
 



 

 هذا الكتاب 

جيمع هذا الكتاب أكثر ما ورد يف املصادر السنية والشيعية حول ]موازين 

 اهلداية ومراتبها[، ونقصد هبا أمرين:

أوهلام: املعاين والقيم التي ال يتحقق باهلداية الصافية اخلالصة إال من توفرت 

واملعريف، أو يف اجلانب السلوكي العميل فيه، سواء كان ذلك يف اجلانب العقدي  

 منه والذوقي، وهو ما يمكن أن نطلق عليه لقب ]موازين اهلداية[

ثانيهام: املراتب التي تتحقق هبا تلك املوازين أثناء األداء العميل هلا؛ ذلك أن 

للهداية اإلهلية ـ بحسب ما ورد يف النصوص الكثرية ـ مرتبتان: دنيا، وهي ما 

لقب ]اإلسالم[، وعليا، وهي مراتب كثرية، يطلق عليها لقب يطلق عليه 

]اإليامن[، و]اإلحسان[ وغريها، وهو ما يشري إليه القرآن الكريم عند التفريق 

بني أهل اليمني، واملقربني.. فالعدالة اإلهلية ترفض التسوية بني الذين بذلوا 

بني أولئك نفوسهم هلل، وعاشوا حياهتم يف صحبته، ويف تنفيذ أوامره، و

 املقرصين الذين اكتفوا باحلد األدنى من الدين.

والغرض من هذا الرد عىل تلك الدعاوى العريضة التي جتعل االنتساب 

لإلسالم أو اإليامن أو الوالية شيئا سهال بسيطا، يتحقق بأدنى جماهدة، ولكل 

 كل الناس، حتى أولئك املنحرفني عن كل قيم الدين.. وهو ما تبناه املرجئة يف

 .األجيال، والذين يكتفون من الدين بالدعاوى التي ال دليل عليها
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 قدمة امل 

أكثر ما ورد يف املصادر السنية والشيعية حول ]موازين اهلداية  هذا الكتاب جيمع 

 ومراتبها[، ونقصد هبا أمرين: 

توفرت فيه،  : املعاين والقيم التي ال يتحقق باهلداية الصافية اخلالصة إال من أوهلام 

سواء كان ذلك يف اجلانب العقدي واملعريف، أو يف اجلانب السلوكي العميل منه والذوقي،  

 وهو ما يمكن أن نطلق عليه لقب ]موازين اهلداية[ 

: املراتب التي تتحقق هبا تلك املوازين أثناء األداء العميل هلا؛ ذلك أن للهداية  ثانيهام 

لكثرية ـ مرتبتان: دنيا، وهي ما يطلق عليه لقب  اإلهلية ـ بحسب ما ورد يف النصوص ا

 [، و]اإلحسان[ وغريها. يامن[، وعليا، وهي مراتب كثرية، يطلق عليها لقب ]اإلسالم]اإل

وهو ما يشري إليه القرآن الكريم عند التفريق بني أهل اليمني، واملقربني.. فالعدالة  

اشوا حياهتم يف صحبته، ويف تنفيذ  اإلهلية ترفض التسوية بني الذين بذلوا نفوسهم هلل، وع

 أوامره، وبني أولئك املقرصين الذين اكتفوا باحلد األدنى من الدين. 

 والغرض من هذا أمرين: 

  يامن أو اإل  سالم: هو الرد عىل تلك الدعاوى العريضة التي جتعل االنتساب لإلأوهلام 

تى أولئك املنحرفني  أو الوالية شيئا سهال بسيطا، يتحقق بأدنى جماهدة، ولكل الناس، ح

عن كل قيم الدين.. وهو ما تبناه املرجئة يف كل األجيال، والذين يكتفون من الدين  

 بالدعاوى التي ال دليل عليها. 

