتل  رجال  أّن  )لو   :

 ( 2) باملغرب كان كمن قتله واشرتك يف دمه(

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

قال اإلمام عيل: من قتل محيم قوم فليصاحلهم عىل ما قدر عليه    [ 2695]احلديث:  

 .(3)أخف حلسابه فإنه

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

قيل له:    )اإلمام السجاد(عن هشام بن سامل، أن عيل بن احلسني   [ 2696]احلديث:  

إن حممد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم، فخرج حتى دنا منه فلام رآه حممد بن  

قال: وليت والية فأصبت دما قتلت رجال    ؟: مالكاإلمام السجادشهاب عرفه، فقال له  

نا عليك من يأسك من رمحة اهلل أشد خوفا مني عليك مما أتيت،  فدخلني ما ترى، فقال له: أل

ه: اعطهم الدية، قال: قد فعلت فأبوا، قال: اجعلها رصرا ثم انظر مواقيت الصالة  ثم قال ل 

 .(4) فألقها يف دارهم

 

 .  272ص  7( الكايف ج  1)

 .  461ص  2( روضة الواعظني ج  2)

 . 440/ 126/  4من ال َيرضه الفقيه  ( 3)

 . 3/  296/ 7الكايف  ( 4)
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 ما روي عن اإلمام الباقر: 

ا بَِغرْيِ    ﴿قول اهلل عّز وجّل:  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2697]احلديث:   َمْن َقَتَل َنْفسا

ا  َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأْلَْرِض َفَكَأنهاَم َقَتَل  قال: له يف النار مقعد، لو  ف  [ 32]املائدة:    ﴾  النهاَس مَجِيعا

 .(1)قتل الناس مجيعا مل يرد إال ذلك املقعد

ِمْن َأْجِل َذلَِك  ﴿ما معنى قول اهلل عّز وجّل:  قيل لإلمام الباقر:    [ 2698]احلديث:  

َقَتَل  َفَكَأنهاَم  اأْلَْرِض  َفَساٍد يِف  َأْو  َنْفٍس  بَِغرْيِ  ا  َنْفسا َقَتَل  َمْن  ُه  َأنه ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  َعىَل  النهاَس    َكَتْبنَا 

ا   فقال: يوضع يف موضع    ؟كيف كأنام قتل الناس مجيعا، فإنام قتل واحدا  [ 32]املائدة:    ﴾مَجِيعا

نتهى شدة عذاب أهلها، لو قتل الناس مجيعا لكان إنام يدخل ذلك املكان،  من جهنم إليه ي

 .(2)قال: يضاعف عليه ؟قتل آخر فإنهل: يق

ما من نفس تقتل برة وال فاجرة إال وهي حترش    قال اإلمام الباقر:  [ 2699]احلديث:  

  يقول: يا   يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى، ورأسه بيده اليرسى، وأوداجه تشخب دماا،

ثيب القاتل اجلنة وذهب باملقتول إىل  أ قتله يف طاعة اهلل    كانفإن    رب سل هذا فيم قتلني،

 .(3) تهئالنار، وإن قال يف طاعة فالن، قيل له: اقتله كام قتلك، ثم يفعل اهلل فيهام بعد مشي

  قال اإلمام الباقر: من قتل مؤمنا متعمدا أثبت اهلل عىل قاتله مجيع   [ 2700]احلديث:  

َوإِْثِمَك  ﴿الذنوب وبرئ املقتول منها، وذلك قول اهلل عّز وجّل:   بِإِْثِمي  َتُبوَء  َأْن  ُأِريُد  إِينِّ 

 ( 4)[ 29]املائدة:  ﴾الظهاملنِِيَ َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النهاِر َوَذلَِك َجَزاُء 

ا بَِغرْيِ َنْفٍس    ﴿:  تعاىل   قول اهللسئل اإلمام الباقر عن    [ 2701]احلديث:   َمْن َقَتَل َنْفسا

ا  النهاَس مَجِيعا َقَتَل  َفَكَأنهاَم  َفَساٍد يِف اأْلَْرِض  النار مقعد، لو قتل  ،  [ 32]املائدة:    ﴾َأْو  فقال: له يف 
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 .(1)الناس مجيعا مل يزد عىل ذلك العذاب

جمة  إن الرجل ليأيت يوم القيامة ومعه قدر حم  قال اإلمام الباقر:   [ 2702]احلديث: 

من دم، فيقول: واهلل ما قتلت وال رشكت يف دم، فيقال: بىل ذكرت عبدي فالنا فرتقى ذلك  

 .(2)حتى قتل فأصابك من دمه

ملا أذن اهلل لنبيه يف اخلروج من مكة إىل املدينة،  قال اإلمام الباقر:    [ 2703]احلديث:  

عليها وِبا النار ملن   أوجب اهلل   التيأنزل عليه احلدود، وقسمة الفرائض، وأخربه باملعايص 

ا فِيَها َوَغِضَب  ﴿عمل ِبا، وأنزل يف بيان القاتل   ا َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم َخالِدا دا َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمناا ُمَتَعمِّ

ا   وال يلعن اهلل مؤمنا، قال اهلل عّز وجّل:  ،  [ 93]النساء:    ﴾َعظِياما اهللهُ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعده َلُه َعَذابا

هَلُْم  ﴿ َوَأَعده  اْلَكافِِريَن  َلَعَن  اهللهَ  ا إِنه  َواَل    َسِعريا َولِيًّا  جَيُِدوَن  اَل  ا  َأَبدا فِيَها  ا َخالِِديَن  َيْوَم    َنِصريا

ُسواَل ُتَقلهُب ُوُجوُهُهْم يِف النهاِر َيُقوُلوَن َيا َلْيَتنَا َأَطْعنَا اهللهَ َوَأَطْعنَا   (3)[ 66-64]األحزاب:  ﴾الره

إن املؤمن يبتىل بكل بلية ويموت بكل ميتة إال  قال اإلمام الباقر:    [ 2704]احلديث:  

 . (4) أنه ال يقتل نفسه

ل لإلمام الباقر: الرجل يقتل الرجل متعمدا، قال: عليه ثالث  يق  [ 2705]احلديث:  

 .(5)كفارات: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعني، ويطعم ستني مسكينا 

 : ما روي عن اإلمام الصادق 

ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب    قال اإلمام الصادق:   [ 2706]احلديث:  

 .(6)دما حراماا 
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 . (1) ال يوفق قاتل املؤمن متعمدا للتوبة قال اإلمام الصادق:  [ 2707]احلديث:  

الصادق:   [ 2708]احلديث:   للدم، وال شارب    قال اإلمام  ال يدخل اجلنة سافك 

 .(2) اخلمر، وال مشاء بنميم

ا بَِغرْيِ    ﴿يف قول اهلل عّز وجّل:قال اإلمام الصادق    [ 2709]احلديث:   َمْن َقَتَل َنْفسا

ا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنهاَم َأْحَيا ا ا  َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأْلَْرِض َفَكَأنهاَم َقَتَل النهاَس مَجِيعا   ﴾ لنهاَس مَجِيعا

 .(3) : هو واد يف جهنم، لو قتل الناس مجيعا كان فيه، ولو قتل نفسا واحدة كان فيه[ 32]املائدة:  

عمن    [ 2710]احلديث:   الصادق  اإلمام  متعمدا،  سئل  نفسا  جزاؤه  فقتل  قال: 

 .(4)جهنم

إن امرأة عذبت يف هرة ربطتها حتى ماتت  قال اإلمام الصادق:   [ 2711]احلديث: 

 .(5)عطشا 

قاتله،   إن أعتى الناس عىل اهلل من قتل غري  قال اإلمام الصادق: [ 2712]احلديث: 

 .(6)ومن رضب من مل يرضبه

الصادق:   [ 2713]احلديث:   اإلمام  عمران    أوحى   قال  بن  موسى  إىل  عليه  اهلل 

فإن   : أن يا موسى قل للمأل من بني إرسائيل: إياكم وقتل النفس احلرام بغري حق، السالم 

 .(7)ألف قتلة مثل قتلة صاحبه مائةتل منكم نفسا يف الدنيا قتلته من ق

الصادق:   [ 2714]احلديث:   اإلمام  حتى    قال  رجل  إىل  رجل  القيامة  يوم  جييء 

فيقول: أعنت عيل يوم    ؟ما يل ولك  عبد اهلل يلطخه بالدم والناس يف احلساب، فيقول: يا  
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 .(1)كذا وكذا بكلمة فقتلت

من أعان عىل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم    الصادق: قال اإلمام    [ 2715]احلديث:  

 .(2)القيامة مكتوب بني عينيه: آيس من رمحة اهلل

  أي اإلمام الصادق يف رجل قتل رجال مؤمنا: يقال له: مت  قال   [ 2716]احلديث: 

 .(3)ميتة شئت: إن شئت هيوديا، وإن شئت نرصانيا، وإن شئت جموسيا 

رجال رضب رجال سوطا لرضبه اهلل   لو أنقال اإلمام الصادق:    [ 2717]احلديث:  

 .(4)سوطا من نار

جهنم  قال    [ 2718]احلديث:   نار  يف  فهو  متعمدا  نفسه  قتل  من  الصادق:  اإلمام 

َك  َوَمْن َيْفَعْل َذلِ   َرِحياما َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنه اهللهَ َكاَن بُِكْم    ﴿خالدا فيها، قال اهلل عّز وجّل:  

ا َوَكاَن َذلَِك َعىَل اهللهِ   اُعْدَواناا َوُظْلاما َفَسْوَف ُنْصلِيِه َنارا  (5) [ 30-29]النساء:  ﴾َيِسريا

عن    [ 2719]احلديث:   الصادق  اإلمام  له  سئل  هل  متعمدا،  املؤمن  يقتل  املؤمن 

  الدنيا يامنه فال توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر  فقال: إن كان قتله إل  ؟توبة

بقتل  فإن   عندهم  فأقر  املقتول  أولياء  إىل  انطلق  به  علم  يكن  مل  وإن  منه،  يقاد  أن  توبته 

متتابعني،    عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرينفإن    صاحبهم،

 .(6) وأطعم ستني مسكينا توبة إىل اهلل عّز وجّل 

َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمناا  ﴿عزو جل:  قول اهلل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2720]احلديث:  

ا   ا فِيَها َوَغِضَب اهللهُ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعده َلُه َعَذابا ا َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم َخالِدا دا  [ 93]النساء:   ﴾َعظِياما ُمَتَعمِّ
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ا  َوَأَعده َلُه َعَذا﴿قال: من قتل مؤمنا عىل دينه فذاك املتعمد الذي قال اهلل عّز وجّل:  ف   ﴾ َعظِياما با

ل: فالرجل يقع بينه وبني الرجل يشء فيرضبه بسيفه فيقتله، فقال: ليس ذاك  ي ق  [ 93]النساء:  

قال: نعم،    ؟ ل: فله توبةي ولكن يقاد به، والدية إن قبلت، ق  املتعمد الذي قال اهلل عّز وجّل 

أن  يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعني، ويطعم ستني مسكينا، ويتوب ويترضع، فأرجو  

 .(1)يتاب عليه

الصادق يف    [ 2721]احلديث:   اإلمام  اهلل عزو جل:  قال  ُمْؤِمناا  ﴿قول  َيْقُتْل  َوَمْن 

ا   ا فِيَها َوَغِضَب اهللهُ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعده َلُه َعَذابا ا َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم َخالِدا دا : [ 93]النساء:    ﴾َعظِياما ُمَتَعمِّ

 .(2) جزاؤه جهنم إن جازاه

الصادق:    [ 2722]احلديث:   لإلمام  توبتهقيل  ما  متعمدا  قتل رجال  قال:    ؟رجل 

ل: َياف أن يعلموا ذلك،  ي ل: َياف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قين من نفسه، قيمك

 .(3)قال: فلينظر إىل الدية فليجعلها رصرا، ثم لينظر مواقيت الصالة فيلقها يف دارهم

اإلمام الصادق يف الرجل يقتل العبد خطأ: عليه عتق رقبة،    قال [ 2723]احلديث: 

وصدقة   متتابعني،  شهرين  مسكينا، وصيام  ستني  عليه  فإن    عىل  كان  الرقبة  عىل  يقدر  مل 

 .(4)مل يستطع الصيام فعليه الصدقةفإن  الصيام، 

  ؟ عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبةسئل اإلمام الصادق    [ 2724]احلديث:  

اهلل   متتابعني، ويستغفر  رقبة، ويصوم شهرين  ويعتق  أهله،  إىل  ديته  يؤدي  حتى  ال،  قال: 

قال:    ؟مل يكن له مالفإن    ل:يين أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك، ق إويتوب إليه ويترضع، ف
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 .(1) يسأل املسلمني حتى يؤدي ديته إىل أهله

 العقوبات احلسية ا ـ ما ورد حول  ثاني

املتعلقة بالقتل،    العقوبات احلسية ورد من األحاديث حول  املبحث ما  نتناول يف هذا  

الكريم   القرآن  نص  العقوبات  وقد  بيان  يف  تعاىل  قوله  يف  ورد  ما  ومنها  مجيعا،  عليها 

َل ُمْؤِمناا  َوَمْن َقتَ  َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمناا إِاله َخَطأا ﴿والكفارات املرتبطة بالقتل اخلطأ: 

ُقوا ده َفإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم    َخَطأا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة َوِدَيٌة ُمَسلهَمٌة إِىَل َأْهلِِه إاِله َأْن َيصه

اٌق َفِدَيٌة ُمَسلهَمٌة إىَِل َأْهلِِه  َوإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِميثَ   َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنَةٍ 

ِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنَةٍ   ﴾ َوَكاَن اهللهُ َعلِياما َحكِياما   َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ َتْوَبةا ِمَن اهللهِ  َوحَتْ

 [92]النساء: 

تعاىل:   قوله  العمد، ومنها  القتل  بيان عقوبة  الكريمة يف  اآليات  ما ورد من  ومنها 

َلَعلهُكْم  ﴿ اأْلَْلَباِب  ُأويِل  َيا  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  يِف  أن  تشري إىل  وهي    [ 179]البقرة:    ﴾َتتهُقونَ َوَلُكْم 

 . من االقتصاص من القاتل هو الردع الذي تتحقق به احلياة للجميع دف  اهل

اْلَقْتىَل ﴿ومثله ما ورد يف قوله تعاىل:   اْلِقَصاُص يِف  َعَليُْكُم  ُكتَِب  آَمنُوا  ِذيَن  اله َا  َأهيُّ   َيا 

َباٌع بِاملَْْعُروِف َوَأَداٌء   احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُْنثَى بِاأْلُْنَثى ٌء َفاتِّ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه يَشْ

]البقرة:   ﴾َألِيمٌ َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفَلُه َعَذاٌب    َذلَِك خَتِْفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرمْحَةٌ   َلْيِه بِإِْحَسانٍ إِ 

178 ] 

حيث    ، لرتد عىل عادة كانت سائدة يف بعض القبائل الكريمة  هذه اآلية  وقد وردت  

رأهتم إال رجالا، فأبطل القرآن الكريم  أهنم كانوا يأبون أن يقتلوا يف عبدهم إال حراا، ويف ام
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فليس يف اآلية داللة عىل    ؛ما كان من الظلم، وأكد فرض القصاص عىل القاتل دون غريه

نزلت هذه اآلية  )، فقد ورد يف تفسريها: أنه ال يقتل احلر بالعبد أو أنه ال يقتل الرجل باملرأة

وكانوا   اآلخر،  عىل  َطْول  ألحدمها  العرب،  من  حّيني  مهور،  يف  بغري  نساءهم  يتزّوجون 

الرجلني   منّا  وبالرجل  منهم،  الرجل  منّا  وباملرأة  منهم،  احلّر  منّا  بالعبد  لنقتلّن  وأقسموا 

منهم، وجعلوا جراحاهتم عىل الضعف من جراح أولئك، حتى جاء اإلسالم، فأنزل اهلل  

 (1) (هذه اآلية 

هذه الفرق الثالث، فهم متساوون  تدّل عىل املساواة يف  الكريمة  اآلية    وبذلك؛ فإن

 فيام بينهم، وال بّد من إجراء عقوبة القصاص عىل القاتل، كائناا من كان القاتل واملقتول. 

تعاىل:   قوله  َواأْلَْنَف  ﴿ومنها  بِاْلَعنْيِ  َواْلَعنْيَ  بِالنهْفِس  النهْفَس  َأنه  فِيَها  َعَلْيِهْم  َوَكَتْبنَا 

اَرٌة َلُه َوَمْن  بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُ  َق بِِه َفُهَو َكفه نِّ َواجْلُُروَح قَِصاٌص َفَمْن َتَصده نه بِالسِّ ُذِن َوالسِّ

 [ 45]املائدة:  ﴾ مَلْ ََيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللهُ َفُأوَلئَِك ُهُم الظهاملُِونَ 

أو  تدّل  وهي   بالنفوس  تعلقت  سواء  اجلميع،  مع  العقوبة  تساوي  عىل  برصاحة 

الرجل  تعل قتل  وال  باملؤمن،  املؤمن  قتل  تربط  مل  الكريمة  فاآلية  واجلراح؛  باجلوارح  قت 

 للرجل، وإنام جعلت القصاص متعلقا بكل من قتل نفسا من غري تفريق بني جنسه ودينه. 

أما اعتبارها خاصة بأهل الكتاب؛ فهو من العجائب، ذلك أن العدالة موجودة يف  

ِبا  األديان  وأوىل  األديان،  لنفس    كل  مساوية  اليهودية  نفس  تكون  فكيف  اإلسالم،  هو 

 ؟ اليهودي يف نفس الوقت الذي تكون فيه نفس املسلمة أقل شأنا من نفس أخيها املسلم

عن   روي  أنه  إىل  حمكامت  باإلضافة  من  أهنا  الصادق  أو  الباقر  اإلمام  عن  زرارة 

 

   . 264: 1جممع البيان (   1)
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 (1) (هي حمكمة ) فيها: يف قوله  القرآن، فعن زرارة عن أحدمها 

اجلامعة لو قتلوا واحداا  ؛ فمل تعترب الكفاءة يف العدد فإن هذه اآليات الكريمة    كذا؛وه

 قتلوا به، فكذلك إذا قتلهم واحد، قتل ِبم، كالواحد بالواحد.. 

أو   الذات  والبلوغ والرشف والفضيلة وكامل  الكفاءة يف اجلنس والعقل  تعترب  ومل 

األعضاء  والكبري  فيقتل   ؛سالمة  باألنثى،  والعامل    الرجل  باملجنون،  والعاقل  بالصغري، 

 باجلاهل، والرشيف بالوضيع، وسليم األطراف بمقطوعها وباألشل. 

والدين احلرية  يف  الكفاءة  تعترب  كافية  ، ومل  اإلنسانية  جمرد  آيات    ، وإنام  ألن  وذلك 

تفرق بني نفس ونفس أبلغ منه يف قتل    ،القصاص مل  بالذمي  املسلم  وحتقيق ذلك يف قتل 

أقاد مؤمناا بكافر، وقال:    باملسلم، ملا بينهام من العداوة الدينية، وقد روي أن النبي  املسلم  

وألن العبد آدمي معصوم الدم فأشبه احلر، والقصاص يتطلب    ،(2) )أنا أحق من وَف بذمته(

 فقط املساواة يف العصمة. 

ـ  معناه إن صح  إن  ؛ ف( 3) ال يقتل مسلم بكافر، وال ذو عهد يف عهده():  أما قوله  

؛ ألن املراد  حماربعىل حسب ما تدل األدلة الكثرية ـ هو أنه ال يقتل املسلم واملعاهد بكافر  

احل يقتل مسلم  بالكافر هو  التقدير: )ال  للمعاهد؛ ويكون  بدليل جعل احلرّب مقابالا  رّب 

 بكافر حرّب وال ذو عهد بكافر حرّب(  

فإذا كانت حرمة ماله كحرمة    ؛ ويدل هلذا أن يد املسلم تقطع إذا رسق مال الذمي

 مال املسلم، فحرمة دمه كحرمة دمه. 

تي تفرق بني القتلة، وختصص  وبناء عىل هذا رددنا يف هذا املبحث كل األحاديث ال

 

 . 718، ح183: 10(  هتذيب األحكام  1)

 (  15699، رقم 8/31(  رواه البيهقى )2)

(3( ماجه  ابن  رواه  رقم  2/888(   البوصريى 2660،  قال   .  )

 ( : هذا إسناد ضعيف. 128/ 3)
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آيات القصاص، ذلك أهنا تتناَف مع العدالة التي جاءت ِبا الرشيعة، باإلضافة إىل أهنا تفرق  

 بني الرعية الذين َيتكمون إىل قاض واحد ورشيعة واحدة. 