: أن يكون هذا الكتاب مقدمة لغريه من الكتب املرتبطة بالقيم الروحية  ثانيهام 

 . يامناديث العقائد واإلواألخالقية وغريها.. وذلك بعد االنتهاء من الكتب التي ضمت أح
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والغرض منه بيان أن سلوك سبيل اهلداية حيتاج إىل العمل واملجاهدة والرياضة،  

سواء يف مراتبها الدنيا، أو مراتبها العالية، كام قال تعاىل عند احلديث عن املراتب الدنيا من  

ُخِل اإلأ  ﴿ : سالماإل نَا َوملََّا َيدأ َلمأ ِمنُوا َوَلكِنأ ُقوُلوا َأسأ أ ُتؤأ َراُب آَمنَّا ُقلأ ََل َعأ يِف   يامنَقاَلِت األأ

   [14]احلجرات:   ﴾ ُقُلوبُِكمأ 

ُ ُأوِِل  ﴿وقال يف التفريق بني غريها من املراتب:   ِمننَِي َغريأ َقاِعُدوَن ِمَن املأُؤأ َتِوي الأ اَل َيسأ

ِر َواملأُ  َ َل اهللَُّ املأَُجاِهِديَن بِ أمواهلِ َجاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ بِ الَّضَّ مأ َوَأنأُفِسِهمأ  أمواهلِ مأ َوَأنأُفِسِهمأ َفضَّ

ًرا  َقاِعِديَن َأجأ َل اهللَُّ املأَُجاِهِديَن َعىَل الأ نَى َوَفضَّ ُسأ َقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالا َوَعَد اهللَُّ احلأ َعظِياًم    َعىَل الأ

ًَة َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا َرِحياًم 95) ِفَرًة َوَرْحأ  [ 96،  95]النساء:    ﴾( َدَرَجاٍت ِمنأُه َوَمغأ

وبناء عىل هذه األهداف استعرضنا ما ورد يف املصادر السنية والشيعية من األحاديث  

  التي رأينا موافقتها للقرآن الكريم، وَل ننشغل كثريا باخلالفات الواردة يف بعض املسائل، 

ذلك أن ما ورد من الروايات واألحاديث كاف يف بيان وجه احلق فيها، باإلضافة إىل أن 

هذه السلسلة ال عالقة هلا باملباحث الكالمية؛ فهي تكتفي فقط بإيراد األحاديث ومدى  

 انطباقها مع القرآن الكريم. 

 وبناء عىل مباحثها؛ فقد قسمنا الكتاب إىل فصلني: 

، وهي تلك التي  امةاألول األحاديث الدالة عىل موازين اهلداية العتناولنا يف الفصل  

والعمل،   يامن، والعالقة بينهام، والعالقة بني اإل يامنواإل سالمترتبط بالتعريف باإل

 . يامنواإل  سالموالدعائم التي يقوم عليها اإل

اضل  وتناولنا يف الفصل الثاين مراتب اهلداية اخلاصة، وهي تلك املراتب التي يتف

  أصحاب بسببها املؤمنون واملسلمون، وقد ذكرنا فيه ما يدل عىل ذلك، باإلضافة إىل صفات  

 املراتب العالية. 
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املراتب اخلاصة، واجلزاء   أصحابباإلضافة إىل ذلك كله أوردنا ما ورد يف فضل 

الذي خصوا به نتيجة جماهداهتم ووقوفهم مع أهل احلق واهلداية، وتربئهم من أهل  

 والضاللة. التحريف 

 املراتب اخلاصة أمرين:   صحاب ولذلك اعتربنا من العالمات الكربى أل

: الوالء ألئمة اهلدى، والتبعية املطلقة هلم، باعتبارهم االمتداد احلقيقي للدين  األول 

األصيل.. ويف نفس الوقت الرباءة من كل من انحرف بالدين يف جماالته املختلفة، ابتداء من 

ي إىل حكم استبدادي ال عالقة له بالعدالة والقيم  سالمتحويل احلكم اإلاجلانب السيايس، ب