تساوي البرش،    بل إهنا تتعارض مع األحاديث الكثرية التي يذكر فيها رسول اهلل  

النا )كقوله:   إن  أهيا  تراب،  وآدم من  آلدم،  كّلكم  واحد،  أباكم  وإن  ربكم واحد،  إّن  س 

 (1) (أكرمكم عند اهلل أتقاكم، وليس لعرّّب عىل عجمي فضل إالّ بالتقوى 

 (2) (الناس سواء كأسنان املشط ) وقوله: 

الناس اليوم كّلهم، أبيضهم وأسودهم، وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من  )  وقوله: 

خلقه اهلل من طني، وإن أحّب الناس إىل اهلل عزوجل يوم القيامة أطوعهم له  آدم، وإن آدم  

 (3) (وأتقاهم 

للعرّّب عىل  )  وقوله:  الناس من آدم إىل يومنا هذا، مثل أسنان املشط، ال فضل  إن 

 (4) (العجمي، وال لألمحر عىل األسود إالّ بالتقوى

 (5) (الناس إىل آدم رشع سواء ) وقول اإلمام عيل: 

وأئمة اهلدى، واملوافقة مع    غريها من األحاديث الكثرية الواردة عن رسول اهلل  و

َا النهاُس إِنها َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم  ﴿ما ورد يف القرآن الكريم، كقوله تعاىل:   َيا َأهيُّ

ا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا   [ 13]احلجرات:  ﴾إِنه اهللهَ َعلِيٌم َخبرِيٌ  َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللهِ َأْتَقاُكمْ إِنه  ُشُعوبا

الرجل واملرأة يف   التفريق خصوصا بني  املروية يف  فإن كل تلك األحاديث  وهلذا؛ 

أحكام القصاص والدية واجلراح ال متت بصلة لكل تلك النصوص املقدسة الواضحة التي  

 

 . 13، ح 350:  76، بحار األنوار  34(  حتف العقول:  1)

العامل    2) كنـز  ح38:  9(   األنوار  24882،  وبحار  ،  215:  78؛ 

 . 108ح

 .  89، ح118: 22(  بحار األنوار   3)

   57:  78  (  بحار األنوار  4)

   57:  78  بحار األنوار  (  5)
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وأئمة اهلدى هو    رى أن مقصد من وضعها وكذِبا عىل رسول اهلل  تتفق عليها العقول، ون

تشوهيهم، مثلام فعل أولئك الذين وضعوا األحاديث يف ذم بعض الشعوب والقبائل، أو  

 وورثته.  اعتبارهم من غري البرش، وذلك بغية حتويلهم إىل نواصب ومعادين لرسول اهلل 

تعارض أخبار  ا املعنى عند بحث إىل هذاملحقق النجفي صاحب اجلواهر أشار وقد 

واملضايقة) جاءت:  (1)   (املواسعة  العرض  أخبار  أن  ورأى  رائعاا،  تصويراا  بني  ) ،  للتمييز 

  ة واألئم    الصادق والكاذب، من حيث إنه كثر الكذابة من أهل األهواء والبدع عن النبي 

موهتم وبعد  حياهتم  األئمة    ، يف  أن  منهم  مجاعة  رأى  وملا  الدنيوية،  األغراض  لتحصيل 

حكموا بكثري مما اشتهر خالفه بني الناس، وال سيام العاّمة، وكشفوا عن املراد بكثري من  

اآليات والروايات مما هو بعيد إىل األذهان، بل ال يصل إليه ـ عدا املعصوم ـ أحٌد من أفراد  

إليهم، واختالق  اإلنسان، جعلوا ذلك وسيلةا إىل   االقتحام عىل نسبة كثري من األكاذيب 

األضاليل والبدع عليهم، فمن هنا أمر األئمة بالعرض عىل الكتاب لسالمته من الكذب  

التي ال َيتاج فهم   الظواهر  أو  منه  القرآنية  النصوص  إرادة  املعلوم  واالختالق، لكن من 

ل التنبيه للغري بحيث يكون بعد الوقوف  معناها إىل العصمة الربانية، أو احتاج لكن عىل سبي

هو الظاهر املراد لديه، ال اآليات التي ورد تفسريها باألخبار الظنّية التي تلحق من جهتها  

احلقيقة   يف  ذاك  إذ  املكنون،  والعلم  املخزون  بالرّس  فرض صّحتها  وعىل  اخلفية،  بالبطون 

الكذوب كام يمكنه اختالق    عرض عىل اخلرب الذي ال مزية له عىل املعروض، رضورَة أن

فيام ال يتعّلق بالتفسري، كذلك يمكنه االختالق فيام يتعّلق به، بل قيل:    الكذب عىل األئمة 

التفسري الذين شأهنم نقل األخبار يف ذلك عن   لقد طعن يف الرجال عىل مجلة من أرباب 

 

(  املواسعة واملضايقة اصطالحان فقهيّان يستعمالن يف املورد الذي   1)

 يقع عىل عهدة املكّلف فيه مسؤولية قضاء الصلوات 
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كاذيب وأباطيل،  أ  كام طعن عىل أرباب األخبار، ووجد يف التفاسري املنقولة عنهم   ، األئمة 

كام وجدت يف غريها من األخبار، فدعوى بعض الناس إرادة األعّم من ذلك مما ال يصغى  

إليها، وإن بالغ يف تأييدها وتشييدها، بل شنّع عىل األصحاب بام غريهم أوىل به عند ذوي  

 ( 1)  (األلباب

بعدهو مدى  الكتشفنا  هذا  يف  الواردة  والروايات  األحاديث  تأملنا  أنا  عمن  لو  ا 

روي   ما  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  عنهم،  األئمة  عن رويت  امرأته    :(2) بعض  قتل  رجل  يف 

أخذوا    شاءوامتعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدوا إىل أهله نصف الدية، وإن  

وقال: يف امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله  .  نصف الدية مخسة آالف درهم.

 .(3)قتلوها وليس جينى أحد أكثر من جنايته عىل نفسهأن يقتلوها  

إذا قتلت املرأة رجال قتلت به، وإذا قتل الرجل املرأة فان أرادوا القود    : وروي عنه أنه

أدوا فضل دية الرجل عىل دية املرأة وأقادوه ِبا، وإن مل يفعلوا قبلوا الدية، دية املرأة كاملة،  

 .(4) ودية املرأة نصف دية الرجل

ن يقتلوا الرجل  أ  شاءواقال: إن قتل رجل امرأة خري أولياء املرأة إن    وروي عنه أنه

 .(5)أن يأخذوا نصف الدية شاءواويغرموا نصف الدية لورثته، وإن 

الرجل فام  وروي أن آخر سئل   النصف من جراحة  املرأة، فقال: عىل  عن جراحة 

  شاءوا دوهنا، قلت: فامرأة قتلت رجال، قال: يقتلوهنا، قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن  

 .(6)قتلوا وأعطوا نصف الدية

 

   .99ـ  98: 13(  جواهر الكالم  1)

تعمدنا عدم ذكره حتى ال ننسب ألئمة اهلدى ما يشوههم؛ فنخدم  (     2)

   الكذابني الذين وضعوا هذه األحاديث عىل ألسنتهم.بذلك أغراض 

 ، . 4/  299/ 7الكايف  ( 3)

، واالستبصار  705/  180/  10، التهذيب  1/  298/  7الكايف    (  4)

4  /265 /998 . 

 . 711/ 182/  10التهذيب  ( 5)

 . 710/ 182/  10التهذيب  ( 6)
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ورد يف القرآن الكريم،    ، والتي تتعارض مع القصاص الذي(1)وغريها من الروايات

رأة إن قتلت الرجل تقتل قصاصا من دون أن يدفع أهلها شيئا،  ذلك أهنا تنص عىل أن امل 

لكن إن قتل الرجل املرأة؛ فإنه ال يمكن ـ بحسب هذه الروايات ـ إقامة القصاص إال بعد  

أن يدفعوا نصف الدية، وهو مبلغ كبري جدا، قد يقرص أكثر الناس عىل أدائه، وبذلك ترتفع  

 يف حق املجرم عقوبة القصاص.  

اإلمام عيل  عن اإلمام الصادق أن تتعارض مع ما روي عن األئمة أنفسهم، فبل إهنا  

 .(2)قتل رجال بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجال عمدا

األقوال   تلك  هلام  تنسب  اللذين  اإلمامني  كال  من  رصيح  واضح  حديث  وهو 

 الشنيعة. 

أن    روي يف املصادر السنية ما  التي تتعلق باجلراح؛ ومنها    وهكذا احلال يف الروايات

 (3)(عقل املرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته): قال   رسول اهلل  

ومثله ما ورد يف املصادر الشيعية، ومن أمثلته هذا احلديث الذي ال يمكن أن ينطق  

ما تقول يف رجل    :قلت ألّب عبداهلل   : قال أنه  أبان بن تغلب  روي عن  به أئمة اهلدى، فقد  

املرأةإ  قطع أصابع  من  فيها   ،صبعا  االبل  : قال  ؟كم  اثنتني  : قلت  ،عرشة من    : قال  ؟قطع 

سبحان    :قلت ،عرشون   :قال  ؟قطع أربعا   : قلت ،ثالثون :قال  ؟قطع ثالثا  :قلت   ،عرشون

إن هذا كان يبلغنا    ؟!ويقطع أربعا فيكون عليه عرشون  ،اهلل يقطع ثالثا فيكون عليه ثالثون

مهال يا أبان هذا حكم    :فقال  ، الذي جاء به شيطان  : ونحن بالعراق فنربأ ممن قاله ونقول

  ، فاذا بلغت الثلث رجعت إىل النصف ، إن املرأة تعاقل الرجل إىل ثلث الدية  ، رسول اهلل 

 

:  األحاديث رقم  (80/  29لحر العاميل ) لوسائل الشيعة  انظر:  (     1)

4 ،5 ،6  ،7 ،8 ،9  ،12  ،13  ،15  ،19  ،20  ،21  . 

 . 715/ 183/  10التهذيب  ( 2)

 . 45-8/44( النسائي 3)
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 .(1) والسنة إذا قيست حمق الدين  ، يا أبان انك أخذتني بالقياس

ويه بعضهم بحجة إبطال القياس ال يدرك معناه وال آثاره،  هذا احلديث الذي يرو

ابع، ألنه  فهو َيض املجرم بطريقة غري مبارشة إىل قطع أربع أصابع للمرأة بدل ثالث أص

 عن نفسه. ةبذلك سيخفف الدي

رفعه    ، عن أّب َييى الواسطيال يقل غرابة:  هذا احلديث الذي    ما ورد يف   ك ذل  ومثل 

ويف اليمنى    ، ذا قطعت ففيها ثلثا الديةإالولد يكون من البيضة اليرسى ف  :إىل أّب عبداهلل قال 

 .(2)ثلث الدية

وهكذا نجد أمثال هذه األحاديث الغريبة التي ال ختتلف عن تلك األحاديث التي  

و كون األكراد من اجلن، أو غريها من التي ذكرنا يف األجزاء  تذكر نقصان القرآن الكريم، أ 

 السابقة وجوه ردها ملعارضتها للقرآن الكريم. 

حديث  أما دعوى األخذ ِبذه األحكام بعيدا عن حتكيم العقول؛ فمام ال ينسجم مع  

األئمة أنفسهم، فهم الذين حذروا من األحاديث التي تنكرها الفطر    وكالم  رسول اهلل  

اهلل  السليمة؛   رسول  عن  احلديث  قال  ففي  وال  أنه  تعرفونه  حديثا  عني  حدثتم  )إذا   :

تنكرونه، فصدقوا به قلته أو مل أقله فإين أقول ما تعرفونه وال تنكرونه، وإذا حدثتم عني  

  (3)به، فإين ال أقول ما تنكرونه، وأقول ما تعرفونه(حديثا تنكرونه وال تعرفونه فكذبوا 

اه  يحديثا، فظنوا به الذي هو أه    النبي إذا حدثتكم عن  )عيل قال:  وعن اإلمام  

 ( 4)وأهداه وأتقاه

 

 .  6  | 299:  7(  الكايف  1)

 . 113/386  / 4الفقيه من ال َيرضه (   2)

  

(3( اآلثار(،  مشكل  )رشح  يف  الطحاوي  رواه  الدار 347/  15(   ،)

 ( 208/  4قطني يف سننه، )

 ( 20( رواه ابن ماجة )4)
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ذلك عىل املرياث، وكون األنثى ترث نصف ما يرثه الذكر؛ فهو قياس بعيد  أما قياس  

لنصف ما قد يتجاوز نصيب الذكر نفسه، وقد  ذلك أن لألنثى من احلقوق غري ذلك اجدا،  

ي علة صار املرياث  أل:  أنه سئل  إلمام الصادق عن ا  فقد روي رشح هذا األئمة أنفسهم،  

 .( 1)ملا جعل اهلل هلا من الصداق فقال: ؟للذكر مثل حظ االنثيني

كيف صار الرجل إذا مات وولده من  :  أنه قيل له  إلمام الرضا ومثله ما روي عن ا

  ؟ القرابة سواء، يرث النساء نصف مرياث الرجال، وهن أضعف من الرجال، وأقل حيلة

 .(2)ن النساء يرجعن عياال عىل الرجالفقال: أل

ن املرأة  علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من املرياث، ألقال: )وروي أنه  

إعطاء الذكر    يف  أخرىالرجال، وعلة    إذا تزوجت أخذت، والرجل يعطي، فلذلك وفر عىل 

، يف عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعوهلا وعليه نفقتها،  األنثىن  أل  األنثىمثيل ما تعطى  

الرجل وال  تعول  أن  املرأة  لذلك،    وليس عىل  الرجال  فوفر عىل  احتاج،  إن  بنفقته  تؤخذ 

َل  ﴿وذلك قول اهلل عّز وّجل:    باَِم َفضه
ِ
اُموَن َعىَل النَِّساء َجاُل َقوه اهللهُ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض َوباَِم  الرِّ

ْم   ( 3) ([34]النساء:  ﴾َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواهِلِ

وهذا يدل عىل اعتبار السؤال، والبحث يف العلل، عىل خالف تلك األحاديث التي  

أوردناها، والتي تصور اإلمام وهو يدعو إىل خالف ما يقتضيه العقل، ومع ذلك ال يعلله  

 . وال يبني سببه

دية   املرأة نصف  دية  األحاديث عىل كون  بتلك  بعضهم  يستدل  أن  العجيب  ومن 

 

/ 570، وعلل الرشائع:  815/  253/  4(   من ال َيرضه الفقيه:    1)

2 . 

 . 991/  274/  9، والتهذيب  1/  84/  7(   الكايف  2)

/  398/  9، والتهذيب  814/  253/  4(   من ال َيرضه الفقيه:    3)

1420 . 
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حق   وهو  باملرياث،  مرتبط  فاألول  متاما؛  خمتلف  املحل  أن  إىل  التفات  غري  من  الرجل، 

لألقارب عىل أقارِبم، وأما الثاين، فهو مرتبط باإلجرام، فهل َيفف حكم املجرم الذي قتل  

 قتل رجال؟املجرم الذي  مقارنة بامرأة  

التي يذكروهنا، والتي يرتكون عقوهلم عند   التربيرات  ولذلك ال حاجة لكل تلك 

ذكرها، ألنه ال أحد يف الدنيا يمكنه أن يقتنع بذلك حتى املجرم نفسه، واألوىل هو حتكيم  

وأئمة اهلدى من العرض عىل القرآن الكريم وقيمه    ذلك املعيار الذي أوىص به رسول اهلل  

النبيلة، وأمها قيمة العدالة؛ فاهلل هو العدل الذي َيكم بالعدالة املطلقة يف كل يشء ابتداء  

من ترشيعاته التي متثل مراضيه، وقد قال تعاىل عن أهداف إرسال الرسل عليهم السالم:  

]احلديد:    ﴾ِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النهاُس بِاْلِقْسطِ َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَا ﴿

25 ] 

أما التهوين من هذه املسألة، والتساهل معها؛ فهو ناتج عن عدم استرشاف ملا حتدثه  

مثل هذه املسائل من تأثري سلبي يف املوقف من الدين ومن حاكمية الرشيعة، ونحن نعلم  

للرجال  مجيع السيارات  قيادة  إتاحة  بني  التمييز  من  موقفها  بسبب  للسعودية  حصل  ما  ا 

وحرمان النساء منها، فكيف لو وضع يف قوانني عقوبات احلكومة اإلسالمية ما ذكرنا من  

 ؟ الروايات واألحاديث

أبداها غرابات  تلرد تلك األحاديث أن هذه االسوأحب أن أذكر يف هناية هذا التعليل  

 نية والشيعية. بعض املحققني املتحررين املعارصين من املدرستني الس

األحاديث الواردة يف  الذي قال معلقا عىل    ية الشيخ حممد الغزايل فمن املدرسة السن 

وأهل احلديث جيعلون دية املرأة عىل النصف من دية الرجل  )   نية:املصادر الس  هذا الباب يف 

للرجل    ة أوهذه سو القرآن واحدة  فالدية يف  الفقهاء، واملحققون،  فكرية وخلقية رفضها 



602 

 

واملرأة، والزعم بأن دم املرأة أرخص وحقها أهون زعم كاذب خمالف لظاهر الكتاب، وأن  

الرجل يقتل باملرأة كام تقتل املرأة بالرجل، فدم املرأة ودم الرجل سواء فام الذي جيعل دية  

 (1)(املرأة دون دية الرجل 

فقد    ، )املرأة كالرجل يف الدية(له بعنوان    عبداهلل حممد مجيل يف بحثومنهم الباحث  

: )وفقاا لكتاب اهلل وسنة رسوله فإن املرأة تساوي الرجل يف الديه، فدية املرأة يف  قال فيه

العمد ويف اخلطأ يف النفس وما دون النفس كدية الرجل سواء بسواء كالقصاص )القود(  

جممع عليه يف  وملا كانت املرأة تقاد بالرجل كام هو ثابت بالكتاب والسنة دون قيد أو رشط و

الذين قيدوا ذلك برشط توفية نصف الدية من أهل املرأة   ةكل مذاهب الفقه ما عدا اهلادوي

أن   أوىل  باب  فمن  القصاص  يف  الرجل  تساوي  املرأة  أن  األصل  كان  وملا  وعليه  القتيلة، 

أيضاا.. الدية  يف  والرجل  املرأة  فيها   تساوي  جيري  الرجل  كأطراف  املرأة  أطراف  وأن 

فإذا قطع الرجل يد املرأة عمداا قطعت يده قصاصاا، وإذا كرس سناا هلا كرست    القصاص

السن التي تقابلها يف فمه قصاصاا، وهكذا وهذا رأي مجهور الفقهاء وهو الرأي الراجح  

 ( 2) (واألوىل بالتطبيق واالتباع

ا الصياصنة  ومنهم  عيد  مصطفى  له  لباحث  بحث  ضوء  يف  يف  املرأة،  )دية  بعنوان 

قال   وقد  التنصيف(،  دعوى  وهتافت  املرأة،  دية  متام  والسنة:  دراستنا  فيهالكتاب  )من   :

فراد  املوسعة واملستفيضة، ملسألة دية املرأة يف الكتاب والسنة، واآلثار الواردة عن بعض أ

الصحابة والتابعني، إضافة إىل معاجلتنا لطبيعة دعوى اإلمجاع والقياس، بخصوص هذه  

املسألة، فإننا نستطيع القول ـ وبكل االطمئنان والثقة ـ: إن دية املرأة عىل مثل دية الرجل  

 

   .املرأة كالرجل يف الدية ،عبداهلل حممد مجيل(   2)   19صبني أهل الفقه وأهل احلديث، لسنة النبوية ا(   1)
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  (1)  سواء بسواء وذلك لتضافر األدلة واملرجحات، التي تؤكد هذه احلقيقة(

أحد  وهو  الشيخ يوسف الصانعي،    ، أما من املدرسة الشيعية؛ فلعل أبرزهمم وغريه

  ا عضوكان اخلميني والسيد الربوجردي، ود للسي اتلميذ ، وقد كانمراجع التقليد يف إيران

ناقش يف األحاديث الواردة  ، وقد كتب مقاال مطوال يف ذلك، يف جملس خرباء القيادة ا سابق

 . (2) يف املصادر الشيعية وبني وجوه ردها من خالل عرضها عىل القرآن الكريم

وحصيلة الكالم يف باب القصاص عدم  وقد قال يف هناية بحثه يف هذا املوضوع: )

الدين   يف  التساوي  وال  القصاص،  يف  واألنوثة(  )الذكورة  اجلنسية  يف  التساوي  اشرتاط 

)اإلسالم(، بل تدّل اآليات القرآنية وتقتيض احرتاَم نفس اإلنسان، فكّل من ُيقدم ـ عمداا ـ  

دف دون  عليه،  القصاص  إجراء  املقتول  ألولياء  َيّق  اآلخر  قتل  الدية. عىل  فاضل  أما  .  ع 

  الروايات الواردة يف املسألة فهي أعجز من أن تقع مرجعاا لإلفتاء أو إبداء الرأي الفقهي 

نظراا ملخالفتها القرآن الكريم، إضافةا إىل مجلة من اإليرادات املسّجلة عليها عىل صعيد فقه  

 ( 3)  (احلديث

ه البعض،  ة التي رد عليها يف مقاله ذلك اإلشكال الذي يذكراملهمومن الشبهات  

؛ فلذلك  ال متلك ُبعداا سياسياا وال عقائدياا الروايات واألحاديث التي تنص عىل هذا  وهو أن  

أئمة  ن إجياد النفور وتشويه صورة  إ)ع، فقد قال ردا عىل هذا:  لن تكون مادة للدس والوض

بني الناس، ال سيام النساء منهم، يمكن أن يكون دافعاا من دوافع الوضع والدّس  اهلدى  

مل يكونوا   السنّة  فأهل  القرآن،  متاماا كام يصدق هذا االحتامل يف مورد أخبار حتريف  هنا، 

 

   145تاب والسنة:دية املرأة، يف ضوء الك(   1)

والدينيانظر:  (     2) اجلنيس  الفارق  نظرية  يوسف  ،  إبطال  الشيخ 

 . 111، ص، جملة نصوص معارصةترمجة: حيدر حب اهلل، الصانعي

  

  .142، صاملرجع السابق(   3)
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قائلني بتحريف القرآن، ولذا كان وضع هذه األخبار إلحداث القطيعة والنفور مع املذهب  

 ( 1) ( الشيعي

إن التمييز يف القصاص بني الرجل واملرأة إنام جاء  ):  ول يق ورد عىل اإلشكال الذي  

من كون نفقة املرأة عىل الرجل، وأّن األخري هو أساس اقتصاد األرسة وعمودها، وهلذا فإذا  

(،  كان القاتل رجالا ثم أرادوا القصاص منه لزمهم أن يدفعوا إىل أرسته نصف دية اإلنسان

إن هذا التربير ال أساس دينّي وال علمي له؛ ذلك أنه من الالزم صدقه عىل األطفال  )بقوله:  

ممّن ال يرهتن هلم اقتصاد األرسة، وكذا يلزم  الصغار، والعجزة الكبار، والرجال املقعدين و 

ضافةا إىل ذلك،  إ.  صدقه عىل املرأة العاملة، وهي كثرية اليوم، رغم أهنم ال يرضون بذلك.