 ية؛ فال يمكن أن يكون أولياء اهلل أعوانا ألعداء اهلل. سالماإل

  مة : االمتحان واالبتالء، والذي دلت النصوص املقدسة الكثرية عىل أنه العالالثاين 

ثم األمثل   ، نبياءبالء األالناس  أشد): ، كام قال رسول اهلل امةالفارقة بني اخلاصة والع

وإن كان يف دينه   ،فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه ،فيبتىل الرجل عىل حسب دينه  ،فاألمثل

فام يربح البالء بالعبد حتى يرتكه يميش عىل األرض ما عليه   ،رقٌة ابتيل عىل حسب دينه 

 (1)(خطيئةٌ 

أحاديثه من اآليات القرآنية  وقد قدمنا لكل مبحث من مباحث الكتاب بام يؤيد 

الكثرية، مع اجتهادنا يف بيان احتاد املسلمني وتوافقهم يف أكثر املسائل املطروحة يف هذا  

، وهو من األغراض الكربى هلذه  الباب، كاتفاقهم يف أكثر املسائل املطروحة يف غريه

 السلسلة. 

 

 

 
  (2398رواه الرتمذي ) (1)
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 الفصل األول 

 امة اهلداية الع موازين  

واملعايري  الدالة عىل املوازين األحاديث من ما ورد  نحاول يف هذا الفصل مجع

، ذلك أهنا من أكثر املسائل رضورة، خاصة يف عرصنا هذا،  سالم واإل يامنالضابطة لإل

والذي أصبح البعض فيه يتالعب هبذه املفاهيم، ويوزعها بحسب ما تتطلبه األهواء، ال  

 دي العرتة الطاهرة. بحسب ما تنص عليه النصوص املقدسة من الكتاب والسنة وه

بالعمل   يامنالنصوص يف الداللة عىل ارتباط اإل منولذلك مجعنا أكثر ما ورد 

، وال يتقوى، وال يزداد إال بذلك، باإلضافة إىل ذكر الدعائم  يامنالصالح، وأنه ال يتم اإل 

  ، والتي ال يتحقق بصورته الصحيحة أو الكاملة يامنواإل سالم الكربى التي يقوم عليها اإل

 من دوهنا. 

 والفرق بينهام:   سالم واإل   يامن اإل   ما ورد يف معنى أوال ـ  

، لنيل  يامنواإل   سالمين: اإلاألمر وهي من أهم املسائل، ذلك أن اهلل تعاىل رشط كال  

َ اإلأ ﴿:  سالم مرضاته، حيث قال يف اإل َبَل ِمنأُه َوُهَو يِف    سالم َوَمنأ َيبأَتِغ َغريأ ِة  اآلخرِدينًا َفَلنأ ُيقأ

يَن  َاِِسِ  ، وغريها من اآليات الكريمة. [85]آل عمران:   ﴾ ِمَن اخلأ

َبَط اهللَُّ  ﴿ : يامنوقال يف اإل ِمُنوا َفَأحأ أ ُيؤأ  [ 19]األحزاب:   ﴾ مأ أعامهلُ ُأوَلئَِك ََل

نَا َمنأ  ﴿، كام قال تعاىل: اآلخر وأحيانا يلقب القرآن الكريم أحدمها بلقب  َرجأ َفَأخأ

ِمننَِي )  لِِمنيَ 35َكاَن فِيَها ِمَن املأُؤأ َ َبيأٍت ِمَن املأُسأ يَها َغريأ
َنا فِ  [ 36،  35]الذاريات:    ﴾( َفاَم َوَجدأ

،  سالمع شأنا من اإلأرف  يامن لكنه يف نفس الوقت، يذكر أن هناك فرقا بينهام، وأن اإل

ُخِل اإلأ ﴿كام قال تعاىل:  نَا َوملََّا َيدأ َلمأ ِمنُوا َوَلكِنأ ُقوُلوا َأسأ أ ُتؤأ َراُب آَمنَّا ُقلأ ََل َعأ يِف   يامنَقاَلِت األأ
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 [ 14]احلجرات:   ﴾ ُقُلوبُِكمأ 