فالدية مقابل الدم، أي أهّنا قيمته، كام جاء معناها كذلك يف كتب اللغة مثل مفردات الراغب  

 (2) (، ومن ثم ال عالقة هلا إطالقاا بموضوع االقتصاد واملعيشة األصفهاين

للمخالفني مناقشاته  أثناء  أورد  الشهيد مرتىض مطهري   كالما مجيال  وقد  لألستاذ 

مبدأ  ) :  يز ِبا األحاديث، فقد قالجه اعتبار العدالة مقياسا من املقاييس التي متيبني فيه و 

املقاييس اإلسالمية، التي البد من النظر ملعرفة ما يوافقه وينطبق عليه، فالعدالة  العدالة من  

تقع يف سلسلة علل األحكام، ال معلوالهتا، فليس كّل ما قاله الدين عدل، بل كّل ما هو  

نبحث: هل   أن  بد من  إذاا، فال  للدين،  العدالة  معيارية  معنى  الدين، وهذا هو  قاله  عدل 

لة أو العدالة معيار الدين؟ إّن النظرية التقديسية تقيض بأن نقول: الدين  الدين معيار العدا 

معيار العدالة، إالّ أن احلقيقة ليست كذلك، فهذا يشبه متاماا ما يقال يف باب احلسن والقبح  

، أن العدل   العقليني، فالسائد يف أوساط املتكّلمني الشيعة واملعتزلة الذين أصبحوا به عدليةا

 

  .301، صاملرجع السابق(   2)  .112، صاملرجع السابق(   1)
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الدين العدل  مقياس  الدين مقياس  العقل واحداا من األدّلة الرشعية،  و   ،ال  من هنا، كان 

قالوا:   أمويان)حتى  والتشبيه  واجلرب  عَلويان،  والتوحيد  يف  .  .(العدل  ـ  الدين  عّدوا  لقد 

اجلاهلية ـ مقياساا للعدالة واحلسن والقبح، وهلذا ينقل اهلل سبحانه عنهم يف سورة األعراف  

ينسبون كّل عمل   يقول: أهنم  الدين، والقرآن  إىل  َوَجْدَنا  ﴿  قبيح  َقاُلوا  َفاِحَشةا  َفَعُلوا  َوإَِذا 

ِِبَا  َأَمَرَنا  َواهللهُ  آَباَءَنا     َعَلْيَها 
ِ
بِاْلَفْحَشاء َيْأُمُر  اَل  اهللهَ  إِنه  َعىَل   ُقْل  َتْعَلُمونَ َأَتُقوُلوَن  اَل  َما  اهللهِ    ﴾  

 ( 1)  ([ 28]األعراف: 

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية: 1

 لشيعية: من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية وا 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

من أصيب بقتل أو خبل فإنه َيتار إحدى  :  قال رسول اهلل    [ 2725]احلديث:  

أراد الرابعة فخذوا عىل يديه ومن  فإن    ،ثالث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية

 .(2)اعتدى بعد ذلك فله عذاٌب أليمٌ 

كان يف بني إرسائيل قصاٌص ومل تكن فيهم  ابن عباس قال:  عن    [ 2726]احلديث: 

ِذيَن آَمُنوا ُكتَِب َعَليُْكُم اْلِقَصاُص يِف اْلَقْتىَل ﴿فقال اهلل تعاىل هلذه األمة:    ، الدية َا اله احْلُرُّ    َيا َأهيُّ

ءٌ   بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُْنَثى بِاأْلُْنَثى َباٌع بِاملَْْعُروِف َوَأَداٌء إَِلْيِه  َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه يَشْ  َفاتِّ

  [ 178]البقرة:    ﴾َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفَلُه َعَذاٌب َألِيمٌ   َذلَِك خَتِْفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرمْحَةٌ   بِإِْحَسانٍ 

  : انوأداٌء إليه بإحس  ، يتبع هذا باملعروف  :واتباٌع باملعروف   ،أن يقبل الدية يف العمد  :والعفو 

بإحسان إنام هو    :ذلك ختفيٌف من ربكم ورمحةٌ   ،يؤدي هذا  قبلكم  مما كتب عىل من كان 

 

 ( 2623(، وابن ماجة ) 4496( أبو داود )2)  .14مرتىض مطهري، مباين اقتصاد إسالمي: (   1)
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 .(1) القصاص وليس الدية

اهلل    [ 2727]احلديث:   رسول  بينهم  :  قال  يكون  رمي  يف  عمياء  يف  قتل  من 

  ،بحجارة أو بالسياط أو رضب بعصا فهو خطٌأ وعقله عقل اخلطإ ومن قتل عمدا فهو قودٌ 

 .(2) ومن حال دونه فعليه لعنة اهلل وغضبه ال يقبل منه رصٌف وال عدٌل 

اهلل    [ 2728]احلديث:   رسول  عبده  :  قال  جدع  ومن  قتلناه  عبده  قتل  من 

 .(3) جدعناه

يٌد عىل من    : قال رسول اهلل    [ 2729ديث:  ]احل  املؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم 

  آوى من أحدث حدثا فعىل نفسه ومن أحدث حدثا أو  و   ..سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم

 .(4)حمدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني

املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم  :  قال رسول اهلل    [ 2730]احلديث:  

يرد مشدهم عىل مضعفهم ومترسهيم  ،  يٌد عىل من سواهم ،  هم وجيري عليهم أقصاهم أدنا 

 .(5) عىل قاعدهم

قتل جارية عىل أوضاح هلا فقتلها بحجر سأنعن    [ 2731]احلديث:   : أن هيوديا 

النبي   فأشارت برأسها أن ال ثم قال: هلا    ؟أقتلك فالنٌ :  وِبا رمٌق فقال   فجيء ِبا إىل 

  .(6)بحجرين  فقتله  ،  أشارت برأسها نعم، ففأشارت برأسها أن ال ثم سأهلا الثالثة  ،الثانية

: أن رجال من اليهود قتل جارية عىل حيل هلا ثم ألقاها  سأنعن   [ 2732]احلديث: 

النبي   به  القليب ورضخ رأسها باحلجارة فأخذ فأيت    ، تى يموت فأمر أن يرجم ح:  يف 
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 .(1) فرجم حتى مات

 .(2)   من تطبب وال يعلم منه طٌب فهو ضامنٌ :  قال رسول اهلل    [ 2733]احلديث:  

أيام تطبب من غري أنه يعرف له طب فأعنت    :قال رسول اهلل    [ 2734]احلديث:  

 .(3)فهو ضامن

شاة    هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إىل رسول اهلل    عن أّب   [ 2735]احلديث: 

 . (4)مسمومة فام عرض هلا النبي 

النبي  قال   ثعلبة بن زهدم عن    [ 2736]احلديث:   َيطب فجاء ناٌس من    : كان 

وهتف  ـ    فقال  ،يا رسول اهلل هؤالء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فالنا يف اجلاهلية:  األنصار فقالوا

 .(5)ني نفٌس عىل األخرىأال ال جت  ـ:  بصوته 

  ؟ من هذا معك:  مع أّب فقال  : أتيت النبي  قال  رمثة  عن أّب  [ 2737]احلديث: 

 .(6) أما إنك ال جتني عليه وال جيني عليك: قال: ابني أشهد به قال 

العجامء عقلها جباٌر والبئر جباٌر واملعدن  :  قال رسول اهلل    [ 2738]احلديث:  

  .(7)  جباٌر ويف الركاز اخلمس

اهلل    [ 2739]احلديث:   رسول  جباٌر  :  قال  جرحه  واملعدن  جباٌر  جرحها  البئر 

   .(8)والعجامء جرحها جباٌر ويف الركاز اخلمس

رفع إليه يشٌء يف قصاص إال    : ما رأيت النبي  قال  أنس  عن  [ 2740]احلديث:  
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  .(1)أمر فيه بالعفو

اهلل من احلور  زوجه  ،  من كانت فيه واحدة   : قال رسول اهلل    [ 2741]احلديث:  

أو رجل  ،  أو رجل عفا عن قاتله ،  العني: من كانت عنده أمانة خفية شهية فأداها خمافة اهلل

  .(2) دبر كل صالة [ 1]اإلخالص:  ﴾ُقْل ُهَو اهللهُ َأَحدٌ ﴿ قرأ 

  .(3)أعف الناس قتلة أهل اإليامن:  قال رسول اهلل   [ 2742]احلديث:  

أن من قتل خطأ فديته من    : قىض النبي  قالعمرو  عن ابن    [ 2743]احلديث:  

   .(4)  ثالثون بنت خماض وثالثون بنت لبون وثالثون حقة وعرشة ابن لبون ذكر  :مائةاإلبل  

فإن    من قتل متعمدا دفع إىل أولياء املقتول  :قال رسول اهلل    [ 2744]احلديث:  

وما  ،  عون خلفةشاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثالثون حقة وثالثون جذعة وأرب

  .(5) وكذلك لتشديد العقل، صوحلوا عليه فهو هلم 

،  وعرشون جذعة،  يف دية اخلطإ عرشون حقة:  قال رسول اهلل    [ 2745]احلديث:  

  .(6)وعرشون بنو خماض ذكورا، وعرشون بنت لبون، وعرشون بنت خماض 

وثالٌث  ثالٌث وثالثون حقة  ،  عيل قال: دية شبه العمد أثالٌث عن    [ 2746]احلديث:  

   .(7)وكلها خلفات، وثالثون جذعة وأربٌع وثالثون ثنية إىل بازل عامها 

أرباعٌ عن    [ 2747]احلديث:   اخلطإ  يف  قال:  حقة ،  عيل  وعرشون  ومخٌس  ،  مخٌس 

   .(8)ومخٌس وعرشون بنات خماض، ومخٌس وعرشون بنات لبون، وعرشون جذعة
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أال وإن قتيل اخلطإ العمد بالسوط والعصا  :  قال رسول اهلل    [ 2748]احلديث: 

ثنية إىل بازل عامها كلهن خلفةٌ ،  من اإلبل  مائة واحلجر   من    : مائة ويف رواية ،  (1)  أربعون 

 .(2) اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها 

كان يقوم دية اخلطأ عىل أهل القرى    عمرو: أن النبي  عن ابن    [ 2749]احلديث:  

إذا غلت رفع يف قيمتها وإذا  ،  دينار أو عدهلا من الورق ويقومها عىل أثامن اإلبل   مائةأربع  

وعدهلا من الورق    مائةإىل ثامن    مائة وبلغت عىل عهده ما بني أربع  ،  هاجت نقص من قيمتها 

،  كان دية عقله يف شاء فألفا شاةومن  ،  وقىض عىل أهل البقر بامئتي بقرة،  ثامنية آالف درهم

وقىض يف األنف  ،  العقل مرياٌث بني ورثة القتيل عىل قرابتهم فام فضل فللعصبة  وقال  

كاملة الدية  جدع  الدية،  إذا  فنصف  ثندوته  جدعت  بني    وقىض  ،  وإن  املرأة  عقل  أن 

بني ورثتها    وإن قتلت فعقلها ،  عصبتها من كانوا ال يرثون منها شيئا إال ما فضل عن ورثتها 

ليس للقاتل يشٌء وإن مل يكن له وارٌث فوارثه  :  قال رسول اهلل  و،  وهم يقتلون قاتلهم 

  .(3) أقرب الناس إليه وال يرث القاتل شيئا 

أن العقل مرياٌث بني ورثة القتيل    : قىض  قال   عمرو عن ابن    [ 2750]احلديث:  

صبتها من كانوا وال يرثون  وقىض أن يعقل عىل املرأة ع،  عىل فرائضهم فام فضل فللعصبة

 .(4)قتلت فعقلها عىل ورثتها وهم يقتلون قاتلها فإن  ،إال ما فضل عن ورثتها ، منه شيئا 

امرأتان من هذيل فرمت إحدامها  قال  هريرة  عن أّب   [ 2751]احلديث:   اقتتلت   :

فقىض أن دية جنينها غرٌة عبٌد    فاختصموا إىل النبي  ،  األخرى بحجر فقتلتها وما يف بطنها 

فقال محل بن النابغة  ،  وورثها ولدها ومن معهم ،  وقىض بدية املرأة عىل عاقلتها ،  أو وليدةٌ 
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قال  اهلذيل: يا رسول اهلل كيف أغرم من ال أكل وال رشب وال استهل فمثل ذلك يطل؟ ف

 . (1)إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع: رسول اهلل 

يف جنني امرأة من بني حليان    : قىض النبي  قال  هريرة  عن أّب   [ 2752ديث:  ]احل 

قىض عليها بالغرة توفيت فقىض بأن مرياثها    التيثم إن املرأة  ،  عبد أو أمة،  سقط ميتا بغرة

   .(2)وأن العقل عىل عصبتها ، لبنيها وزوجها 

قىض يف اجلنني بغرة عبد أو أمة أو    هريرة: أن النبي  عن أّب    [ 2753]احلديث:  

 . (3)فرس أو بغل

جابر: أن امرأتني من هذيل قتلت إحدامها األخرى ولكل  عن    [ 2754]احلديث:  

دية املقتولة عىل عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها؛ ألهنام    واحدة منهام زوٌج وولٌد فجعل  

مرياثها لزوجها  ،  ال :  ال رسول اهلل  قف،  فقال: عاقلة املقتولة مرياثها لنا ،  ما كانا من هذيل

   .(4) وولدها 

قىض يف الدية عىل أهل اإلبل    عطاء بن أّب رباح: أن النبي  عن    [ 2755]احلديث:  

وعىل أهل احللل  ،  وعىل أهل الشاء ألفي شاة،  وعىل أهل البقر مائتي بقرة،  من اإلبل  مائة

 . (5)مائتي حلة

بن جثامة قتل رجال من أشجع يف    السلمي: أن حملم   ضمرية   عن  [ 2756]احلديث:  

فتكلم عيينة يف قتل األشجعي؛ ألنه من غطفان    وذلك أول غري قىض به النبي  ،  اإلسالم

خندف  من  ألنه  حملم؛  دون  حابس  بن  األقرع  وكثرت  ،  وتكلم  األصوات  فارتفعت 
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يينة: ال واهلل حتى  قال ع  ؟يا عيينة أال تقبل الغري:  قال رسول اهلل  ف،  اخلصومة واللغط 

أدخل عىل نسائه من احلرب واحلزن ما أدخل عىل نسائي ثم ارتفعت األصوات وكثرت  

  أيضاا فقال عيينة مثل ذلك  ؟يا عيينة أال تقبل الغري: قال رسول اهلل ف، اخلصومة واللغط

اهلل    فقال: يا رسول ،  إىل أن قام رجٌل من بني ليث يقال له مكيتٌل عليه شكٌة ويف يده درقةٌ 

فرمي أوهلا ونفر آخرها اسنن  ،  إين مل أجد ملا فعل هذا يف غرة اإلسالم مثال إال غنام وردت 

ومخسني  ،  بل نعطيكم مخسني من اإلبل يف فورنا هذا:  قال رسول اهلل  ف،  اليوم وغري غدا

،  وهو يف طرف الناس،  وذلك يف بعض أسفاره وحملٌم رجٌل طويٌل آدم  ،إذا رجعنا إىل املدينة 

وعيناه تدمعان فقال: يا رسول اهلل إين    م يزالوا حتى ختلص فجلس بني يدي النبي  فل

أقتلته  :  قال رسول اهلل  ف  ،وأنا أتوب إىل اهلل فاستغفر يل يا رسول اهلل،  فعلت الذي فعلت

  .(1)بصوت عال.. اللهم ال تغفر ملحلم  ، بسالحك يف غرة اإلسالم

  .(2) ال أعفي من قتل بعد أخذ الدية:  قال رسول اهلل   [ 2757]احلديث:  

،  املعتمر: أنه احتفر بئرا باليمن فسقط فيها األسد  حنش بنعن    [ 2758]احلديث: 

حتى كانوا  ،  فتعلق اآلخر بآخر،  فوقع رجل يف البئر فتعلق برجل ،  فأصبحوا ينظرون إليه

فقال الناس لألول:  ،  رحمه فقتلهفتناوله رجل ب،  فسقطوا يف البئر مجيعا فجرحهم األسد   أربعة

بن أّب طالب  فأتى أصحابه فكادوا يقتتلون فقدم عيل  ،  أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم

ومن  ،  فمن ريض منكم جاز عليه رضاه،  عىل تلك احلال فسألوه فقال: سأقيض بينكم بقضاء 

: امجعوا  قال ،  قالوا: نعم،  فيقىض بينكم  حتى تأتوا رسول اهلل  ،  سخط منكم فال حق له

لألول: ربع دية؛ ألنه  ،  ممن حفر البئر من الناس ربع دية وثلث دية ونصف دية ودية تامة
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وللثالث: نصف دية ألنه هلك  ،  وللثانى: ثلث دية؛ ألنه هلك فوقه اثنان، هلك فوقه ثالثة

وإن مل ترضوا فال حق  ،  رضيتم فهذا بينكم قضاءفإن    ،ولآلخر: الدية التامة،  فوقه واحد

،  أنا أقىض بينكم إن شاء اهلل :  فقال ،  فقصوا عليه،  العام املقبل  تى تأتوا رسول اهلل  لكم ح

كيف قىض بينكم؟  :  فقال،  فقام رجل فقال: إن عليا قىض بيننا ،  وهو جالس يف مقام إبراهيم 

 .(1)قىض بينكم هو ما : فقصوا عليه فقال

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

يف خطبة الوداع: العمد قود، وشبه العمد ما    قال رسول اهلل   [ 2759]احلديث: 

 .(2)بعري، فمن زاد فهو من اجلاهلية مائة قتل بالعصا واحلجر، وفيه 

اهلل    [ 2760]احلديث:   رسول  تتكافإ املسلمون    : قال  ويسعى    أخوة  دماؤهم، 

 .(3)بذمتهم أدناهم، هم يد عىل من سواهم

كان َيبس يف هتمة الدم    رسول اهلل  إن    قال اإلمام الصادق:  [ 2761]احلديث:  

 .(4) سبيله خيل جاء أولياء املقتول بثبت، وإال فإن  ستة أيام، 

 .(5) : من شهر سيفا فدمه هدرقال رسول اهلل   [ 2762]احلديث:  

: من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو  قال رسول اهلل    [ 2763]احلديث:  

 .(6)أوثق دابة، أو حفر شيئا يف طريق املسلمني فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن

الباقر:   [ 2764]احلديث:   اإلمام  اهلل    قال  رسول  اليمن    بعث  إىل  عيل  اإلمام 

رجله فقتله، فجاء أولياء  فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو، فمر برجل فنفحه ب

 

 ( 1532) 208-207/ 2)كشف األستار( ( البزار كام يف 1)
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املقتول إىل الرجل فأخذوه فرفعوه إىل اإلمام عيل فأقام صاحب الفرس البينة عند اإلمام  

أولياء   فجاء  دم صاحبهم،  اإلمام عيل  فأبطل  الرجل  داره ونفح  من  أفلت  فرسه  أن  عيل 

دم صاحبنا،  فقالوا: يا رسول اهلل إن عليا ظلمنا وأبطل  املقتول من اليمن إىل رسول اهلل 

 .(1): إن عليا ليس بظالمفقال رسول اهلل 

اهلل    [ 2765]احلديث:   رسول  واملعدن  قال  جبار،  والعجامء  جبار،  البئر   :

 . (2)جبار

الصادق:  [ 2766]احلديث:   اإلمام  قد    قال  أعراّب  عىل  فاستعدت  امرأة  جاءت 

األ  فقال  جنينا،  فألقت  فقال  أفزعها  يطل،  ومثله  يصح  ومل  هيل  مل  اهلل  عراّب:    : رسول 

 .(3) اسكت سجاعة، عليك غرة وصيف عبد أو أمة

يف جنني اهلاللية حيث    قىض رسول اهلل   قال اإلمام الصادق:  [ 2767]احلديث:  

 .(4) عليه غرة عبد أو أمةأن رميت باحلجر فألقت ما يف بطنها ميتا 

وقد رضب   رسول اهلل  عن اإلمام الصادق أن رجال جاء إىل  [ 2768]احلديث:  

فاستعدى عليه، فقال    رسول اهلل  سقطت سقطا ميتا فأتى زوج املرأة إىل  أامرأة حبىل ف

يا  فقال    الضارب:  استبش،  وال  صاح،  وال  استهل،  وال  رشب،  وال  أكل،  ما  اهلل  رسول 

 .(5): إنك رجل سجاعة، فقىض فيه رقبةرسول اهلل 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 

 . 8/  352/ 7الكايف  ( 1)

 .  20/  377/ 7الكايف  ( 2)

،  1127/  300/ 4، واالستبصار  1110/ 286/  10التهذيب    (  3)

 .  3/  343/ 7الكايف 

 . 1126/  300/ 4، واالستبصار 1109/ 286/  10التهذيب  ( 4)

 .  1111/ 286/  10التهذيب  ( 5)



614 

 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

: يف اخلطأ شبه العمد أن تقتله بالسوط أو بالعصا  اإلمام عيل قال    [ 2769]احلديث:  

 .(1) اإلبلمن  مائة أو باحلجارة إن دية ذلك تغلظ، وهي 

يف رجل أمر عبده أن يقتل رجال فقتله: وهل عبد  اإلمام عيل  قال    [ 2770]احلديث:  

 .(2) ويستودع العبد السجن ،الرجل إال كسوطه أو كسيفه، يقتل السيد 

قىض اإلمام عيل يف رجلني أمسك أحدمها    الصادق:قال اإلمام    [ 2771]احلديث:  

 .(3)حتى يموت غام كام حبسه حتى مات غام اآلخرقتل القاتل وحبس ب اآلخروقتل 

يف رجل شد عىل رجل ليقتله  اإلمام عيل  عن سامعة، قال: قىض   [ 2772]احلديث: 

ال الرجل فقتله، فقتل  منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء  رجل  والرجل فار 

الذي أمسكه عليه أن يطرح يف السجن أبدا حتى يموت فيه،    اآلخر الذي قتله، وقىض عىل  

 .(4)أمسكه عىل املوت ألنه

واحد منهم  اإلمام عيل،  ثالثة نفر إىل    قال اإلمام الصادق: رفع  [ 2773]احلديث:  

  فقتله، واآلخر يراهم، فقىض يف الرؤية أن تسمل عيناه، ويف   اآلخر أمسك رجال، وأقبل  

 .(5)الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كام أمسكه، وقىض يف الذي قتل أن يقتل

عيل   [ 2774]احلديث:   اإلمام  عهده    قال  األ   إىليف  والدماء  مالك  وإياك  شرت: 

لنقمة، وال أعظم لتبعة، وال أحرى بزوال نعمة    أدعيليس يشء    فإنهوسفكها بغري حلها،  

فيام  او العباد  بني  باحلكم  مبتدئ  سبحانه  واهلل  حقها،  بغري  الدماء  سفك  من  مدة،  نقطاع 
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ذلك مما يضعفه  فإن    تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام،

فيه قود البدن،  فإن     قتل العمد يزيله وينقله، وال عذر لك عند اهلل وال عندي يف و  ويوهنه 

يف الوكزة فام فوقها مقتلة، فال  فإن    وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة،

 .(1) تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إىل أولياء املقتول حقهم

الصادق:    [ 2775]احلديث:   اإلمام  يلعبون  قال  عيل  اإلمام  زمان  يف  صبيان  كان 

إىل  بأخطار هلم، فرم فأقام  اإلمام عيل  ى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك 

 .(2) الرامي البينة بأنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر

كتب    [ 2776]احلديث:   الصادق:  اإلمام  املؤمنني  قال  أمري  إىل  بكر  أّب  بن  حممد 

عمدا رجال  قتل  جمنون  رجل  عن  قو  ، يسأله  عىل  الدية  وخطأه  فجعل  عمده  وجعل  مه 

 .(3)سواء

قتل رجال بامرأة قتلها عمدا،  اإلمام عيل عن اإلمام الصادق أن  [ 2777]احلديث:  

 .(4)وقتل امرأة قتلت رجال عمدا

عيل   [ 2778]احلديث:   اإلمام  والصبي    قال  يفيق،  ال  الذي  واملعتوه  املجنون،  يف 

 .(5)قلمحتمله العاقلة، وقد رفع عنهام ال أالذي مل يبلغ: عمدمها خط

انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكربوا،  قال اإلمام عيل:    [ 2779]احلديث:  

 . (6) أحبوا قتلوا أو عفوا، أو صاحلوافإن  بلغوا خريوا،  فإذا

من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز  قال اإلمام عيل:    [ 2780]احلديث:  
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 .(1)وسقط الدم وتصري دية، ويرفع عنه حصة الذي عفا 

يت عمر بن اخلطاب برجل قد قتل أخا رجل  قال اإلمام الباقر: أ [ 2781]احلديث:  

فدفعه إليه وأمره بقتله، فرضبه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إىل منزله فوجدوا به  

، فقال: أنت قاتل أخي ويل أن أقتلك،  األولفربأ، فلام خرج أخذه أخو املقتول    رمقا فعاجلوه

رة، فانطلق به إىل عمر فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: واهلل قتلتني مرة،  فقال: قد قتلتني م

فأخربه خربه، فقال: ال تعجل حتى أخرج إليك، فدخل عىل عمر،  اإلمام عيل  فمروا عىل  

فقال: يقتص هذا من أخي املقتول   ؟فقال: ليس احلكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا احلسن

، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى عىل نفسه، فعفا عنه  ما صنع به ثم يقتله بأخيه  األول

 .(2) وتتاركا 

وأطعموه    األسريملا قتله ابن ملجم: احبسوا هذا    قال اإلمام عيل   [ 2782]احلديث:  

عشت فأنا أوىل بام صنع ّب: إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت،  فإن    ساره،إوأحسنوا  

 .(3)لكم أن تقتلوه فال متثلوا بهبدا فإن  وإن شئت صاحلت، وإن مت فذلك إليكم،

عيل   [ 2783]احلديث:   اإلمام  أهله   قال  ألفينكم  يويص  ال  املطلب  عبد  بني  يا   :

ختوضون دماء املسلمني خوضا تقولون: قتل أمري املؤمنني، أال ال يقتلن ّب إال قاتيل، انظروا  

ين سمعت رسول  إإذا أنا مت من هذه الرضبة فارضبوه رضبة برضبة، وال يمثل بالرجل ف

بني أنت    يقول: إياكم واملثلة ولو بالكلب العقور، ثم أقبل عىل ابنه احلسن فقال: يا   اهلل  

 .(4)تأثم عفوت فلك، وان قتلت فرضبة مكان رضبة وال فإن  وويل الدم،  األمرويل 

برجل وجد يف خربة وبيده  اإلمام عيل  يت  أ   قال اإلمام الصادق:  [ 2784]احلديث:  
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قال:    ؟: ما تقولاإلمام عيل م، وإذا رجل مذبوح يتشحط يف دمه فقال له  سكني ملطخ بالد

فقال: أنا قتلته، فقال  ،  أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلام ذهبوا به أقبل رجل مرسع

فقال: وما كنت أستطيع أن أقول،    ؟ول: ما محلك عىل إقرارك عىل نفسكلألاإلمام عيل  

لرجال وأخذوين وبيدي سكني ملطخ بالدم، والرجل يتشحط  وقد شهد عيل أمثال هؤالء ا

يف دمه، وأنا قائم عليه خفت الرضب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه اخلربة  

فدخل    ، شاة، وأخذين البول فدخلت اخلربة فرأيت الرجل متشحطا يف دمه، فقمت متعجبا 

ام إىل احلسن، وقولوا له: ما  : خذوا هذين فاذهبوا ِباإلمام عيل عيل هؤالء فأخذوين، فقال  

املؤمنني: إن    ألمرياحلكم فيهام، فذهبوا إىل احلسن وقصوا عليه قصتهام، فقال احلسن: قولوا  

َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنهاَم َأْحَيا النهاَس    ﴿ كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال اهلل عّز وجّل:  

ا   .(1)َيىل عنهام، وخترج دية املذبوح من بيت املال [ 32]املائدة:  ﴾ مَجِيعا

يف رجل اهتم  اإلمام عيل  احلسن يف حياة  اإلمام  : قىض  املفيد   قال  [ 2785]احلديث: 

فنفى عنه ما اعرتف به من القتل وأضافه إىل نفسه وأقر به،   اآلخربالقتل فاعرتف به، وجاء 

لدية، وتكون دية املقتول من بيت مال  عن إقراره، بأن يبطل القود فيهام وا  األول فرجع املقر  

شكال واقع  قراره نفسا، واإلإفقد أحيا ب  املسلمني، وقال: إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا 

 .(2) ذلك، فصوبه وأمىض احلكم فيهاإلمام عيل فالدية عىل بيت املال، فبلغ 

ال  يف رجل وجد مقتوال  اإلمام عيل  قىض    قال اإلمام الصادق:  [ 2786]احلديث:  

عطوا ديته من بيت مال املسلمني  أقال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته  فيدرى من قتله،  

عليه،    ، ويصلوناإلمام فكذلك تكون ديته عىل    لإلمام ن مرياثه  وال يبطل دم امرئ مسلم أل
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 .(1)ويدفنونه

مرة اإلمام عيل  إازدحم الناس يوم اجلمعة يف    قال اإلمام الباقر:   [ 2787]احلديث:  

 .(2)ديته إىل أهله من بيت مال املسلمني  فوديبالكوفة فقتلوا رجال، 

 .(4)عقل وال قصاص (3): ليس يف اهلايشاتاإلمام عيل قال   [ 2788]احلديث:  

اإلمام عيل:    [ 2789]احلديث:   يوم  قال  أو  اجلمعة  يوم  الناس  من مات يف زحام 

 .(5) يعلمون من قتله، فديته من بيت املال ال  عرفة أو عىل جرس 

أن ما أخطأت به القضاة يف  اإلمام عيل  قىض    قال اإلمام الباقر:   [ 2790]احلديث:  

 .(6)دم أو قطع فعىل بيت مال املسلمني

رجل قتل يف قرية، أو قريبا    يف اإلمام عيل  قىض    قال اإلمام الباقر:  [ 2791]احلديث:  

 .(7)ة إن مل توجد بينة عىل أهل تلك القرية أهنم ما قتلوهمن قرية أن يغرم أهل تلك القري

رجل كان جالسا مع قوم ثقات ونفر معهم،    سئل اإلمام عيل عن  [ 2792]احلديث:  

قال: ليس عليهم قود، وال يبطل  فأو رجل وجد يف قبيلة، أو عىل دار قوم فادعي عليهم،  

 .(8)دمه، عليهم الدية

اإلمام    [ 2793]احلديث:   أ قال  بالكوفة مقطعا،  الباقر:  بقتيل وجد  اإلمام عيل  يت 

فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثم استحلفهم قسامة باهلل ما قتلناه وال علمنا له قاتال،  

 .(9) وضمنهم الدية
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عن عبد الرمحن بن احلجاج، قال: سمعت ابن أّب ليىل يقول:    [ 2794]احلديث:  

، ثم إنه فرض عىل أهل البقر  فأقرها رسول اهلل    ل اإلبمن    مائة كانت الدية يف اجلاهلية  

مائتي بقرة، وفرض عىل أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعىل أهل الذهب ألف دينار، وعىل أهل  

قال عبد الرمحن بن احلجاج:  .  الورق عرشة ألف درهم، وعىل أهل اليمن احللل مائتي حلة.

ان اإلمام عيل يقول: الدية ألف دينار،  فسألت اإلمام الصادق عام روى ابن أّب ليىل، فقال: ك

آالف   دراهم، وعرشة  الدينار عرشة  أهلاألمصار  ألهلوقيمة  من    مائةالبوادي    ، وعىل 

 .(1)بقرة، أو ألف شاة مائةهل السواد  ، وألاإلبل

يف اخلطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا  قال اإلمام عيل:    [ 2795]احلديث:  

: منها أربعون خلفة من بني ثنية إىل بازل  اإلبلمن   مائةظ، وهي أو باحلجر أن دية ذلك تغل 

ابنة   فيه ثالثون حقة، وثالثون  يكون  لبون، واخلطأ  بنت  عامها، وثالثون حقة، وثالثون 

وعرشون درمها،    مائةلبون، وعرشون بنت خماض، وعرشون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعري  

 .(2) عرشون شاة اإلبلأو عرشة دنانري، ومن الغنم قيمة كل ناب من 

تستأدى دية اخلطأ يف ثالث سنني، وتستأدى دية  قال اإلمام عيل:    [ 2796]احلديث:  

 .(3)العمد يف سنة

رشبوا مسكرا، فأخذ    أربعة يف  اإلمام عيل  قىض    قال اإلمام الباقر:  [ 2797]احلديث:  

بعضهم عىل بعض السالح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر املجروحني فرضب كل  

جراحة   تقاس  أن  وأمر  املجروحني،  عىل  املقتولني  بدية  وقىض  جلدة،  ثامنني  منهام  واحد 

الدية،  من  فرتفع  املقتولني  فإن    املجروحني  أولياء  من  أحد  عىل  فليس  املجروحان  مات 
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 .(1) يشء

الصادق:    [ 2798]احلديث:   اإلمام  فيتباعجون  قال  فيسكرون  يرشبون  قوم  كان 

فسجنهم فامت منهم رجالن وبقي رجالن،  اإلمام عيل  بسكاكني كانت معهم، فرفعوا إىل  

فقالوا: نرى    ؟ فقال أهل املقتولني: يا أمري املؤمنني أقدمها بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون

 للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهام صاحبه،  أن تقيدمها، فقال اإلمام عيل 

بل   اإلمام عيل:  فقال  قبائل  أقالوا: ال ندري،  املقتولني عىل  دية  دية  األربعة جعل  ، وآخذ 

 .(2)جراحة الباقيني من دية املقتولني

الصادق:  [ 2799]احلديث:   اإلمام  إىل    قال  عيل  رفع  يف  اإلمام  كانوا  غلامن  ستة 

واحد، منهم: فشهد ثالثة منهم عىل اثنني أهنام غرقاه، وشهد اثنان عىل الثالثة    الفرات فغرق 

عىل   ومخسني  االثنني،  عىل  أمخاس  ثالثة  أمخاسا:  بالدية  عيل  اإلمام  فقىض  غرقوه،  أهنم 

 .(3) الثالثة

 .(4)إياك أن تدفع فتكرس فتغرمقال اإلمام عيل:   [ 2800]احلديث:  

يف صاحب الدابة أنه يضمن  اإلمام عيل  قىض    الباقر: قال اإلمام  [ 2801]احلديث:  

 .(5)نفحت برجلها فال ضامن عليه إال أن يرضِبا إنسان ما وطأت بيدها ورجلها، وما 

 .(6)إذا استقل البعري بحمله فقد ضمن صاحبهقال اإلمام عيل:   [ 2802]احلديث:  

وطئت  أن اإلمام عيل ضمن صاحب الدابة ما  اإلمام الباقر  عن    [ 2803]احلديث: 

 .(7)أن يرضِبا إنسان بيدهيا ورجليها، وما نفحت برجلها فال ضامن عليه إال
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أن اإلمام عيل كان يضمن الراكب ما وطأت  اإلمام الباقر  عن    [ 2804]احلديث:  

 .(1)الدابة بيدها أو رجلها إال أن يعبث ِبا أحد فيكون الضامن عىل الذي عبث ِبا 

ام عيل كان يضمن الراكب ما وطأت  أن اإلماإلمام الباقر  عن    [ 2805]احلديث:  

 .(2) الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها، ويربئه من الرجل

كان إذا صال الفحل أول مرة  اإلمام عيل اإلمام الصادق أن عن   [ 2806]احلديث:  

 .(3)ثنى ضمن صاحبه  فإذامل يضمن صاحبه 

يف رجل دخل دار قوم بغري  اإلمام عيل  قىض  قال اإلمام الصادق:    [ 2807]احلديث:  

 .(4) ال ضامن عليهم، وإن دخل بإذهنم ضمنوا أإذهنم فعقره كلبهم 

كان يضمن صاحب الكلب إذا  اإلمام عيل    عن زيد بن عيل، أن   [ 2808]احلديث: 

كلبهم فعقرك  بإذهنم  قوم  دار  دخلت  وإذا  بالليل،  عقر  إذا  يضمنه  وال  هنارا،  فهم    عقر 

 . (5) ضامنون، وإذا دخلت بغري إذن فال ضامن عليهم

: من تطبب أو تبيطر فليأخذ الرباءة من وليه، وإال  اإلمام عيل قال    [ 2809]احلديث:  

 .(6)فهو له ضامن

الصادق:   [ 2810]احلديث:   اإلمام  فبعث    قال  فبلغ ذلك عمر  تؤتى  امرأة  كانت 

فأخذها الطلق فذهبت إىل بعض الدور    إليها فروعها وأمر أن جياء ِبا إليه، ففزعت املرأة

فولدت غالما فاستهل الغالم ثم مات فدخل عليه من روعة املرأة ومن موت الغالم ما شاء  

قال: سلوا    ؟وقال بعضهم: وما هذا  ؟اهلل، فقال له بعض جلسائه: ما عليك من هذا يشء

 

 .  1077/  284/ 4، واالستبصار 890/ 226/  10التهذيب  ( 1)

 .  68قرب اإلسناد:  ( 2)

 .  13/  353/ 7الكايف  ( 3)

 .  14/  353/ 7الكايف  ( 4)

 . 898/ 228/  10التهذيب  ( 5)

 . 1/  364/ 7الكايف  ( 6)



622 

 

نتم برأيكم قلتم لقد  : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن ك اإلمام عيل أبا احلسن، فقال هلم  

 .(1)أخطأتم، ثم قال: عليك دية الصبي

أن رجال رشد له بعريان فأخذمها رجل فقرهنام  اإلمام الباقر  عن   [ 2811]احلديث:  

أراد   إنام  وقال:  يضمنه،  فلم  عيل  اإلمام  إىل  ذلك  فرفع  ومات،  أحدمها  فاختنق  حبل  يف 

 .(2) اإلصالح

أنفس رشكاء يف بعري    أربعة يف  اإلمام عيل  قىض    قال اإلمام الباقر:  [ 2812]احلديث:  

كرس، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم  فعقله أحدمها، فانطلق البعري يعبث بعقاله فرتدى فان

أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه   له حظه من أجل  بينهم أن يغرموا  لنا بعرينا، فقىض 

 .(3)منه

كان اإلمام عيل، ال يضمن ما أفسدت البهائم  قال اإلمام الباقر:   [ 2813]احلديث:  

 .(4)البهائم ليالهنارا، ويقول: عىل صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت 

يف رجل أقبل بنار فأشعلها يف  اإلمام عيل  قىض  قال اإلمام الباقر:    [ 2814]احلديث:  

 .(5)غرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتلبدار قوم فاحرتقت واحرتق متاعهم 

عيل:    [ 2815]احلديث:   اإلمام  وال  قال  إقرارا،  وال  عمدا،  تضمن  ال  العاقلة 

 .(6) صلحا 

فإن    أمري املؤمنني فيمن عفا من ذي سهم  قىض  مام الباقر:قال اإل  [ 2816]احلديث:  

الدية، ويرفع عنهم  فخوة عفا أحدهم،  إ   أربعةعفوه جائز، وقىض يف   بقيتهم  قال: يعطى 
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 . (1) بحصة الذي عفا 

 ما روي عن اإلمام السجاد: 

َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا  ﴿ يف قوله تعاىل:    قال اإلمام السجاد  [ 2817]احلديث: 

ن من هم  حممد يف القصاص حياة أل  أمةولكم يا    :[ 179]البقرة:    ﴾ َتتهُقونَ ُأويِل اأْلَْلَباِب َلَعلهُكْم  

وحياة   بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله،

ا من الناس إذا علموا أن القصاص واجب ال  هلذا اجلاين الذي أراد أن يقتل، وحياة لغريمه

 .(2)جيرتون عىل القتل خمافة القصاص

 ما روي عن اإلمام الباقر: 

قتل العمد كل ما عمد به الرضب فعليه القود،  قال اإلمام الباقر:    [ 2818]احلديث:  

عليه  إذا أقر عىل نفسه بالقتل قتل وان مل يكن  وفتصيب غريه،    اليشء وإنام اخلطأ أن تريد  

 .(3)بينة

الباقر:    [ 2819]احلديث:   به ففيه القود، وإنام اخلطأ أن تريد    أريد كلام  قال اإلمام 

 .(4)فتصيب غريه اليشء

يف رجل أمر رجال بقتل رجل: يقتل به الذي    قال اإلمام الباقر   [ 2820]احلديث:  

 .(5)بقتله يف احلبس حتى يموت األمرقتله، وَيبس 

 .(6)ليس اخلطأ مثل العمد، العمد فيه القتلقر: قال اإلمام البا   [ 2821]احلديث:  

الباقر  [ 2822]احلديث:   يف الرجل يسقط عىل الرجل فيقتله: ال يشء    قال اإلمام 

 

/  4، واالستبصار  693/  177، والتهذيب  6/  357/  7الكايف    (  1)

262 /989 . 

 . 319االحتجاج:  ( 2)

 . 623/ 155/  10، التهذيب  1/  278/ 7الكايف  ( 3)

 .  223/  264/ 1تفسري العيايش  ( 4)

 . 1/  285/ 7الكايف  ( 5)

 . 681/ 174/  10التهذيب  ( 6)



624 

 

 .(1)من قتله القصاص فال دية لهو  ،عليه

 .(2)من قتله القصاص فال دية لهقال اإلمام الباقر:   [ 2823]احلديث:  

فال دية له يف    اإلمام من قتله القصاص بأمر    قال اإلمام الباقر:  [ 2824]احلديث:  

 .(3)قتل وال جراحة

رجل قتل رجال عمدا فلم يقم عليه احلد ومل  قيل لإلمام الباقر:    [ 2825]احلديث: 

تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط  

فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حني قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل    ،أنه قتله

قتل به، وإن مل يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إىل ورثة املقتول الدية من مال  

 .(4)الدية من بيت املال، وال يبطل دم امرئ مسلم أعطىالقاتل، وإن مل يكن له مال  

قال: يقتل ِبا صاغرا وال  ف،  أمهرجل قتل  لباقر عن  سئل اإلمام ا  [ 2826]احلديث:  

 .(5) أظن قتله ِبا كفارة له، وال يرثها 

الباقر عن    [ 2827]احلديث:   قال: يقتالن    ؟ امرأتني قتلتا رجال عمداسئل اإلمام 

 . (6) به، ما َيتلف يف هذا أحد

رجلني قتال رجال عمدا وله وليان فعفا  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2828]احلديث:  

درئ عنهام القتل، وطرح عنهام من الدية    األولياءالوليني، فقال: إذا عفا عنهام بعض    أحد

بقدر حصة من عفا، وأديا الباقي من أمواهلام إىل الذي مل يعف، وقال: عفو كل ذي سهم  

 .(7)جائز
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 .(1) ارتفع القود األولياءإن عفا واحد من قال اإلمام الباقر:   [ 2829]احلديث:  

إذا مات ويل املقتول قام ولده من بعده مقامه  اإلمام الباقر:    قال   [ 2830]احلديث:  

 .(2) بالدم

رجل قتل فحمل إىل الوايل وجاءه قوم فشهد  قيل لإلمام الباقر:   [ 2831]احلديث:  

عليه الشهود أنه قتل عمدا، فدفع الوايل القاتل إىل أولياء املقتول ليقاد به، فلم يريموا حتى  

عليه   شهد  الذي  الرجل  هذا  وأن  عمدا،  صاحبهم  قتل  أنه  الوايل  عند  فأقر  رجل  أتاهم 

قال: إن أراد أولياء املقتول أن  ف ،الشهود بريء من قتل صاحبه فال تقتلوه به وخذوين بدمه

، ثم ال سبيل لورثة الذي أقر  اآلخر يقتلوا الذي أقر عىل نفسه فليقتلوه وال سبيل هلم عىل  

عىل نفسه عىل ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا وال  

لياء الذي شهد عليه نصف  سبيل هلم عىل الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر عىل نفسه إىل أو

قال: ذاك هلم، وعليهم أن يدفعوا إىل أولياء    ؟ل: أرأيت إن أرادوا أن يقتلومها مجيعا يالدية، ق 

ل: إن أرادوا أن يأخذوا  ي الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلوهنام، ق

ل: كيف جعلت  يقعليه،    ن أحدمها أقر واآلخر شهدفقال: الدية بينهام نصفان، أل  ؟الدية

الذي أقر    ألولياءالذي شهد عليه عىل الذي أقر نصف الدية حيث قتل، ومل جتعل    ألولياء

ن الذي ُشهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي  فقال: أل  ؟ عىل أولياء الذي شهد عليه ومل يقر

ما  شهد عليه مل يقر ومل يربأ صاحبه، واآلخر أقر وبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه  

 .(3)مل يلزم الذي شهد عليه ومل يقر ومل يربأ صاحبه

لو أن رجال قتل يف قرية، أو قريبا من قرية ومل   قال اإلمام الباقر:   [ 2832]احلديث:  
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 .(1) بينة عىل أهل تلك القرية أنه قتل عندهم، فليس عليهم يشء توجد 

، ووسطه  اإلمام الباقر يف الرجل يقتل فيوجد رأسه يف قبيلةقال   [ 2833]احلديث:  

والصالة   وبدنه،  صدره  قبيلته  يف  وجد  من  عىل  ديته  قبيلة:  يف  والباقي  قبيلة،  يف  وصدره 

 .(2)عليه

غالم دخل دار قوم يلعب فوقع يف بئرهم،  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2834]احلديث:  

 .(3)وا متهمني ضمنواكانفإن  يضمنون،ال قال: ف ؟هل يضمنون

فإن    أيام ظئر قوم قتلت صبيا هلم وهي نائمة،قال اإلمام الباقر:    [ 2835]احلديث: 

رت  أرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنام ظأعليها الدية من ماهلا خاصة إن كانت إنام ظ

 .(4) الدية عىل عاقلتها فإن  من الفقر 

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

عن عبد الرمحن بن احلجاج، قال: قال يل اإلمام الصادق: َيالف    [ 2836]احلديث:  

قلت: نعم، قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غالمان   ؟َييى بن سعيد قضاتكم

فعمد املعضوض إىل حجر فرضب به رأس صاحبه الذي    يف الرحبة فعض أحدمها صاحبه،

فأقاده، فعظم ذلك عىل ابن أّب ليىل  عضه فشجه فكز فامت، فرفع ذلك إىل َييى بن سعيد  

  وابن شربمة وكثر فيه الكالم، وقالوا: إنام هذا اخلطأ فوداه عيسى بن عيل من ماله، فقال 

 .(5) فيصيب غريه  اليشء: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنام اخلطأ أن يريد  اإلمام الصادق