إذا اجتمعا   يامنواإل  سالماإل)وهذا ما جعل العلامء يطلقون تلك القاعدة املعروفة 

إذا اجتمعا يف نص واحد من كتاب أو سنة فإن لكل  (، أي أهنام وإذا افرتقا اجتمعا  ،افرتقا 

  يامن واإل  الصالة..، كالظاهرة عاملاألخيتص ب سالمفاإل؛ واحد منهام معنّى خيتص به

 .  االعتقادات كالتوكل واخلوف واملحبة والرغبة والرهبة.  الباطنة من  عاملاألب

ق اإل ) بن رجب: اقال  ،  يامنقال املحققون من العلامء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقَّ

)أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت  : ، كام قال سالماإل  أعاملورسخ يف قلبه، قام ب

فال يتحقق القلب   ،قلب(صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي ال

  يامن وليس كل مسلم مؤمنًا، فإنه قد يكون اإل . .عاملإال وتنبعث اجلوارح باأل يامنباإل

فيكون مسلاًم،   سالماإل أعاملضعيفًا فال يتحقق القلب به حتقيقًا تامًا، مع عمل جوارحه 

 (1) (التام يامنوليس بمؤمن اإل

ومن أحسن من حتدث يف التفريق بينهام أبو حامد الغزاِل، فقد قال يف اإلحياء:  

أو غريه وإن كان غريه، فهل هو منفصل عنه يوجد دونه،    يامنهو اإل   سالماختلفوا يف أّن اإل)

واحد، وقيل: إهّنام شيئان ال يتواصالن، وقيل:    يشء   إهّنام  أو مرتبط به يالزمه؟. فقيل:

 ( اآلخر، ولكن يرتبط أحدمها بإهّنام شيئان

بحث عن موجب الّلفظني يف الّلغة،    ثالثة مباحث:يف املسألة يتعلق باحلّق  ثم ذكر أن  

األّول  . ة. اآلخروبحث عن املراد هبام يف إطالق الّّشع، وبحث عن حكمهام يف الّدنيا و

 والّثاين تفسريّي، والّثالث فقهّي رشعّي.  ، لغوّي 

 
  (28جامع العلوم واحلكم، ) (1)
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قال تعاىل:   ، كامعبارة عن التّصديق يامنّن اإلفإ : األول.. وهو البحث اللغوي أما 

ِمٍن َلنَا َوَلوأ ُكنَّا َصاِدِقنيَ ﴿ عبارة عن   سالم أي بمصّدق، واإل[  17]يوسف:    ﴾َوَما َأنأَت بُِمؤأ

  الّتسليم، واالستسالم باإلذعان واالنقياد وترك التّمّرد واإلباء والعناد، وللّتصديق حمّل 

 خاّص وهو القلب، والّلسان ترمجان. 

و أّما الّتسليم؛ فإّنه عاّم يف القلب والّلسان واجلوارح، فإّن كّل تصديق بالقلب هو  

تسليم وترك اإلباء واجلحود وكذلك االعرتاف بالّلسان، وكذلك الّطاعة واالنقياد  

 باجلوارح.  

عبارة عن   يامنأخّص، فكان اإل يامن أعّم، واإل سالمموجب الّلغة اإل بفوهلذا؛ فإنه 

 ، فإذن كّل تصديق تسليم، وليس كّل تسليم تصديقا. سالمأرشف أجزاء اإل

ّن الّّشع قد ورد باستعامهلام عىل  فإ : الثاين.. وهو البحث عن اإلطالق الّشعي  أما 

كام ذكرنا أدلة ذلك  ورد باستعامهلام عىل سبيل االختالف والّتداخل، كام سبيل الرّتادف، 

هو   سالم ، وهو أفضلها، واإلعاملعمل من األيف هذا املحل يدل عىل أنه  يامن اإلبقا.. وسا 

تسليم إّما بالقلب، وإّما بالّلسان، وإّما باجلوارح، وأفضلها اّلذي بالقلب، وهو الّتصديق  

ا، واالستعامل هلام عىل سبيل االختالف، وعىل سبيل الّتداخل وعىل سبيل  إيامناّلذي يسّمى 

 دف، كّله غري خارج عن طريق االستعامل يف الّلغة. الرّتا

حكامن أخروّي   يامنواإل سالملإل؛ فاحلكم الّّشعّي الثالث.. وهو البحث عن  أما 

.. وحكم دنيوي مرتبط بالقوانني التي  اج من النّاراآلخروّي: فهو اآلخرأّما . ودنيوّي.