رجل رضب رجال بعصا فلم يقلع عنه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2837]احلديث:  
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قال: نعم، ولكن ال يرتك يعبث به ولكن    ؟الرضب حتى مات، أيدفع إىل ويل املقتول فيقتله

 .(1) جييز عليه بالسيف

اإلمام الصادق: العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة قال    [ 2838]احلديث:  

 . (2) ه عمد، واخلطأ من اعتمد شيئا فأصاب غريهأو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كل

العمد الذي يرضب بالسالح أو بالعصا ال   قال اإلمام الصادق:  [ 2839]احلديث:  

 .(3)يقلع عنه حتى يقتل، واخلطأ الذي ال يتعمده

إن رضب رجل رجال بعصا أو بحجر فامت    قال اإلمام الصادق:  [ 2840]احلديث:  

به العمد فالدية عىل القاتل، وإن عاله وألح عليه  من رضبة واحدة قبل أن يتكلم فهو يش

بالعصا أو باحلجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن رضبه رضبة واحدة فتكلم ثم مكث  

 .(4)يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد

باليشء الذي ال يقتل مثله،    أرمي الرجلقيل لإلمام الصادق:    [ 2841]احلديث:  

صيب رجال، قال:  أل: أرمي الشاة في صاة صغرية فرمى ِبا، ققال: هذا خطأ، ثم أخذ حف

 .(5)هذا اخلطأ الذي ال شك فيه، والعمد الذي يرضب باليشء الذي يقتل بمثله

لو أن رجال رضب رجال بخزفة أو بآجرة    قال اإلمام الصادق:  [ 2842]احلديث: 

 .(6) أو بعود فامت كان عمدا

اخلطأ الذي فيه الدية والكفارة، أهو أن  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2843]احلديث:  

ل: رمى شاة فأصاب إنسانا، قال: ذاك  ي فقال: نعم، ق  ؟يعتمد رضب رجل وال يعتمد قتله
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 .(1)اخلطأ الذي ال شك فيه، عليه الدية والكفارة

إن العمد أن يتعمده فيقتله بام يقتل مثله،    قال اإلمام الصادق:  [ 2844]احلديث:  

ريد قتله يقتله بام ال يقتل مثله، واخلطأ الذي ال شك فيه أن يتعمد  واخلطأ أن يتعمده وال ي 

 .(2)شيئا آخر فيصيبه

 .(3) مجيع احلديد هو عمد   قال اإلمام الصادق:  [ 2845]احلديث:  

إن اخلطأ أن تعمده وال تريد قتله بام ال يقتل    قال اإلمام الصادق:  [ 2846]احلديث:  

 .(4) فتصيبهمثله، واخلطأ ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر 

اخلطأ أن تريد شيئا فتصيب غريه، فأما    إناّم قال اإلمام الصادق:    [ 2847]احلديث:  

 .(5)كل يشء قصدت إليه فأصبته فهو العمد

الصادق عن    [ 2848]احلديث:   اإلمام  الدية والكفارة، هو  سئل  فيه  الذي  اخلطأ 

ال: ذاك اخلطأ  قال: نعم، وإذا رمى شيئا فأصاب رجال، ق  ؟الرجل يرضب الرجل وال يتعمد

 .(6)الذي ال شك فيه

 .(7) العمد أن تعمده فتقتله بام مثله يقتل قال اإلمام الصادق:  [ 2849]احلديث:  

اإلمام الصادق يف رجلني قتال رجالا: إن شاء أولياء املقتول  قال   [ 2850]احلديث:  

 .(8)أن يؤدوا دية ويقتلومها مجيعا قتلومها 

رجل أمر عبده أن يقتل رجال فقتله، فقال:  قيل لإلمام الصادق:    [ 2851]احلديث:  
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 .(1) يقتل السيد به

إذا قتل الرجل الرجلني أو أكثر من ذلك    قال اإلمام الصادق:  [ 2852]احلديث:  

 .(2)قتل ِبم

رجل قتل رجال عمدا فرفع إىل الوايل،  سئل اإلمام الصادق عن   [ 2853]احلديث:  

  ؟ ولياءاأل  أيديل ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من  فدفعه الوايل إىل أولياء املقتو 

فإن    حتى يأتوا بالقاتل، قيل:  األولياء قال: أرى أن َيبس الذين خلصوا القاتل من أيدي  ف

 .(3)قال: إن مات فعليهم الدية يؤدوهنا مجيعا إىل أولياء املقتول  ؟مات القاتل وهم يف السجن

جعفر املنصور: إن    ألّبقدام أن رجال قال  عن عمرو بن أّب امل  [ 2854]احلديث:  

هذين الرجلني طرقا أخي ليال، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إيّل، وواهلل ما أدري ما صنعا  

جعفر بن   عبد اهلل   ألّب فقال   ..فقاال: كلمناه ثم رجع إىل منزله   ؟فقال هلام: ما صنعتام به  ؟به

غالم اكتب: بسم اهلل الرمحن الرحيم، قال    فقال: يا ،  : اقض بينهم)اإلمام الصادق( حممد  

: كل من طرق رجال بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إال أن يقيم عليه  رسول اهلل  

البينة أنه قد رده إىل منزله، يا غالم نح هذا فارضب عنقه، فقال: يا ابن رسول اهلل، واهلل ما  

ل: أنا ابن رسول اهلل يا غالم نح هذا  أنا قتلته ولكني أمسكته، ثم جاء هذا فوجاه فقتله، فقا 

خر، فقال: يا ابن رسول اهلل، ما عذبته ولكني قتلته برضبة واحدة، فأمر  فارضب عنقه لآل

فرضب جنبيه وحبسه يف السجن ووقع عىل رأسه َيبس   باآلخرأخاه فرضب عنقه، ثم أمر 

 .(4)عمره، ويرضب يف كل سنة مخسني جلدة
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الص  [ 2855]احلديث:   اإلمام  له ضامن  ادق:  قال  فهو  بليل  أخاه  الرجل  إذا دعا 

 .(1)حتى يرجع إىل بيته

يقاد به إال أن    فإنهمن قتل مؤمنا متعمدا    قال اإلمام الصادق:   [ 2856]احلديث:  

فعلوا  فإن  يرىض أولياء املقتول أن يقبلوا الدية أو يرتاضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية،

من    مائةالدية عرشة آالف درهم، أو ألف دينار، أو  و،  ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا قيدوا

 . (2)اإلبل

كل من قتل شيئا صغريا أو كبريا بعد أن    قال اإلمام الصادق:   [ 2857]احلديث:  

 .(3) يتعمد فعليه القود

الرجل وقع عىل رجل من فوق البيت  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2858]احلديث:  

 .(4) يشء  األسفل ال عىل يشء، و  األعىل قال: ليس عىل  ففامت أحدمها، 

رجل فقتله: الدية    اإلمام الصادق يف رجل دفع رجال عىل قال    [ 2859]احلديث:  

املقتول، وإن أصاب املدفوع يشء فهو عىل الدافع    ألولياءعىل الذي دفع عىل الرجل فقتله  

 .(5)أيضاا 

رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2860]احلديث:  

 .(6) قال: هو ضامن ملا كان من يشءف ،رجال آخر 

رجال    فغيشرجل كان راكبا عىل دابة  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2861]احلديث:  

قال:  فماشيا حتى كاد أن يوطئه، فزجر املايش الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح،  
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 .(1) إنام زجر عن نفسه  ،ليس الذي زجر بضامن

فقال: لو    ؟رجل قتله القصاص، له ديةالصادق عن  سئل اإلمام    [ 2862]احلديث:  

 .(2)من قتله احلد فال دية لهو كان ذلك مل يقتص من أحد، 

من رضبناه حدا من حدود اهلل فامت فال دية    قال اإلمام الصادق:  [ 2863]احلديث:  

 .(3) ديته علينا فإن  له علينا، ومن رضبناه حدا من حدود الناس فامت

أو تؤدى    ؟عليه احلد، أيقاد منه  أقيمعمن  سئل اإلمام الصادق    [ 2864]احلديث:  

 .(4) قال: ال، إال أن يزاد عىل القود  ؟ديته

كل من قتل شيئا صغريا أو كبريا بعد أن    قال اإلمام الصادق:   [ 2865]احلديث:  

 .(5) يتعمد فعليه القود

عن    [ 2866]احلديث:   الصادق  اإلمام  وله  سئل  قتل  فقال    أمرجل  وابن،  وأب 

أن    أريد: أنا  األم أن أعفو، وقالت    أريد: أنا  األبأن أقتل قاتل أّب، وقال    أريداالبن: أنا  

من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس    املقتول السدس  أم آخذ الدية، فقال: فليعط االبن  

 .(6)الذي عفا، وليقتله األب من الدية حق 

رجل قتل وله أوالد صغار وكبار أرأيت  قيل لإلمام الصادق:    [ 2867]احلديث:  

يقتل وجيوز عفو    ؟الكبار  األوالدإن عفا   كرب    فإذاالكبار يف حصصهم    األوالد فقال: ال 

 .(7)لديةالصغار كان هلم أن يطلبوا حصصهم من ا

رجالن قتال رجال عمدا وله وليان فعفا  قيل لإلمام الصادق:    [ 2868]احلديث:  
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القتل وطرح عنهام من الدية بقدر    األولياء إذا عفا بعض    :أحد الوليني، فقال  درئ عنهام 

 .(1) حصة من عفا، وأّديا الباقي من أمواهلام إىل الذين مل يعفوا

َق بِِه    ﴿ قول اهلل عّز وجّل:  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2869]احلديث:   َفَمْن َتَصده

اَرٌة َلهُ   . (2)ه من جراح أو غريهقال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنف [ 45]املائدة:  ﴾ َفُهَو َكفه

َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن   ﴿ قول اهلل عّز وجّل: سئل اإلمام الصادق عن    [ 2870]احلديث:  

بِإِْحَسانٍ  إَِلْيِه  َوَأَداٌء  بِاملَْْعُروِف  َباٌع  َفاتِّ ٌء  قال: هو الرجل يقبل الدية  ف  [ 178]البقرة:    ﴾َأِخيِه يَشْ

حسان وال يمطله  إب  وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه فينبغي للطالب أن يرفق به وال يعرسه،  

 . (3) إذا قدر

َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد   ﴿ قول اهلل عّز وجّل: سئل اإلمام الصادق عن   [ 2871]احلديث:  

فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي    [ 178]البقرة:    ﴾َألِيمٌ َذلَِك َفَلُه َعَذاٌب  

 .(4) قال اهلل عّز وجّل  فيقتل، فله عذاب أليم كام

ٌء    ﴿ اإلمام الصادق يف قوله تعاىل:  قال    [ 2872]احلديث:   َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه يَشْ

َباٌع بِاملَْْعُروِف َوَأَداٌء إَِلْيِه بِإِْحَسانٍ  أن ال    أيفعىل العايف اتباع باملعروف،    أي  ([ 178]البقرة:    ﴾َفاتِّ

ا وال يطالبه بالزيادة عىل حقه، وعىل املعفو له أداء إليه  يشدد يف الطلب وينظره إن كان معرس

 .(5)من غري مطل اإلمكانالدفع عند  أيباحسان، 

رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2873]احلديث:  

فإن   فقال: إن أصحاب الدين هم اخلصامء للقاتل،  ؟ن هيبوا دمه لقاتله وعليه دينأ ألوليائه 
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 .(1)وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإال فال

رجل رضب رجال بعصا فلم يقلع عنه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2874]احلديث:  

قال: نعم، ولكن ال يرتك يعبث به، ولكن    ، الرضب حتى مات، أيدفع إىل ويل املقتول فيقتله

 .(2) يه بالسيفجييز عل

َواَل َتْقُتُلوا النهْفَس  ﴿إن اهلل يقول يف كتابه:  قيل لإلمام الصادق:    [ 2875]احلديث:  

ْف يِف  ا َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلَطاناا َفاَل ُيرْسِ َم اهللهُ إِاله بِاحْلَقِّ َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوما تِي َحره ُه    اله اْلَقْتِل إِنه

قال: هنى أن يقتل غري قاتله،    ؟الذي هنى اهلل عنه   اإلرساف ما هذا    [ 33]اإلرساء:    ﴾ اَمنُْصورا َكاَن  

 .(3) أو يمثل بالقاتل.. احلديث

شهدوا عىل رجل حمصن بالزنا، ثم   أربعةاإلمام الصادق يف قال   [ 2876]احلديث:  

الرابع: ومهت، رضب احلد وغرم الدية،   رجع أحدهم بعدما قتل الرجل، فقال: إن قال 

 .(4)وإن قال: تعمدت، قتل

ا    ﴿ما معنى قوله تعاىل:  قيل لإلمام الصادق:    [ 2877]احلديث:   َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوما

ا  ُه َكاَن َمنُْصورا ْف يِف اْلَقْتِل إِنه قال: وأي نرصة  ف  [ 33]اإلرساء:    ﴾َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلَطاناا َفاَل ُيرْسِ

دين وال   يف  قتله  من  يلزمه  تبعة  فيقتلنه وال  املقتول  أولياء  إىل  القاتل  يدفع  أن  من  أعظم 

 .(5) دنيا 

بيت    يأيتسألني داود بن عيل عن رجل كان    قال اإلمام الصادق:  [ 2878]احلديث:  

رجل فنهاه أن يأيت بيته فأبى أن يفعل، فذهب إىل السلطان فقال السلطان: إن فعل فاقتله،  
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فقلت: أرى أن ال يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل    ؟قال: فقتله فام ترى فيه

 .(1) إنسان لعدوه: دخل بيتي فقتلته 

الصادق عن    [ 2879]احلديث:   رجل وجد مقتوال فجاء رجالن إىل  سئل اإلمام 

فقال: إن هو أخذ صاحب    ؟وليه، فقال أحدمها: أنا قتلته عمدا، وقال اآلخر: أنا قتلته خطأ

بقول صاحب أخذ  وإن  سبيل،  اخلطأ  صاحب  عىل  له  فليس  عىل    العمد  له  فليس  اخلطأ 

 .(2) صاحب العمد سبيل

رجل كان جالسا مع قوم فامت وهو معهم،  مام الصادق:  قيل لإل  [ 2880]احلديث:  

قال: ليس عليهم يشء، وال يبطل  فعىل باب دار قوم فادعي عليهم،  وأو رجل وجد يف قبيلة  

 .(3)دمه

ديت ديته من  أإن وجد قتيل بأرض فالة،    قال اإلمام الصادق:  [ 2881]احلديث:  

 .(4) مسلم   كان يقول: ال يبطل دم امرئاإلمام عيل فإن  بيت املال، 

الرجل يوجد قتيال يف القرية، أو بني  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2882]احلديث:  

 .(5)قال: يقاس ما بينهام فأهيام كانت أقرب ضمنتفقريتني، 

إنام جعلت القسامة احتياطا للناس لكيام    قال اإلمام الصادق:   [ 2883]احلديث:  

راه أحد خاف ذلك فامتنع من  إذا أراد الفاسق أن يقتل رجال، أو يغتال رجال حيث ال ي

 .(6) القتل

فقال: هي حق    ؟القسامة كيف كانتسئل اإلمام الصادق عن    [ 2884]احلديث:  
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ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم مل يكن يشء، وإنام القسامة    وهي مكتوبة عندنا، ولوال 

 .(1) نجاة للناس

فقال: احلقوق كلها البينة عىل    ،القسامة سئل اإلمام الصادق عن    [ 2885]احلديث:  

بينام هو بخيرب إذ    رسول اهلل  فإن    املدعي واليمني عىل املدعى عليه، إال يف الدم خاصة، 

: إن فالنا اليهودي قتل صاحبنا،  األنصاررجال منهم فوجدوه قتيالا، فقالت    األنصارفقدت  

مل جتدوا  فإن    برمته،  للطالبني: أقيموا رجلني عدلني من غريكم أقيده  فقال رسول اهلل  

شاهدين، فأقيموا قسامة مخسني رجال أقيد برمته فقالوا: يا رسول اهلل ما عندنا شاهدان من  

، وقال: إنام حقن دماء املسلمني  غرينا وإنا لنكره أن نقسم عىل ما مل نره، فوداه رسول اهلل  

القس الفاسق فرصة من عدوه حجزه خمافة  الفاجر  إذا رأى  به  بالقسامة لكي  يقتل  امة أن 

فكف عن قتله، وإال حلف املدعى عليه قسامة مخسني رجال ما قتلنا وال علمنا قاتال، وإال  

 .(2) غرموا الدية إذا وجدوا قتيال بني أظهرهم إذا مل يقسم املدعونأ

إذا وجد رجل مقتول يف قبيلة قوم، حلفوا    قال اإلمام الصادق: [ 2886]احلديث: 

الدية فيام بينهم يف أمواهلم    أغرمواأبوا أن َيلفوا،  فإن    له قاتال،  مجيعا ما قتلوه وال يعلمون

 .(3)سواء سواء بني مجيع القبيلة من الرجال املدركني

الصادق:   [ 2887]احلديث:   اإلمام  الرجل    قال  ليغلظ ِبا يف  القسامة  إنام جعلت 

 .(4)شهدوا عليه جازت شهادهتمفإن  املعروف بالرش املتهم، 

فقال: هي حق ولوال ذلك    ،القسامة سئل اإلمام الصادق عن    [ 2888]احلديث:  
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 .(1) لقتل الناس بعضهم بعضا ومل يكن يشء، وإنام القسامة حوط َياط به الناس

إنام وضعت القسامة لعلة احلوط َيتاط عىل    قال اإلمام الصادق:  [ 2889]احلديث:  

 .(2) الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه خمافة القصاص

فقال:    ؟القسامة، هل جرت فيها سنةسئل اإلمام الصادق عن    [ 2890:  ]احلديث 

يصيبان من الثامر فتفرقا فوجد أحدمها ميتاا، فقال أصحابه    األنصارنعم خرج رجالن من  

: َيلف اليهود، قالوا: يا رسول  : إنام قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول اهلل  لرسول اهلل  

قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف عىل ما   ؟كفار اهلل كيف َيلف اليهود عىل أخينا قوم

هنا  إقال: أما    ؟ل: كيف كانت القسامةيق ،  من عنده  رسول اهلل  فوداه    ؟مل نعلم ومل نشهد

 .(3)حق، ولوال ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنام القسامة حوط َياط به الناس

قال اإلمام الصادق: سألني ابن شربمة، ما تقول يف القسامة يف    [ 2891]احلديث:  

  ؟ ، فقال: أرأيت لو مل يصنع هكذا، كيف كان القول فيهرسول اهلل  فأجبته بام صنع    ؟الدم

 .(4) فقد أخربتك به وأما ما مل يصنع فال علم يل به رسول اهلل فقلت له: أما ما صنع 

فقال: كان    ؟لقسامة أين كان بدوها اسئل اإلمام الصادق عن    [ 2892]احلديث:  

عن أصحابه فرجعوا   األنصاربعد فتح خيرب ختلف رجل من  ملا كان من قبل رسول اهلل 

فقالوا: يا رسول    إىل رسول اهلل    األنصاريف طلبه فوجدوه متشحطا يف دمه قتيال، فجاءت  

وه، قالوا: يا رسول  اهلل قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم مخسون رجال عىل أهنم قتل

  ؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول اهلل من يصدق اليهود  ؟ اهلل كيف نقسم عىل ما مل نر

فقال: إن اهلل عّز وجّل حكم يف    ؟فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف احلكم فيها 
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 رجل  الدماء ما مل َيكم يف يشء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجال ادعى عىل 

اليمني عىل   املدعي وكان  اليمني عىل  يكن  مل  أكثر  أو  ذلك  أقل من  أو  عرشة آالف درهم 

ادعى الرجل عىل القوم أهنم قتلوا كانت اليمني ملدعي الدم قبل املدعي    فإذااملدعى عليه،  

الذي حلف    إليهمعليهم، فعىل املدعي أن جييء بخمسني َيلفون إن فالنا قتل فالنا، فيدفع  

عىل  فإن    قبلوا الدية، وإن مل يقسموا  شاءوا قتلوا، وإن    شاءواعفوا، وإن    شاءوا فإن    عليه،

فعلوا أدى أهل  فإن    الذين ادعي عليهم أن َيلف منه مخسون ما قتلنا وال علمنا له قاتال، 

كان  اإلمام عيل  فإن    ديت ديته من بيت املال، أالقرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فالة  

 .(1) يقول: ال يبطل دم امرئ مسلم 

عن    [ 2893]احلديث:   الصادق  اإلمام  هيسئل  من  عىل  أهل  ؟ القسامة    أعىل 

قال: عىل أهل املقتول، َيلفون باهلل الذي ال إله إال هو لقتل  ف ؟أو عىل أهل املقتول ؟القاتل

 .(2) فالن فالنا

القسامة مخسون رجال يف   [ 2894]احلديث:   الصادق: يف  اإلمام  العمد، ويف    قال 

 .(3)اخلطأ مخسة وعرشون رجال، وعليهم أن َيلفوا باهلل

الدية، فقال: دية املسلم عرشة آالف  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2895]احلديث:  

  مائة   اإلبلألف من الشاة عىل أسناهنا أثالثا، ومن  و  ألف مثقال من الذهب،و  من الفضة، 

 .(4)عىل أسناهنا، ومن البقر مائتان

، قيمة كل بعري من  اإلبلمن    مائة إن الدية  قال اإلمام الصادق:    [ 2896]احلديث:  
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عرشون    اإلبل عرشة دنانري، ومن الغنم قيمة كل ناب من    وعرشون درمها، أو  مائةالورق  

 .(1) شاة

الدية عرشة آالف درهم، أو ألف دينار، أو  قال اإلمام الصادق:    [ 2897]احلديث:  

 .(2)اإلبلمن  مائة

، أو ألف من  اإلبلمن    مائة يف قتل اخلطأ  قال اإلمام الصادق:    [ 2898]احلديث:  

 .(3)الغنم، أو عرشة آالف درهم، أو ألف دينار

من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، إال أن يرىض    قال اإلمام الصادق:  [ 2899]احلديث:  

ألفا، أو  رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عرش  فإن    أولياء املقتول أن يقبلوا الدية،

، وإن كان يف أرض فيها الدنانري فألف دينار، وإن كان يف أرض  اإلبل   من  مائةألف دينار، أو  

، وإن كان يف أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عرش  اإلبلمن    امئة ف  اإلبلفيها  

 .(4)ألفا 

الدية ألف دينار، أو اثنا عرش ألف درهم،    قال اإلمام الصادق:  [ 2900]احلديث: 

 .(5)، وإذا رضبت الرجل بحديدة فذلك العمداإلبلمن  مائة أو 

، أو ألف من  اإلبلمن    مائة اخلطأ  قال اإلمام الصادق: يف القتل    [ 2901]احلديث:  

كانت   وإن  دينار،  ألف  أو  درهم،  آالف  عرشة  أو  بنت    اإلبلالغنم،  وعرشون  فخمس 

بنت لبون، ومخس وعرشون حقة ومخس وعرشون جذعة، والدية    خماض، ومخس وعرشون

املغلظة يف اخلطأ الذي يشبه العمد الذي يرضب باحلجر والعصا الرضبة واالثنتني فال يريد  
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قتله فهي أثالث: ثالث وثالثون حقة، وثالث وثالثون جذعة، وأربع وثالثون ثنية، كلها  

ف كبش، والعمد هو القود أو رىض ويل  خلفة من طروقة الفحل، وإن كانت من الغنم فأل

 .(1)املقتول

قال: ليس  ف  ، رجل وقع عىل رجل فقتلهسئل اإلمام الصادق عن    [ 2902]احلديث:  

 . (2) عليه يشء

قلت له: رجل حفر بئرا يف غري ملكه فمر    قال اإلمام الصادق:  [ 2903]احلديث:  

أل الضامن  عليه  فقال:  فيها،  فوقع  رجل  معليها  غري  يف  حفر  من  كل  عليه  ن  كان  لكه 

 .(3) الضامن

قال اإلمام الصادق: من أرض بيشء من طريق املسلمني فهو له    [ 2904]احلديث:  

 .(4) ضامن

الرجل َيفر البئر يف داره أو يف أرضه،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2905]احلديث:  

يملك  أما ما حفر يف ملكه فليس عليه ضامن، وأما ما حفر يف الطريق، أو يف غري ما    فقال:

 .(5)فهو ضامن ملا يسقط فيه

لو أن رجال حفر بئرا يف داره ثم دخل رجل    قال اإلمام الصادق:   [ 2906]احلديث:  

 .(6)فوقع فيها مل يكن عليه يشء وال ضامن، ولكن ليغطها 

يوضع عىل الطريق فتمر الدابة    اليشء سئل اإلمام الصادق عن    [ 2907]احلديث:  

 .(7) فقال: كل يشء يرض بطريق املسلمني فصاحبه ضامن ملا يصيبه ، فتنفر بصاحبها فتعقره

 

 . 977/ 247/  10التهذيب  ( 1)

 . 1/  288/ 7الكايف  ( 2)

 . 7/ 350/  7، الكايف  907/ 230/  10التهذيب  ( 3)

 . 3/ 350/  7، الكايف  905/ 230/  10تهذيب ال ( 4)

الكايف  903/  229/  10التهذيب    (  5) /  7والكايف    1/  349/  7، 

 .  1/ ذيل 349

 . 906/ 230/  10التهذيب  ( 6)

 . 2/  349/ 7الكايف  ( 7)



640 

 

اإلمام الصادق يف رجل محل متاعا عىل رأسه فأصاب إنسانا قال    [ 2908]احلديث:  

 .(1) فامت أو انكرس منه، فقال: هو ضامن

ال يغرم أهلها شيئا ما دامت    نعاماألِبيمة  قال اإلمام الصادق:    [ 2909]احلديث:  

 .(2)مرسلة

عن    [ 2910]احلديث:   الصادق  اإلمام  طرق  سئل  من  طريق  عىل  يسري  رجل 

قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت  فاملسلمني عىل دابته فتصيب برجلها، 

بيدها   بيدها، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت

 .(3)أيضاا ورجلها 

عن    [ 2911]احلديث:   الصادق  اإلمام  طرق  سئل  من  طريق  عىل  يمر  الرجل 

املسلمني فتصيب دابته إنسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما  

اهلل يدها يضعها    بإذنيملك    فإنهقاد ِبا    كانفإن    ن رجليها خلفه إن ركب،أصابت بيدها، أل

 .(4) حيث يشاء

القائد والسائق والراكب، فقال:  سئل اإلمام الصادق عن ضامن    [ 2912]احلديث:  

 . (5) ما أصاب الرجل فعىل السائق، وما أصاب اليد فعىل القائد والراكب

إذا استقل البعري والدابة بحملها فصاحبها  قال اإلمام الصادق:  [ 2913]احلديث:  

 .(6)ضامن إىل أن تبلغه املوضع

الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته  اإلمام الصادق عن    سئل  [ 2914]احلديث:  
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 .(1) فقال: هو ضامن ملا كان من يشء، رجل آخر 

أيام رجل فزع رجال عن اجلدار أو نفر به    قال اإلمام الصادق:  [ 2915]احلديث:  

 . (2) عن دابته فخر فامت فهو ضامن لديته، وإن انكرس فهو ضامن لدية ما ينكرس منه

اإلمام الصادق يف رجل محل عبده عىل دابته فوطأت رجال:  ال  ق  [ 2916]احلديث:  

 .(3)الغرم عىل مواله

رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2917]احلديث:  

يف الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعىل أهل الدار أرش اخلدش، وإن كان مل يدع فدخل  

 .(4) فال يشء عليهم

الصادق عن    [ 2918]احلديث:   إليها ولده  سئل اإلمام  رجل استأجر ظئرا فدفع 

  ، جاءت بالولد وزعمت أهنا ال تعرفه وزعم أهلها أهنم ال يعرفونه  فغابت بالولد سنني ثم 

 .(5) فقال: ليس هلم ذلك فليقبلوه إنام الظئر مأمونة

رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2919]احلديث:  

  ، فغابت الظئر بالولد فال يدرى ما صنعت به  أخرى عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت  

 .(6) قال: الدية كاملةف

رجل أعنف عىل امرأته فزعم أهنا ماتت  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2920]احلديث:  

 . (7) قال: الدية كاملة، وال يقتل الرجلفمن عنفه، 

 .(8)ال يغرم أهلها شيئا   األنعامِبيمة قال اإلمام الصادق:    [ 2921  ]احلديث: 
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الصادق عن    [ 2922]احلديث:   دابة فأراد أن سئل اإلمام  رجل غشيه رجل عىل 

فقال: ليس عليه ضامن    ؟يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غريها 

 .(1) إنام زجر عن نفسه، وهي اجلبار

رجالن َيتصامن    عليه السالم داود    مام الصادق: ورد عىل قال اإل  [ 2923]احلديث:  

يف الغنم والكرم فأوحى اهلل إىل داود أن امجع ولدك فمن قىض منهم ِبذه القضية فأصاب  

فهو وصيك من بعدك، فجمع داود ولده فلام أن قص اخلصامن، قال سليامن: يا صاحب  

الرجل كرمك متى دخلت غنم هذا  ليال،  ؟الكرم  يا    قال: دخلته  قد قضيت عليك  قال: 

صاحب الغنم بأوالد غنمك وأصوافها يف عامك هذا، فقال داود: كيف مل تقض برقاب  

وكان ثمن الكرم قيمة الغنم، فقال سليامن: إن    ،الغنم، وقد قوم ذلك علامء بني إرسائيل 

قضاء  محله وهو عائد يف قابل، فأوحى اهلل إىل داود أن ال  أكلالكرم مل جيتث من أصله وإنام  

 .(2) عليه السالميف هذه القضية ما قىض به سليامن 

بل تكون يف الرعي  البقر والغنم واإلسئل اإلمام الصادق عن    [ 2924]احلديث:  

أن    ؟فتفسد شيئا، هل عليها ضامن  أجل  إن أفسدت هنارا فليس عليها ضامن، من  فقال: 

 .(3)عليها ضامن فإنهأصحابه َيفظونه، وإن أفسدت ليال 

امرأة رشبت دواءاا وهي حامل لتطرح  سئل اإلمام الصادق عن  [ 2925]احلديث:  

  قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبرص فولدها فألقت ولدها،  

عليها أربعون دينارا، أو  فإن    ة تسلمها إىل أبيه، وإن كان جنينا علقة أو مضغةعليها ديفإن  

 .(4) قتلته  ألهنا قال: ال،   ؟ ل: فهي ال ترث من ولدها من ديتهي غرة تسلمها إىل أبيه، ق
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إن رضب الرجل امرأة حبىل فألقت ما يف    قال اإلمام الصادق:  [ 2926]احلديث:  

 .(1)مة يدفعه إليها عليه غرة عبد أو أفإن  بطنها ميتاا،

رجل قتل امرأة خطأ وهي عىل رأس  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2927]احلديث:  

فقال: مخسة آالف درهم، وعليه دية الذي يف بطنها وصيف أو وصيفة أو    ، ولدها متخض

 .(2)أربعون دينارا

دينار، وتكون بعرشة    امئة الغرة قد تكون بقيل لإلمام الصادق:    [ 2928]احلديث:  

 .(3)دنانري، فقال: بخمسني

إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون  قال اإلمام الصادق:    [ 2929]احلديث:  

 .(4)دينارا

  امئةالغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها مخس  قال اإلمام الصادق:   [ 2930]احلديث:  

 .(5)درهم

الصادق:    [ 2931]احلديث:   لإلمام  ابنته وهي حقيل  فأسقطت  رجل رضب  بىل 

سقطا ميتا فاستعدى زوج املرأة عليه، فقالت املرأة لزوجها: إن كان هلذا السقط دية ويل فيه  

 .(6)بيها ما وهبت له، فقال: جيوز ألألّب مرياثي منه فإن  مرياث 

رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال:  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2932]احلديث:  

فقال اإلمام الصادق: يف النطفة عرشون،    ؟دينار  مائةدينار، فقيل: كيف صار عليه    مائةعليه  

ُثمه  ﴿ ويف العلقة عرشون، ويف املضغة عرشون، ويف العظم عرشون، ويف اللحم عرشون، ثم  

 

 . 1125/  300/ 4، واالستبصار 1108/ 186/  10التهذيب  ( 1)

 . 1129/  301/ 4، واالستبصار 1112/ 286/  10التهذيب  ( 2)

 . 13/ 346/  7، الكايف  114/ 287/  10التهذيب  ( 3)

 .  1115/ 287/  10التهذيب  ( 4)

 .  1119/ 288/  10التهذيب  ( 5)

 .  14/  346/ 7الكايف  ( 6)
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آَخرَ  ا  َخْلقا الروح يف بطن    وهذا[ 14]املؤمنون:    ﴾َأْنَشْأَناُه  فيه  تنفخ  قبل أن  ميتا بمنزلته    أمه هو 

فقال: ليس لورثته فيها يشء إنام هذا يشء أتى إليه يف بدنه    ؟ : الدراهم ملن هيقيلجنينا،  

 .(1)بعد موته َيج ِبا عنه، أو يتصدق ِبا عنه، أو تصري يف سبيل من سبل اخلري

فقال: إن اهلل    ،سئل اإلمام الصادق عن رجل قطع رأس ميت   [ 2933]احلديث:  

حرم منه ميتا كام حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعال يكون يف مثله اجتياح نفس احلي فعليه  

 .(2)الدية

عن    [ 2934]احلديث:   الصادق  اإلمام  هرب  سئل  ثم  متعمدا  رجال  قتل  رجل 

عليه يقدر  فلم  مال  ف  ، القاتل  له  كان  إن  فمن    أخذتقال:  وإال  ماله،  من    األقرب الدية 

 .(3)ال يبطل دم امرئ مسلم فإنه، اإلماموإن مل يكن له قرابة أداه  ، فاألقرب

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

  رجل قتل رجال متعمدا أو خطأ وعليه دين قيل لإلمام الكاظم:    [ 2935]احلديث:  

ل: إن  ي قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته، قف ، ليس له مال وأراد أولياؤه أن هيبوا دمه للقاتلو

الدين من سهم الغارمني،    اإلمامقال: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه    ؟أرادوا قتلههم  

  ؟ عىل أوليائه من الدية  ؟قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله عىل الدية، فعىل من الدين  فإنهل:  يق

أحق    فإنهه،  ءصاحلوا عليها أوليا   التي أو عىل إمام املسلمني فقال: بل يؤدوا دينه من ديته  

 .(4)من غريه بديته

بختي مغتلم قتل رجال فقام أخو املقتول  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2936]احلديث:  

البختي وقتله، ما حاله البختي    ؟ فعقر  املقتول، ولصاحب  البختي دية  قال: عىل صاحب 

 

 .1/  347/ 7الكايف  ( 1)

 . 4/  349/ 7الكايف  ( 2)
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 .(1) ثمنه عىل الذي عقر بختيه

 ما روي عن اإلمام الرضا: 

حرم اهلل قتل النفس لعلة فساد اخللق يف حتليله  قال اإلمام الرضا:    [ 2937]احلديث:  

 .(2) لو أحل وفنائهم وفساد التدبري

الرضا:    [ 2938]احلديث:   لإلمام  قوم  قيل  من  لينقذهم  قوم  به  استغاث  رجل 

يغريون عليهم ليستبيحوا أمواهلم ويسبوا ذرارهيم، فخرج الرجل يعدو بسالحه يف جوف  

لذين استغاثوا به، فمر برجل قائم عىل شفري بئر يستقي منها فدفعه وهو  الليل ليغيث القوم ا

البئر فامت، ومىض الرجل فاستنقذ أموال   القوم    أولئكال يريد ذلك وال يعلم فسقط يف 

قال: قد انرصف القوم عنهم    ؟صنعت  الذين استغاثوا به، فلام انرصف إىل أهله، قالوا له: ما 

فقال: وأنا واهلل    ؟عرت أن فالن بن فالن سقط يف البئر فامتوأمنوا وسلموا، فقالوا له: أش 

فقال: إين خرجت أعدو بسالحي يف ظلمة الليل وأنا أخاف    ؟ طرحته، قيل: وكيف ذلك

الفوت عىل القوم الذين استغاثوا ّب، فمررت بفالن وهو قائم يستقي من البئر فزمحته ومل  

: ديته عىل القوم الذين  اإلمام الرضا   فقال  ؟أرد ذلك فسقط يف البئر فامت، فعىل من دية هذا

جرة لكانت  أنقذ أمواهلم ونساءهم وذرارهيم، أما أنه لو كان بأاستنجدوا الرجل فأنجدهم و

 .(3)الدية عليه وعىل عاقلته دوهنم

 أحكام اجلراح ا ـ ما ورد حول ثالث 
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يقوم ِبا اجلاين  التي    اجلراحأحكام  ورد من األحاديث حول  نتناول يف هذا املبحث ما  

عند إيذائه للمجني عليه، وهي تشبه عقوبة القتل من حيث كوهنا تكون إما بالقصاص، أو  

 بدفع الدية يف حال ختيل املجني عليه عن طلب القصاص ممن جنى عليه. 

تعاىل:   قوله  املرتبطة ِبذا احلكم يف  العدالة واملساواة  النص عىل  َوَكَتْبنَا  ﴿وقد ورد 

نه َعلَ  نِّ    ْيِهْم فِيَها َأنه النهْفَس بِالنهْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُُذِن َوالسِّ بِالسِّ

ِقَصاٌص  َلهُ   َواجْلُُروَح  اَرٌة  َكفه َفُهَو  بِِه  َق  َتَصده َفُأولَ   َفَمْن  اهللهُ  َأْنَزَل  باَِم  ََيُْكْم  مَلْ  ُهُم  َوَمْن  ئَِك 

 [ 45]املائدة:  ﴾الظهاملُِونَ 

فاآلية الكريمة ترد عىل تلك األحاديث التي تفرق بني عقوبة الرجل وعقوبة املرأة،  

كاف للداللة عىل املساواة بني الذكر واألنثى    [ 45]املائدة:    ﴾َواجْلُُروَح ِقَصاٌص  ﴿فقوله تعاىل:  

 واملسلم وغري املسلم.. فكل من جرح غريه يتحمل مسؤولية جرمه. 

باألجر   وتعد  واملجني،  اجلاين  بني  العفو  مراعاة  إىل  تدعو  الكريمة  اآلية  أن  ومع 

فيه من أي جهة، وهلذا نرى عدم   إكراه  اختياري ال  العفو  العظيم عىل ذلك، ولكن هذا 

  وائل بن حجر عن  ة احلديث الذي ورد فيه نوع من اإلكراه عىل العفو، وهو ما روي  صح

  ، يا رسول اهلل هذا قتل أخي  : إذ جاء رجٌل يقود آخر بنسعة فقال  : إين لقاعٌد مع النبي  قال

كيف  :  قال،  قال: نعم قتلته،  فقال: إنه لو مل يعرتف أقمت عليه البينة   ؟أقتلته:  فقال له  

قرنه  قال:    ؟ قتلته بالفأس عىل  أنا وهو نختبط من شجرة فسبني وأغضبني فرضبته  كنت 

:  قال،  قال: ما يل إال كسائي وفأيس   ،هل لك من يشء تؤديه عن نفسك :  فقتلته فقال له  

النبي    ؟قومك يشرتونك  أترى إليه  قومي من ذلك فرمى  أهون عىل  أنا    ، بنسعته  قال: 

فلام  ، دونك صاحبك:  فقال الرجل  به  اهلل  وىل    فانطلق  مثله:  قال رسول  قتله فهو    ، إن 

قال رسول اهلل  فرجع إليه فقال: بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وما أخذته إال بأمرك ف
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  :قال:    ،فإن ذلك كذلك :  قال: بىل يا نبي اهلل قال   ، أما تريد أن يبوء بإثمه وإثم صاحبك

 .(1)فرمى بنسعته وخىل سبيله

فهذا الذي قتل عمدا، وبرضبة بالفأس بسبب غضبه يمكن أن يرتكب نفس اجلريمة  

مع غريه، ولذلك كان من حق أولياء املقتول القصاص من قاتل أخيهم، وهو حق رشعي  

مكفول هلم، وَيتلفون به متاما عن القاتل، ففرق كبري بني من يقتل تطبيقا حلكم رشعي وبني  

 من يقتل لغضبه وانفعاله. 

 ا ورد يف األحاديث النبوية: ـ م 1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

فنزع يده من  ،  عمران بن حصني: أن رجال عض يد رجلعن    [ 2939]احلديث:  

يعض أحدكم يد أخيه كام يعض الفحل  :  فقال  فاختصموا إىل النبي  ،  فيه فوقعت ثنيتاه

 .(2) ال دية لك

فنزع يده من  ،  عمران بن حصني: أن رجال عض يد رجلعن    [ 2940]احلديث:  

  يف ما تأمرين؟! تأمرين آمره أن يدع يده  :  فقال  فاختصموا إىل النبي  ،  فيه فوقعت ثنيتاه

  .(3)ثم انتزعها ،  ك تقضمها كام يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها في

فطلبوا  ،  الربيع عمته كرست ثنية جارية أنس بن مالك: أن    عن  [ 2941]احلديث:  

،  بالقصاص  فأبوا إال القصاص فأمر  ،  فأبوا فأتوا  ،  فعرضوا األرش،  إليها العفو فأبوا

اهلل  يا رسول  النرض:  بن  أنس  الربيع،  فقال  ثنية  ال تكرس  ،  أتكرس  باحلق  بعثك  والذي  ال 

 

 ( 1680( مسلم )1)

 ( 1673(، ومسلم )6892( البخاري )2)

 ( 8/28(،والنسائي )1673(مسلم )3)
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قال رسول  قوم فعفوا ففريض ال  ،كتاب اهلل القصاص ،  يا أنس:  فقال رسول اهلل  ،  ثنيتها 

  .(1) إن من عباد اهلل من لو أقسم عىل اهلل ألبره:  اهلل 

، أنس بن مالك: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا   عن   [ 2942]احلديث:  

النبي   إىل  اهلل  ، القصاص،  القصاص:  فقال   فاختصموا  رسول  يا  الربيع:  أم  ،  فقالت 

إن من  : قال رسول اهلل أبدا فام زالت حتى قبلوا فواهلل ال يقتص منها ، أيقتص من فالنة

   .(2) عباد اهلل من لو أقسم عىل اهلل ألبره

قطع أذن غالم  ،  عمران بن حصني: أن غالما ألناس فقراء عن    [ 2943]احلديث:  

  .(3) فلم جيعل عليه شيئا ، إنا أناٌس فقراء، فقالوا: يا رسول اهلل  فأتى أهله النبي ، ألغنياء

فلطمه  ، ابن عباس: أن رجال وقع يف أب كان له يف اجلاهلية عن   [ 2944]احلديث:  

فصعد    فبلغ ذلك النبي  ،  فلبسوا السالح،  لنلطمنه كام لطمه   :العباس فجاء قومه فقالوا 

  : قال،  فقالوا: أنت  ؟تعلمون أكرم عىل اهلل تعاىل  األرض أهل    أي ،  أهيا الناس:  فقال،  املنرب

فجاء القوم فقالوا: يا رسول اهلل    ،ه ال تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا العباس مني وأنا من فإن  

   .(4) نعوذ باهلل من غضبك استغفر لنا 

رجال يف    عبد اهلل بن جبري اخلزاعي قال: طعن رسول اهلل  عن    [ 2945]احلديث:  

فقال:  ،  كان معه  الذي فأعطاه العود  ،  فقال: أوجعتني فأقدين ،  بطنه إما بقضيب وإما بسواك

 .(5)ثم قال: بل أعفو لعلك أن تشفع يل ِبا يوم القيامة،  فقبل بطنه، تقداس

ما من رجل يصاب بيشء يف جسده فيتصدق    :قال رسول اهلل    [ 2946]احلديث:  

 

 ( 1903(، ومسلم )2703( البخاري )1)

 . 27-8/26(، والنسائي 1675)( مسلم 2)

 . 26- 25/ 8(، والنسائي 4590( أبو داود )3)

 .1/300، وأمحد 8/33( النسائي 4)

 ، وقال: رواه الطرباين. 289/ 6( ذكره اهليثمي 5)
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  .(1)به إال رفعه اهلل به درجة وحط عنه به خطيئة

   . (2)عىل املقتتلني أن ينحجزوا األول فاألول:  قال رسول اهلل    [ 2947]احلديث:  

يف العني القائمة السادة ملكاهنا    قىض النبي    : عن ابن عمرو قال  [ 2948]احلديث:  

  .(3) بثلث الدية

:  قال،  وقد فقئت عينه  : جاء رجل إىل النبي  قال  عصمة   عن  [ 2949]احلديث: 

،  أنت فقأت عني هذا؟ قال: نعم:  فبعث إليه فجاء فقال ، من رضبك؟ قال: أعور بني فالن

  .(4) ال يفقأ عينه فيدعه غري بصري: وقال ، فقىض عليه بالدية

   .(5) يف األسنان مخٌس مخٌس   :قال رسول اهلل   [ 2950]احلديث:  

  .(6) عرٌش عرٌش من اإلبل، األصابع سواءٌ : قال رسول اهلل   [ 2951]احلديث:  

عرشٌة  ،  دية أصابع اليدين والرجلني سواءٌ :  قال رسول اهلل    [ 2952]احلديث:  

 . (7) من اإلبل لكل أصبع

كتب إىل    أّب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم: أن النبي  عن    [ 2953]احلديث:  

أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به عمرو بن حزم فقرئت عىل أهل  

قيل  ،  من حممد النبي إىل رشحبيل بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل:  اليمن هذه نسختها 

إال أن  ،  وكان يف كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتال فإنه قودٌ   ..ذي رعني ومعافر ومهدان أما بعد

املقتول أولياء  الدية  ،  يرىض  النفس  يف  اإلبل  مائةوأن  جدعه  ،  من  أوعب  إذا  األنف  ويف 

الدية،  الدية اللسان  الدية ،  ويف  الشفتني  الدية،  ويف  البيضتني  الدية ،  ويف  الذكر  ويف  ،  ويف 

 

 ( 1393( الرتمذي )1)

 . 39-8/38(،والنسائي 4538( أبو داود )2)

 (. 4567( أبو داود )3)

 .17/182( الطرباين 4)

 . 55/ 8(، النسائي 4563)( أبو داود 5)
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،  رجل الواحدة نصف الدية ويف املأمومة ثلث الديةويف ال،  الصلب الدية ويف العينني الدية 

ويف كل أصبع من أصابع اليد أو  ،  ويف املنقلة مخس عرشة من اإلبل،  ويف اجلائفة ثلث الدية 

اإلبل من  عرٌش  اإلبل ،  الرجل  من  مخٌس  السن  اإلبل ،  ويف  من  مخٌس  املوضحة  وأن  ،  ويف 

  .(1) وعىل أهل الذهب ألف دينار ، الرجل يقتل باملرأة

  .(2) ويف اليد الواحدة نصف الدية، ويف العني الواحدة نصف الدية : ويف رواية 

قىض يف العني العوراء السادة ملكاهنا    عمرو: أن النبي  عن ابن    [ 2954]احلديث:  

ديتها  بثلث  طمست  ديتها ،  إذا  بثلث  قطعت  إذا  الشالء  اليد  إذا  ،  ويف  السوداء  السن  ويف 

   .(3)نزعت بثلث ديتها 

فقال املطعون:  ،  : طعن رجل رجال يف رجلهقالابن عمرو    عن  [ 2955]احلديث: 

أقدين اهلل  رسول  جرحك:  فقال،  يا  يربأ  حتى  تعجل  من    ، ال  فأقاده  يستقيد  أن  إال  فأبى 

النبي  ،  طاعنه فقال: يا رسول اهلل عرجت وبرأ    فربأ املستقاد منه وعرج املستقيد فأتى 

له   ،صاحبي تست :  فقال  أال  آمرك  وبطل  أمل  اهلل  فأبعدك  فعصيتني  جرحك  يربأ  حتى  قيد 

  .(4) بعد ذلك من كان به جرٌح ال يستقيد حتى يربأ من جراحته ثم أمر  ، جرحك

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية: وقد قسمناها 

 ما روي عن اإلمام عيل: 

 

النسائي  1) (، واحلاكم  6559)   501/ 14، وابن حبان  8/57-58( 

1 /395 -396 . 