 .(1)  الديانات املختلفة  أصحابتسنها الدولة مراعية  

اختالفات أخرى سنوردها من خالل  ما ذكره الغزاِل وغريه، سنرى باإلضافة إىل 

 
 ( 117  -116/ 1( انظر إحياء علوم الدين أليب حامد الغزاِل)1)
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 ما ورد من أحاديث يف كال املدرستني. 

ن عالقة  وننبه إىل أنا سنعرض للمسألة بتفاصيل يف باقي املباحث، وخاصة عند بيا 

 بالعمل.  يامناإل

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:   1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية: 

ه كتب اهلل له كل  إسالمإذا أسلم العبد فحسن ) :قال رسول اهلل  [ 1]احلديث: 

أزلفها، وحميت عنه كل سيئة كان أزلفها، وكان بعد ذلك القصاص، كل حسنة  كان حسنة 

  (1) بعّش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف، والسيئة بمثلها إال أن يتجاوز اهلل عنها(

رهطًا وسعد   سعد بن أيب وقاص قال: أعطى رسول اهلل عن  [ 2]احلديث: 

، فقلت: يا رسول اهلل مالك عن فالن؟ فواهلل إين ألراه   جالٌس، فرتك رجاًل هو أعجبهم إِلَّ

مؤمنًا. فقال: )أو مسلاًم( مالك عن فالن، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت ملقالتي، فقلت:  

ثم قال: )يا سعد  ،  منه فعدت ملقالتي، وعاد  مثل ذلك وأجابني بمثله، ثم غلبني ما أعلم  

 (2) (إين ألُعطي الرجل، وغريه أحب إِلَّ منه، خشية أن يكبه اهلل يف النار

بني املؤمن واملسلم يف نص واحد، مما يدل أن لكل   ففي احلديث فرق رسول اهلل 

 منهام معنى خيتص به. 

يف   يامنعالنية واإل  سالميقول: )اإل عن أنس قال كان رسول اهلل  [ 3]احلديث: 

 
 (41اجلزم ). وهو عند البخاري معلقا بصيغة 8/106( رواه النسائي 1)

  (150ومسلم ) ،(27رواه البخاري ) (2)
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 (1)(ثم يشري بيده إىل صدره ثالث مرات ثم يقول: )التقوى ههنا، التقوى ههنا   ،القلب( 

: يا نبي اهلل ما أتيتك حتى حلفت أكثر من  قال بعضهم لرسول اهلل    [ 4]احلديث:  

ا ال أعقل شيئا إال ما  ؤأن ال آتيك وال آيت دينك وإين كنت امر ـ ألصابع يديهـ عددهن 

( قال: وما  سالمعلمني اهلل ورسوله، وإين سألتك لوجه اهلل: بم بعثك اهلل إلينا؟ قال: )باإل

كل    أسلمت وجهي هلل وختليت وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة،  ؟ قال: )أن تقولسالمآيات اإل

مسلم عىل مسلم حمرٌم أخوان نصريان، ال يقبل من مّشك بعدما أسلم عمل أويفارق  

 (2)(املّشكني إىل املسلمني

قوال ال   سالم: يا رسول اهلل، قل ِل يف اإلقال بعضهم لرسول اهلل  [ 5]احلديث: 

 (3) (آمنت باهلل ثم استقمأسأل عنه أحدا بعدك. قال: )قل 

من صىل صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا  )  :قال رسول اهلل    [ 6]احلديث:  