 ( 2226) 2/221، ومالك 8/59( النسائي 2)

 . 8/55ي ( النسائ4567(أبو داود )3)

 . 2/217( أمحد 4)
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عن أّب عمر املتطبب، قال: عرضت عىل اإلمام الصادق ما أفتى    [ 2956]احلديث:  

الدياتاإلمام عيل  به   النفس، والبرص،    ؛ يف  فرائض:  به يف اجلسد وجعله ست  أفتى  فمام 

والسمع، والكالم ونقص الصوت من الغنن، والبحح، والشلل من اليدين والرجلني، ثم  

ما بلغت الدية، والقسامة جعل يف النفس عىل  جعل مع كل يشء من هذه قسامة عىل نحو  

العمد مخسني رجال، وجعل يف النفس عىل اخلطأ مخسة وعرشين رجال، وعىل ما بلغت ديته  

يف   والقسامة  نفر  ستة  من  فحسابه  ذلك  دون  كان  وما  نفر،  ستة  دينار  ألف  اجلروح  من 

ا ونقص  والبحح،  الغنن،  من  والصوت  والعقل،  والبرص،  والسمع،  ليدين  النفس، 

جزاء الستة  الرجل من هذه األ   أصيب والرجلني فهو ستة أجزاء الرجل، تفسري ذلك: إذا  

سدس برصه أو سمعه أو كالمه أو غري ذلك حلف هو وحده، وإن    كانفإن    وقيس ذلك

كان ثلث برصه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف برصه حلف هو وحلف  

أمخاس    أربعةو وحلف معه ثالثة نفر، وإن كان  معه رجالن، وإن كان ثلثي برصه حلف ه 

، وإن كان برصه كله حلف هو وحلف معه مخسة نفر،  أربعة  برصه حلف هو وحلف معه 

كلها، اجلروح  يف  القسامة  عليه  فإن    وكذلك  ضوعفت  معه  َيلف  من  للمصاب  يكن  مل 

ن  سدس برصه حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتني، وإن كا   كانفإن    ،اإليامن

النصف حلف ثالث مرات، وإن كان الثلثني حلف أربع مرات، وإن كان مخسة أسداس  

 . (1)حلف مخس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثم يعطى

 .(2) ال يقىض يف يشء من اجلراحات حتى تربأقال اإلمام عيل:   [ 2957]احلديث:  

عن يونس، أنه عرض عىل اإلمام الرضا كتاب الديات، وكان    [ 2958]احلديث:  
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كله ألف دينار، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، والشلل    فيه: يف ذهاب السمع

ألف   استوصال  إذا  والشفتني  دينار،  ألف  الرجلني  وشلل  دينار،  ألف  كلتامها  اليدين  يف 

إذا   والظهر  اأدينار،  إذا  والذكر  دينار،  ألف  ألف  حدب  والبيضتني  دينار،  ألف  ستوصل 

فلم يستطع أن يلتفت إال إذا انحرف الرجل نصف الدية    أصيبدينار، ويف صدغ الرجل إذا  

 .(1)دينار، فام كان دون ذلك فبحسابه امئةمخس

إذا استوصل    األنف يف دية  اإلمام عيل  قىض    قال اإلمام الصادق:  [ 2959]احلديث:  

ن بنت لبون، وعرشون بنت خماض، وعرشون ابن لبون  ثالثون حقة، وثالثو  اإلبلمن    مائة

من    مائة، ودية ذكر الرجل إذا قطع من احلشفة  اإلبلذكر، ودية العني إذا فقئت مخسون من  

قطعت    اإلبل إذا  اليد  دية  وكذلك  الرجل،  دية  وكذلك  العمد،  دون  اخلطأ  أسباب  عىل 

، وما كان من  اإلبل  ذن إذا قطعت فجدعت مخسون من، وكذلك دية األاإلبل مخسون من  

ََيُْكْم باَِم  ﴿ـ    اإلمام ذلك من جروح أو تنكل فيحكم به ذو عدل منكم ـ يعني به:   مَلْ  َوَمْن 

 (2) [ 44]املائدة:  ﴾اْلَكافُِرونَ َأْنَزَل اهللهُ َفُأوَلئَِك ُهُم 

فكتب الناس فتياه، وكتب  اإلمام عيل  أفتى    قال اإلمام الصادق:  [ 2960]احلديث:  

فشرت فديته ثلث    األعىل شفر العني    أصيبمرائه ورؤوس أجناده فمام كان فيه: إن  أبه إىل  

فشرت    األسفل شفر العني    أصيبدينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن    مائةدية العني  

عره كله  احلاجب فذهب ش  أصيبفديته نصف دية العني مائتا دينار ومخسون دينارا، وإن  

فام   دينارا،  ومخسون  دينار  مائتا  العني  دية  نصف  ذلك    أصيبفديته  حساب  فعىل  منه 

 .(3)احلديث
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ـ    األنفن قطع روثة  األنف إيف  قال اإلمام عيل:    [ 2961]احلديث:   ـ وهي طرفه 

دينار وثالثة   امئة دينار، وإن نفذت فيه نافذة ال تنسد بسهم أو رمح فديته ثالث امئةفديته مخس

  مائة   األنف ن دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة فربأت والتأمت فديتها مخس دية  وثالثو

منه فعىل حساب ذلك، وإن كانت نافذة يف إحدى املنخرين إىل اخليشوم ـ   أصيب فام    ، دينار

النصف، وإن    ألنهمخسون دينارا،    األنف وهو احلاجز بني املنخرين ـ فديتها عرش دية روثة  

كانت نافذة يف إحدى املنخرين أو اخليشوم إىل املنخر اآلخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا  

 .(1)دينار

ثلث دية    األنفقىض يف خرم اإلمام عيل  عن اإلمام الصادق أن  [ 2962]احلديث:  

 .(2)األنف

عيل:    [ 2963]احلديث:   اإلمام  فديتها  قال  واستؤصلت  العليا  الشفة  قطعت  إذا 

ثم دوويت    األسنانانشقت حتى تبدو منها  فإن    دينار، فام قطع منها فبحساب ذلك،  امئةسمخ

والتأمت فديتها   إذا قطعت واستؤصلت، وما    مائةوبرأت  الشفة  دية  دينار، فذلك مخس 

دينار وثالثة وثالثون   مائةشرتت فشينت شينا قبيحا فديتها فإن  قطع منها فبحساب ذلك، 

وستة وستون دينارا    امئة الشفة السفىل إذا استؤصلت ثلثا الدية ست  دينارا وثلث دينار ودية

تبدو  فإن    وثلثا دينار، فام قطع منها فبحساب ذلك،  منها ثم برأت    األسنان انشقت حتى 

فشينت شينا قبيحا    أصيبتوثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار، وإن    مائةوالتأمت فديتها  

ثالث دينا   امئةفديتها  وثالثون  ديتها وثالثة  نصف  وذلك  دينار،  وثلث  اإلمام  را  سئل   ..

،  األسنانمتسك املاء والطعام مع    ألهنا فضلها  اإلمام عيل  ذلك، فقال: بلغنا أن  الصادق عن  
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 . (1) فلذلك فضلها يف حكومته

يف اخلد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم  قال اإلمام عيل:    [ 2964]احلديث:  

فإن   دووي فربأ والتأم وبه أثر بني وشرت فاحش فديته مخسون دينارا، فإن    فديتها مائتا دينار، 

فإن   يرى منها الفم،  التيدينار وذلك نصف الدية  مائة ت نافذة يف اخلدين كليهام فديتها كان

ومخسون دينارا جعل منها    مائةت رمية بنصل يثبت يف العظم حتى ينفذ إىل احلنك فديتها  كان

ملوضحتها، دينارا  فديتها  كانن  فإ  مخسون  فيها  تنفذ  ومل  ثاقبة  ت  كانفإن    دينار،   مائة ت 

دينارا، مخسون  فديتها  الوجه  من  يشء  يف  دية    كانفإن    موضحة  مع  شينه  فدية  شني  هلا 

  كانفإن    جرحا ومل يوضح ثم برأ وكان يف اخلدين فديته عرشة دنانري،   كانفإن    موضحته، 

دينارا، ثامنون  فديته  صدع  الوجه  منهفإن    يف  قدر    سقطت  وكان  توضح  ومل  حلم  جذمة 

الدرهم فام فوق ذلك فديته ثالثون دينارا، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا  

دينارا  مخسون  الرأس  موضحة  ويف  اخلد،  يف  فديتها  فإن    كانت  العظام  دينار    مائة نقل 

دينارا،  ثالثكانفإن    ومخسون  ديتها  املأمومة  فتلك  الرأس  يف  ثاقبة  وثالثون  و   امئة ت  ثالثة 

 .(2)دينارا وثلث دينار

  امئة إذا قطعت إحدامها فديتها مخس  األذنني يف    قال اإلمام عيل:  [ 2965]احلديث:  

 .(3)دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك

إن اإلمام عيل قىض يف سن الصبي قبل أن    قال اإلمام الصادق:  [ 2966]احلديث: 

 .(4)يثغر بعريا بعريا يف كل سن

يف الرتقوة إذا انكرست فجربت عىل غري عثم  قال اإلمام عيل:    [ 2967]احلديث:  
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  أمخاس كرسها اثنان وثالثون دينارا،   أربعةانصدعت فديتها  فإن    وال عيب أربعون دينارا،

إذا  فإن   ديتها  من  ثامنية  من  أجزاء  مخسة  وذلك  دينارا،  وعرشون  مخسة  فديتها  أوضحت 

نقبت فديتها  فإن    تها نصف دية كرسها عرشون دينارا،نقل منها العظام فديفإن    انكرست،

يف    كانفإن    دينار،  مائة ربع دية كرسها عرشة دنانري، ودية املنكب إذا كرس مخس دية اليد  

أوضح فديته ربع دية كرسه مخسة  فإن    أمخاس كرسه ثامنون دينارا،   أربعةاملنكب صدع فديته  

  مائةدينار ومخسة وسبعون دينارا: منها    ئة ما نقلت منه العظام فديته  فإن    وعرشون دينارا،

ت  كانفإن    دينار دية كرسه، ومخسون دينارا لنقل عظامه، ومخسة وعرشون دينارا ملوضحته، 

النفس  فإن    ناقبة فديتها ربع دية كرسه مخسة وعرشون دينارا،  رض فعثم فديته ثلث دية 

 .(1)ثون دينارافك فديته ثال فإن  وثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار،  امئة ثالث

اإلمام عيل:    [ 2968]احلديث:   انكرس فجرب عىل غري عثم وال  قال  إذا  العضد  يف 

اليد   دية  مخس  فديتها  وعرشون    مائةعيب  مخسة  كرسها  دية  ربع  موضحتها  ودية  دينار، 

دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كرسها مخسون دينارا، ودية نقبها ربع دية كرسها مخسة  

دينار، وذلك    مائةويف املرفق إذا كرس فجرب عىل غري عثم وال عيب فديته    وعرشون دينارا، 

اليد، وإن انصدع فديته   ثامنون دينارا،  أربعةمخس دية  العظام  فإن    أمخاس كرسه  منه  نقل 

للكرس    مائة فديتها   دينارا:  وسبعون  دينارا،    مائة ومخسة  مخسون  العظام  ولنقل  دينار، 

دينارا، وعرشون  مخسة  مخسة  كانفإن    وللموضحة  كرسها  دية  ربع  فديتها  ناقبة  فيه  ت 

دينار وثالثة وثالثون    امئةرض املرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثالثفإن    وعرشون دينارا، 

 .(2)فك فديته ثالثون دينارا كانفإن  دينارا وثلث دينار،

 

 .  10/  335/ 7الكايف  ( 2) .  10/  334/ 7الكايف  ( 1)



656 

 

يف الساعد إذا كرس ثم جرب عىل غري عثم وال  قال اإلمام عيل:    [ 2969]احلديث:  

  مائة كرست قصبتا الساعد فديتها مخس دية اليد  فإن    دينار،   مائة عيب فديته مخس دية اليد  

انصدعت إحدى  فإن    دينار،  مائةحد الزندين مخسون دينارا، ويف كليهام  دينار، ويف الكرس أل 

امنون دينارا، ودية موضحتها ربع  أمخاس دية إحدى قصبتي الساعد ث  أربعةالقصبتني ففيها  

دينار وذلك مخس دية اليد، وإن    مائةدية كرسها مخسة وعرشون دينارا، ودية نقل عظامها  

كانت ناقبة فديتها ربع دية كرسها مخسة وعرشون دينارا، ودية نقبها نصف دية موضحتها  

ه قرحة ال تربأ فديتها  ت فيكانفإن    اثنا عرش دينارا ونصف دينار، ودية نافذهتا مخسون دينارا،

دية   ثلث  وذلك  دينار  وثلث  دينارا  وثالثون  ثالثة  الساعد  دية  ودية    التي ثلث  فيه،  هي 

دينار وستة وستون دينارا    مائةالرصغ إذا رض فجرب عىل غري عثم وال عيب ثلث دية اليد  

  مائة   وثلثا دينار، ويف الكف إذا كرست فجربت عىل غري عثم وال عيب فديتها مخس دية اليد 

دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ويف    مائةدينار، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد  

موضحتها ربع دية كرسها مخسة وعرشون دينارا، ودية نقل عظامها مخسون دينارا نصف  

ت ناقبة فديتها ربع دية  كانفإن    دينار،  مائةدية كرسها ويف نافذهتا إن مل تنسد مخس دية اليد  

 .( 1)ها مخسة وعرشون ديناراكرس

يف الكف: ففي    التي والقصب    األصابعيف دية  قال اإلمام عيل    [ 2970]احلديث:  

  اإلِبام دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة    مائةإذا قطع ثلث دية اليد    اإلِبام 

دية    التي الكف جترب عىل غري عثم مخس  إذا    اإلِباميف  دينار  وثلث  دينارا  وثالثون  ثالثة 

استوى جربها وثبت، ودية صدعها ستة وعرشون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثامنية  
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دنانري وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عرش دينارا وثلثا دينار، ودية ثقبها ثامنية دنانري  

ناقبتها ثامنية دنانري وثلث  وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية  

إن كرس فجرب عىل غري    اإلِبامدينار، ودية فكها عرشة دنانري، ودية املفصل الثاين من أعىل  

فيها   كانت  إن  املوضحة  ودية  دينار،  وثلثا  دينارا  عرش  ستة  عيب  وال  دنانري    أربعةعثم 

دنانري وسدس دينار ودية صدعها ثالثة عرش دينارا وثلث   أربعةوسدس دينار، ودية ثقبها 

صبع  إيف كل    األصابعدينار، ودية نقل عظامها مخسة دنانري، فام قطع منها فبحسابه، ويف  

  اإلِبام سدس دية اليد ثالثة وثامنون دينارا وثلث دينار، ودية قصب أصابع الكف سوى  

  األربعدية كل قصبة عرشون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة يف كل قصبة من القصب  

دنانري وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثامنية دنانري وثلث دينار، ودية    أربعةأصابع  

تيل الكف ستة عرش دينارا وثلثا دينار، ويف صدع    التي  األربع  األصابعل من  كرس كل مفص 

يف الكف قرحة ال تربأ فديتها ثالثة   كانفإن  كل قصبة منهن ثالثة عرش دينارا وثلث دينار، 

  أربعة وثالثون دينارا وثلث دينار، ويف نقل عظامها ثامنية دنانري وثلث دينار، ويف موضحته  

دينار وسدس  نقبه  دنانري  ويف  ودية    أربعة ،  دنانري،  مخسة  فكه  ويف  دينار،  وسدس  دنانري 

إذا قطع فديته مخسة ومخسون دينارا وثلث دينار، ويف   األربع األصابعمن   األوسطاملفصل 

صدعه ثامنية دنانري ونصف دينار، ويف موضحته    كرسه أحد عرش دينارا وثلث دينار، ويف

مخسة دنانري وثلث دينار، ويف نقبه ديناران وثلثا دينار،  ديناران وثلثا دينار، ويف نقل عظامه 

املفصل   دينار، ويف  وثلثا  دنانري  ثالثة  فكه  إذا قطع سبعة    األربع  األصابعمن    األعىل ويف 

وعرشون دينارا ونصف وربع ونصف عرش دينار، ويف كرسه مخسة دنانري وأربعة أمخاس  

موضحته ديناران وثلث دينار، ويف نقل  دنانري ومخس دينار، ويف    أربعةدينار، ويف صدعه  

عظامه مخسة دنانري وثلث، ويف نقبه ديناران وثلثا دينار، ويف فكه ثالث دنانري وثلثا دينار،  
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منها مخسة دنانري، ويف الكف إذا كرست فجربت عىل غري عثم وال عيب    إصبعويف ظفر كل  

ا  أربعةفديتها أربعون دينارا، ودية صدعها   ثنان وثالثون دينارا، ودية  أمخاس دية كرسها 

دينار، ودية   دينارا ونصف  نقل عظامها عرشون  موضحتها مخسة وعرشون دينارا، ودية 

 . (1) نقبها ربع دية كرسها عرشة دنانري، ودية قرحة ال تربأ ثالثة عرش دينارا وثلث دينار

عيل:    [ 2971]احلديث:   اإلمام  فديته  قال  كليهام  شقيه  فثنى  رض  إذا  الصدر  يف 

والكتفان    دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان ومخسون دينارا، وإذا انثنى الصدر  ئةاممخس

الكتفني فديته مخس الصدر وأحد  أحد شقي  انثنى  دينار، وإن  ألف  دينار، ودية    امئةفديته 

وعرشون   مخسة  والظهر  الكتفني  موضحة  ودية  دينارا،  وعرشون  مخسة  الصدر  موضحة 

دينار، وإن    امئةمن ذلك صعر ال يستطيع أن يلتفت فديته مخسدينارا، وإن اعرتى الرجل  

دينار، وإن عثم فديته ألف دينار،    مائة انكرس الصلب فجرب عىل غري عثم وال عيب فديته  

الدية   الرجل ثمن  فيام خالط    األضالع ومخسة وعرشون دينارا، ويف    مائة ويف حلمة ثدي 

إذا كرس منها ضلع فديته مخسة وعرشون دينارا، ويف صدعه اثنا عرش    األضالع القلب من  

دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانري ونصف، وموضحته عىل ربع دية كرسه، ونقبه  

مما ييل العضدين دية كل ضلع عرشة دنانري إذا كرس، ودية صدعه   األضالع مثل ذلك، ويف  

نري، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كرسه ديناران  سبعة دنانري، ودية نقل عظامه مخسة دنا 

  امئة نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف، ويف اجلائفة ثلث دية النفس ثالثفإن    ونصف،

فديتها   أو طعنة  رمية  كليهام  اجلانبني  من  نفذت  وإن  دينار،  وثلث  دينارا  وثالثون  وثالثة 

 .(2)دينار وثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار امئةأربع
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الباقر:  [ 2972]احلديث:   اإلمام  عيل  قىض    قال  فال  اإلمام  صلبه  كرس  رجل  يف 

 .(1)يستطيع أن جيلس أن فيه الدية

 .(2)يف الصلب الديةاإلمام عيل قىض   قال اإلمام الصادق:  [ 2973]احلديث:  

يف الورك إذا كرس فجرب عىل غري عثم وال عيب  قال اإلمام عيل:   [ 2974]احلديث:  

أمخاس دية    أربعة وستون دينارا    مائةئتا دينار، وإن صدع الورك فديته  مخس دية الرجلني ما 

عظامه  فإن    كرسه، نقل  ودية  دينارا،  مخسون  كرسه  دية  ربع  فديته  ومخسة    مائة أوضحت 

لكرسها   دينارا:  مخسة    دينار،   مائة وسبعون  وملوضحتها  دينارا،  مخسون  عظامها  ولنقل 

دينار وثالثة    امئةرضت فعثمت فديتها ثالثفإن    وعرشون دينارا، ودية فكها ثالثون دينارا، 

وثالثون دينارا وثلث دينار، ويف الفخذ إذا كرست فجربت عىل غري عثم وال عيب مخس  

دينار، مائتا  الرجلني  ثالثفإن    دية  فديتها  دينار،    امئةعثمت  وثلث  دينارا  وثالثون  وثالثة 

  دينار وستون دينارا،   مائةها  أمخاس دية كرس  أربعةوذلك ثلث دية النفس ودية صدع الفخذ  

ودية  كانفإن   دينار،  وثلثا  دينارا  وستون  ستة  كرسها  دية  ثلث  فديتها  تربأ  ال  قرحة  ت 

دينار،    مائة موضحتها ربع دية كرسها مخسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كرسها  

 .(3)ودية نقبها ربع دية كرسها مخسون دينارا

يف الركبة إذا كرست فجربت عىل غري عثم وال  قال اإلمام عيل:   [ 2975]احلديث:  

مائتا دينار،  الرجلني  دية  دية كرسها   أربعةانصدعت فديتها  فإن    عيب مخس    مائة   أمخاس 

  مائة، ودية نقل عظامها  وستة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كرسها مخسون دينارا

دينار، ويف نقل عظامها مخسون دينارا،    مائةدينار ومخسة وسبعون دينارا: منها دية كرسها  
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رضت  فإن    ويف موضحتها مخسة وعرشون دينارا، ودية نقبها ربع دية كرسها مخسون دينارا،

فكت فديتها  ن  فإ  وثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار،  امئةفعثمت ففيها ثلث دية النفس ثالث

ثالثة أجزاء من دية الكرس ثالثون دينارا، ويف الساق إذا كرست فجربت عىل غري عثم وال  

مائتا دينار، ودية صدعها   الرجلني  وستون    مائةأمخاس دية كرسها    أربعةعيب مخس دية 

نقبها نصف موضحتها مخسة   دينارا، ويف  دية كرسها مخسون  ربع  دينارا، ويف موضحتها 

دين دية  وعرشون  ربع  نفوذها  ويف  دينارا،  مخسون  كرسها  دية  ربع  عظامها  نقل  ويف  ارا، 

عثم الساق فديتها  فإن    كرسها مخسون، ويف قرحة ال تربأ ثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار،

وثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار، ويف الكعب إذا رض فجرب عىل    امئة ثلث دية النفس ثالث

 .(1)وثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار امئةة الرجلني ثالثغري عثم وال عيب ثلث دي

يف القدم إذا كرست فجربت عىل غري عثم وال  قال اإلمام عيل:    [ 2976]احلديث:  

عيب مخس دية الرجل مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كرسها مخسون دينارا، ويف نقل  

تنسد مخس دية الرجل مائتا دينار،  دينار نصف دية كرسها، ويف نافذة فيها ال    مائة عظامها  

ثلث    اإلِبام يف القدم دية    التيوالقصب    األصابعويف ناقبة فيها ربع كرسها مخسون دينارا  

تيل القدم مخس    التي  اإلِباموثالثون دينارا وثلث دينار، ودية كرس قصبة    امئةدية الرجل ثالث

ها ستة وعرشون دينارا وثلثا دينار،  ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ويف نقل عظام  اإلِبام دية  

ويف صدعها ستة وعرشون دينارا وثلثا دينار، ويف موضحتها ثامنية دنانري وثلث دينار، ويف  

ـ وهو    اإلِباممن    األعىل نقبها ثامنية دنانري وثلث دينار، ويف فكها عرشة دنانري، ودية املفصل  

دنانري وسدس، ويف    أربعةر، ويف موضحته  الثاين الذي فيه الظفر ـ ستة عرش دينارا وثلثا دينا 
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ناقبته   دنانري وثلث، ويف  ثامنية  ثالثة عرش    أربعة نقل عظامه  دنانري وسدس، ويف صدعها 

ثلث دية الرجل،    ألنهدينارا وثلث. ويف فكها مخسة دنانري، ويف ظفره ثالثون دينارا، وذلك  

دية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثالثة وثامنون دينارا وثلث دينار، ودية   األصابعودية 

دية كل قصبة منهن ستة عرش دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة    اإلِبامسوى    األربع قصبة  

ثامنية دنانري   أربعة كل قصبة منهن   نقل عظم كل قصبة منهن  دينار، ودية  دنانري وسدس 

  أربعة عرش دينارا وثلثا دينار، ودية نقب كل قصبة منهن    وثلث دينار، ودية صدعها ثالثة 

تربأ يف القدم ثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار، ودية    دنانري وسدس دينار، ودية قرحة ال 

مفصل من   كل  ودية    التي  األربع  األصابعكرس  دينار،  وثلث  دينارا  القدم ستة عرش  تيل 

ل عظام كل قصبة منهن ثامنية دنانري وثلث  صدعها ثالثة عرش دينارا وثلث دينار، ودية نق

دنانري    أربعةدنانري وسدس دينار، ودية نقبها    أربعة دينار، ودية موضحة كل قصبة منهن  

إذا قطع    األربع  األصابعمن    األوسط وسدس دينار، ودية فكها مخسة دنانري، ويف املفصل  

نارا وثلثا دينار، ودية صدعه  فديته مخسة ومخسون دينارا وثلثا دينار، ودية كرسه أحد عرش دي 

ثامنية دنانري وأربعة أمخاس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه مخسة دنانري وثلثا  

  األصابع من    األعىل دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، ودية فكه ثامنية دنانري، ويف املفصل  

دينارا وأربعة أمخاس دينار، ودية كرسه  فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعرشون    التي  األربع

دنانري ومخس دينار، ودية موضحته    أربعةمخسة دنانري وأربعة أمخاس دينار، ودية صدعه  

دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران ومخس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية  

ثلث    األصابع، ويف موضحة  فكه ديناران وأربعة أمخاس دينار، ودية كل ظفر عرشة دنانري
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 .(1)األصابعدية 

، إذا  األصابعيف اجلرح يف  اإلمام عيل  قىض  قال اإلمام الصادق:  [ 2977]احلديث:  

 .(2) صبع إذا مل يرد املجروح أن يقتص أوضح العظم عرش دية اإل

الصادق:  [ 2978]احلديث:   اإلمام  عيل  قىض    قال  جراحات  اإلمام  من  كان  فيام 

 .(3) ، أو يقبل املجروح دية اجلراحة فيعطاها اجلسد أن فيها القصاص 

أمر قنرب أن يرضب رجال حدا  اإلمام عيل  إن    قال اإلمام الباقر:   [ 2979]احلديث: 

 .(4) فغلط قنرب فزاده ثالثة أسواط، فأقاده اإلمام عيل من قنرب ثالثة أسواط

رجل داس بطن رجل  اإلمام عيل  رفع إىل    قال اإلمام الصادق:  [ 2980]احلديث:  

حتى أحدث يف ثيابه فقىض عليه أن يداس بطنه حتى َيدث يف ثيابه كام أحدث، أو يغرم  

 .(5)ثلث الدية

قال: قىض    [ 2981]احلديث:   يف رجل رضب غالما عىل  اإلمام عيل  عن سامعة، 

رأسه فثقل بعض لسانه وأفصح ببعض الكالم ومل يفصح ببعض فأقرأه املعجم، فقسم الدية  

 . (6)وما مل يفصح به ألزمه إياه عليه، فام أفصح به طرحه، 

برجل رضب فذهب بعض  اإلمام عيل  ُأيت    قال اإلمام الصادق: [ 2982]احلديث:  

كالمه وبقي البعض، فجعل ديته عىل حروف املعجم، ثم قال: تكلم باملعجم فام نقص من  

فام   ثامنية وعرشون جزءا،  حرفا، فجعل  ثامنية وعرشون  واملعجم  ذلك،  فبحساب  كالمه 

 .(7) كالمه فبحساب ذلكنقص من 
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الصادق:   [ 2983]احلديث:   اإلمام  عيل  قىض    قال  رجال  اإلمام  رضب  رجل  يف 

 .(1) بعصا فذهب سمعه، وبرصه، ولسانه، وعقله وفرجه، وهو حّي، بست ديات

إحدى عينيه   أصيب يف رجل اإلمام عيل قىض   قال اإلمام الباقر:   [ 2984]احلديث:  

يؤخذ بيضة نعامة فيميش ِبا، وتوثق عينه الصحيحة حتى ال يبرصها وينتهى برصه، ثم  بأن  

عينه   برص  منتهى  بني  ما  بحساب    أصيبت  التيَيسب  فيؤدى  الصحيحة  عينه  ومنتهى 

 .(2)ذلك

برجل قد رضب رجال حتى  اإلمام عيل  يت  قال اإلمام الباقر: أ  [ 2985]احلديث:  

أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من برصه فأعطاه نقص من برصه، فدعا برجل من  

 . (3) دية ما انتقص من برصه

الكاظم:    [ 2986]احلديث:   اإلمام    األعضاءيف دية جراحة  اإلمام عيل  قىض  قال 

كلها يف الرأس، والوجه، وسائر اجلسد من السمع، والبرص، والصوت، والعقل، واليدين،  

والصدع،  والكرس،  القطع،  يف  العظام،    والرجلني،  ونقل  والدامية،  واملوضحة،  والبط، 

والناقبة يكون يف يشء من ذلك، فام كان من عظم كرس فجرب عىل غري عثم وال عيب مل ينقل  

فإن    أوضح ومل ينقل عظامه فدية كرسه، ودية موضحته،فإن    ديته معلومة،فإن    منه عظام 

موضحته ربع دية كرسه    دية كل عظم كرس معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كرسه، ودية

ثلث دية العظم الذي هو    أصبع، ويف قرحة ال تربفيام وارت الثياب غري قصبتي الساعد واإل

فيه، وأفتى يف النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر يف يشء من البدن يف أطرافه فديتها عرش  

 .(4)دينار  مائةدية الرجل  
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 ما روي عن اإلمام الباقر: 

أنه جعل يف السن السوداء ثلث ديتها، ويف اليد  ام الباقر  اإلمعن    [ 2987]احلديث:  

ذن ثلث ديتها،  الشالء ثلث ديتها، ويف العني القائمة إذا طمست ثلث ديتها، ويف شحمة األ

 .(1)واحد ثلث الدية يف كل األنف ويف الرجل العرجاء ثلث ديتها، ويف خشاش 

قال:  فرجل كرس يد رجل ثم برأت يد الرجل،  قيل لإلمام الباقر:    [ 2988]احلديث:  

 .(2)رشليس يف هذا قصاص ولكن يعطى األ

الباقر عن    [ 2989]احلديث:   رجل رضب رجال بعمود فسطاط عىل  سئل اإلمام 

الدماغ فذهب عقله،   قال: إن كان  فرأسه رضبة واحدة فأجافه حتى وصلت الرضبة إىل 

مات  فإن    ينتظر به سنة،   فإنهوال ما قيل له،  املرضوب ال يعقل منها الصالة وال يعقل ما قال  

غرم  أقيد به ضاربه، وإن مل يمت فيام بينه وبني السنة ومل يرجع إليه عقله  أفيام بينه وبني السنة  

إنام    ألنه قال: ال،    ؟ ل: فام ترى عليه يف الشجة شيئا ي ضاربه الدية يف ماله لذهاب عقله، ق

زمته أغلظ اجلنايتني، وهي الدية، ولو كان  رضب رضبة واحدة فجنت الرضبة جنايتني فأل

لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إال أن يكون  رضبه رضبتني فجنت الرضبتان جنايتني أل

 .(3) فيهام املوت

ما تقول يف رجل رضب رأس رجل بعمود  قيل لإلمام الباقر:    [ 2990]احلديث:  

اش عرشة أيام أو أقل أو أكثر  ع  فإنهل:  ي قال: عليه الدية، قففسطاط فأمه حتى ذهب عقله،  

مات بعد    فإنهل:  ي قال: ال، قد مضت الدية بام فيها، ق  ؟فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية

قال: إن أرادوا أن يقتلوه  ف ، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضاربوشهرين أو ثالثة، 
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يقتلوه، ومضت الدية بام   فإذايردوا الدية ما بينهم وبني سنة،   مضت السنة فليس هلم أن 

 .(1) فيها 

 ما روي عن اإلمام الصادق: 

رجل شج رجال موضحة وشجه آخر  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2991]احلديث:  

 .(2)قال: عليهام الدية يف أمواهلام نصفني، فدامية يف مقام واحد فامت الرجل

قال: فيه الدية  ف ظهره،  الرجل يكرسسئل اإلمام الصادق عن    [ 2992]احلديث:  

الدية، ويف إحدامها نصف   األذننيويف العينني الدية، ويف إحدامها نصف الدية، ويف  كاملة،

 .(3) إذا قطع املارن الدية ويف الشفتني الدية األنفالدية، ويف 

صل جدعه الدية، ويف العني  ؤإذا است   األنف   :اإلمام الصادق  قال   [ 2993]احلديث:  

 .(4) ذن إذا قطعت نصف الدية، ويف اليد نصف الديةة، ويف األ إذا فقئت نصف الدي 

ذن  الدية، ويف األ  يف الرجل الواحدة نصف  :اإلمام الصادق  قال  [ 2994]احلديث:  

إذا قطع    األنف نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، ويف  

الدية كاملة، ويف الظهر إذا انكرس حتى ال ينزل صاحبه املاء الدية كاملة، ويف اللسان إذا  

 .(5) قطع الدية كاملة

مة،  من املارن ففيه الدية تا   األنف إذا قطع    قال اإلمام الصادق:  [ 2995]احلديث:  

 .(6)الدية كاملة، والرجالن والعينان بتلك املنزلة أذنيه ويف أسنان الرجل الدية تامة، ويف 

يف أنف الرجل إذا قطع من املارن فالدية    قال اإلمام الصادق:   [ 2996]احلديث:  
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ذنيه الدية تامة، والرجالن بتلك املنزلة، والعينان بتلك املنزلة،  أتامة، ولسانه الدية تامة، و

واإل  والعني تامة،  الدية  الثنايا  العوراء  من  والسن  الدية،  فعرش  والرجل  اليد  من  صبع 

 .(1) رضاس سواء نصف العرشواأل

وقعت  فإن    السن إذا رضبت انتظر ِبا سنة،  قال اإلمام الصادق:  [ 2997]احلديث:  

 .(2) غرم ثلثي الديةأدرهم، وإن مل تقع واسودت  امئة غرم الضارب مخسأ

، فام  اإلبل دية اليد إذا قطعت مخسون من    اإلمام الصادق:قال    [ 2998]احلديث:  

َوَمْن مَلْ ََيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللهُ َفُأوَلئَِك  ﴿كان جروحا دون االصطالم فيحكم به ذوا عدل منكم 

 (3) [ 44]املائدة:  ﴾ اْلَكافُِرونَ ُهُم 

عن    [ 2999]احلديث:   الصادق  اإلمام  عمدا،  سئل  يكرسان  والذراع  هلام  السن 

 .(4) قال: إن أرضوه بام شاء فهو له ؟أضعفوا الديةفإن  ل:يفقال: قود، ق ،أو قود  ،أرش

  ؟ما عىل رجل وثب عىل امرأة فحلق رأسها قيل لإلمام الصادق:    [ 3000]احلديث:  

خذ  أ نبت  فإن    يستربأ شعرها،   قال: يرضب رضبا وجيعا وَيبس يف سجن املسلمني حتى ف

 .(5) خذ منه الدية كاملةأ منه مهر نسائها، وإن مل ينبت 

عن اإلمام الصادق، يف رجل رضب رجال بعصا عىل رأسه فثقل    [ 3001]احلديث:  

 .(6) لسانه، فقال: يعرض عليه حروف املعجم فام أفصح، وما مل يفصح به كان عليه الدية

الصادق:  [ 3002]احلديث:   اإلمام  لسانه    قال  فثقل  الرجل عىل رأسه  إذا رضب 

م، فام مل يفصح به  عرضت عليه حروف املعجم تقرأ، ثم قسمت الدية عىل حروف املعج 
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 .(1)الكالم كانت الدية بالقياس من ذلك

ذنه بعظم فادعى  أرجل رضب رجال يف  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3003]احلديث:  

سمع أو شهد عليه رجالن أنه  فإن    قال: يرتصد ويستغفل وينتظر به سنة، فأنه ال يسمع،  

قال: إن كان اهلل    ؟نه يسمععثر عليه بعد ذلك أفإن    يسمع، وإال حلفه وأعطاه الدية، قيل: 

 .( 2)رد عليه سمعه مل أر عليه شيئا 

  أذنيهذنه فادعى أن إحدى  أعن اإلمام الصادق يف رجل وجي يف    [ 3004]احلديث:  

رضبت سدا شديدا ويفتح الصحيحة، فيرضب له    التيقال: تسد ف ،نقص من سمعها شيئا 

اسمع،   له:  ويقال  ث   فإذاباجلرس  مكانه،  علم  الصوت  عليه  من خلفه  خفي  به  يرضب  م 

سواء علم   كانفإن    خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يقاس ما بينهام  فإذاويقال له: اسمع،  

أنه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه فيرضب به حتى َيفى عليه الصوت، ثم يعلم مكانه،  

فإن    ثم يؤخذ به عن يساره فيرضب به حتى َيفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يقاس

تفتح    كان ثم  قد صدق،  أنه  املعتلة وتسد  أسواء علم  يرضب    األخرى ذنه  ثم  جيدا  سدا 

ب مرة  أول  صنع  كام  به  يصنع  الصوت  عليه  َيفى  حيث  يعلم  ثم  قدامه  من  ذنه  أباجلرس 

 .(3)الصحيحة ثم يقاس فضل ما بني الصحيحة واملعتلة بحساب ذلك

ذن رجل بعظم فادعى أنه  أرجل وجأ  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3005]احلديث:  

جاءا فشهدا أنه سمع وأنه  فإن    قال: يؤجل سنة ويرتصد بشاهدي عدل، ، فذهب سمعه كله 

  فإنهل: ي الدية، ق أعطىأجاب عىل سمع فال حق له، وإن مل يعثر عىل أنه سمع استحلف ثم  

 .(4)اهقال: هو يشء أعطاه اهلل إي  ؟الدية أعطىسمع بعد ما 
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،  العني يدعي صاحبها أنه ال يبرص شيئا سئل اإلمام الصادق عن    [ 3006]احلديث:  

هو أبرص  فإن    ل: ي ق،  قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه ال يبرص ثم يعطى الديةف

 .(1) قال: هو يشء أعطاه اهلل إياه ؟بعده

 ما روي عن اإلمام الكاظم: 

شهدا عىل رجل أنه رسق فقطع، ثم    ن رجالقيل لإلمام الكاظم:    [ 3007]احلديث:  

تقبل   وال  اليد  دية  نصف  يلزم  غريه،  كان  ولكن  هذا  يف  ومهت  وقال:  منهام  واحد  رجع 

لزما دية اليد، وال  أرجعا مجيعا وقاال: ومهنا بل كان السارق فالنا  فإن    شهادته يف اآلخر،

ملقطوع، ويرد الذي مل  تقبل شهادهتام يف اآلخر، وإن قاال: إنا تعمدنا، قطع يد أحدمها بيد ا

: ال أرىض أو تقطع  األولقال املقطوع  فإن    يقطع ربع دية الرجل عىل أولياء املقطوع اليد،

 .(2)أيدهيام معا، رد دية يد فتقسم بينهام وتقطع أيدهيام

من قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به  قيل لإلمام الكاظم:  [ 3008]احلديث:  

فقال: ال، ولكن ديته دية اجلنني يف   ؟ احلي فعليه دية النفس كاملةما يكون فيه اجتياح نفس 

ل:  يدينار لورثته، ودية هذا هي له ال للورثة، ق   مائة قبل أن تلج فيه الروح وذلك    أمه بطن  

قال: إن اجلنني أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مىض وذهبت منفعته فلام   ؟فام الفرق بينهام

بتلك املثلة له ال لغريه، َيج ِبا عنه، ويفعل ِبا أبواب اخلري،    ديته  مثل به بعد موته صارت

أراد رجل أن َيفر له ليغسله يف احلفرة فسدر الرجل مما  فإن   ل:يوالرب من صدقة أو غريه، ق

فقال: إذا كان هكذا فهو    ؟َيفر فدير به فاملت مسحاته يف يده فأصاب بطنه فشقه، فام عليه

ام شهرين، أو صدقة عىل ستني مسكينا مد لكل مسكني بمد  خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صي 
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 .(1)رسول اهلل 

ذنه فادعى أنه ال  أ رجل رضب بعظم يف  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3009]احلديث:  

 .(2)قال: إذا كان الرجل مسلام صدقف ،يسمع 
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 هذا الكتاب 

التي   واملؤسسات  األسس  حول  حديث  آالف  ثالثة  من  أكثر  الكتاب  هذا  عليها جيمع  تقوم 

احلكومة اإلسالمية، باإلضافة إىل األحكام الرشعية املرتبطة بالسعي لتحقيقها عىل أرض الواقع، واملناهج  

 املعتمدة يف ذلك. 

وهو جيمع كل ما ورد مفرقا يف املصادر احلديثية وغريها، سواء يف أبواب احلسبة واألمر باملعروف  

مة بجميع مكوناهتا يف حتقيق احلاكمية اإلهلية، أو مراقبة مدى  والنهي عن املنكر، باعتبارها متثل دور األ

 تنفيذها.

أدوار   عادة  فيها  يوصف  والتي  الرشعية،  والسياسة  واإلمارة  اخلالفة  أبواب  يف  ورد  ما  ومثلها 

 املسؤولني واحلكام وصفاهتم.

 احلكومة ومثلها ما ورد يف أبواب القضاء والبينات والدعاوى باعتبارها تشكل ركنا أساسيا يف

 اإلسالمية هيدف إىل حتقيق العدالة واألمن االجتامعي والقيمي.

ومثلها ما ورد يف أبواب اجلهاد، والذي هيدف إىل محاية األمن القومي للحكومة اإلسالمية، سواء  

 بمواجهة املعتدين خارجيا، أو البغاة واملعارضة املسلحة داخليا.

رات، والتي هتدف إىل حفظ القيم األخالقية واحلضارية  ومثلها ما ورد يف أبواب احلدود والتعزي

 يف احلكومة اإلسالمية. 

ومثلها ما ورد يف أبواب القصاص والديات ونحوها، والتي هتدف إىل حفظ األرواح واألمن يف  

 املجتمع املسلم، ووضع كل القوانني التي حتقق ذلك. 

تلك القيم، ألن احلكومة اإلسالمية    وقد أضفنا إىل ذلك ما ورد من التوجيهات املرتبطة بتحقيق 

حكومة ربانية تنطلق من الروادع الدينية واألخروية قبل الزواجر القانونية، ومثلها ما ورد يف سري األئمة 

 . وورثة النبوة ما يشري إىل النامذج الواقعية لتحقيق احلاكمية اإلهلية بأمجل صورها 
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