 (4) (فال ختفروا اهلل يف ذمته، فهو املسلم

؟ قال: )إذا ِستك حسنتك  يامنرسول اهلل، ما اإلقال رجل: يا  [ 7]احلديث: 

 (5)وساءتك سيئتك فأنت مؤمٌن( 

من كان    يامنثالٌث من كن فيه وجد هبن طعم اإل)   :اهلل  قال رسول    [ 8]احلديث:  

كره أن يعود يف  ياهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها، ومن أحب عبدا ال حيبه إال هلل، ومن 

 
  ( 30955( )11/  11(، وابن أيب شيبة )2923( )301/  5(، وأبو يعىل يف مسنده )12404( )134/  3رواه أْحد )  (1)

 . 4/643، واحلاكم يف املستدرك 5/4(، وأْحد 2536، وابن ماجة خمترصا )83-5/82( رواه النسائي 2)

  (38( رواه مسلم )3)

 ( 391، واحلديث عند البخاري )8/105( رواه النسائي 4)

 (5/252(، ورواه أْحد )7540) 8/117( رواه الطرباين 5)
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يف رواية بدل الثانية: )أن حيب  ، و(1) الكفر بعد أن أنقذه اهلل منه كام يكره أن يلقى يف النار(

 (2)يف اهلل ويبغض هلل(

: ترك املراء  يامنثالٌث من كن فيه جيد حالوة اإل) :قال رسول اهلل  [ 9]احلديث:  

والكذب يف املزاحة، ويعلم أن ما أصابه َل يكن ليخطأه، وما أخطأه َل يكن   ، يف احلق

  (3)ليصيبه(

املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده،  ) :اهلل قال رسول  [ 10]احلديث: 

 (4) م(أمواهل الناس عىل دمائهم وواملؤمن من أمنه 

تطعم  )خرٌي قال:  سالم : أي اإلأن رجال سأل النبي روي  [ 11]احلديث: 

  (5)(الطعام، وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن َل تعرف

إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له  ) :قال رسول اهلل  [ 12]احلديث: 

ِم  ﴿ : فإن اهلل تعاىل يقول ؛يامنباإل َيوأ ُمُر َمَساِجَد اهللَِّ َمنأ آَمَن بِاهللَِّ َوالأ َوَأَقاَم   اآلخر إِنَّاَم َيعأ

َتِدينَ  َكاَة َوََلأ خَيأَش إِالَّ اهللََّ َفَعَسى ُأوَلئَِك َأنأ َيُكوُنوا ِمَن املأُهأ اَلَة َوآَتى الزَّ ]التوبة:   ﴾الصَّ

18]) (6) 

: الكف عمن قال: ال  يامنثالثة من أصل اإل) : اهلل قال رسول  [ 13]احلديث: 

بعمل، واجلهاد ماض منذ بعثني اهلل   سالم إله إال اهلل، وال يكفره بذنب، وال خيرجه عن اإل

 
 (43(، ومسلم )16( رواه البخاري )1)

 . 95،  8/94( رواه النسائي 2)

 (20082(،وعبد الرزاق )8790) 9/157( رواه الطرباين 3)

 . 1/54، واحلاكم يف املستدرك 379/ 2، وأْحد 105  -8/104(، والنسائي 2627( رواه الرتمذي )4)

 . 8/107(، والنسائي 5194(، وأبو داود )39(، ومسلم )12( رواه البخاري )5)

 (1223( والدارمي )802(، وابن ماجة )2617( رواه الرتمذي )6)
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  يامن الدجال ال يبطله جور جائر وال عدل عادل واإل األمة إىل أن تقاتل آخر هذه 

 (1)باألقدار(

: إن أحدنا ليجد يف نفسه  ، وقيل له عن الوسوسة   رسول اهلل  سئل    [ 14]احلديث:  

قال:   ، يتكلم به ما ألن حيرتق حتى يصري ْحمة أو خير من السامء إىل األرض أحب إليه أن 

 (2)()احلمد هلل الذي رد كيده إىل الوسوسة 

، إن أمي أوصت  قلت: يا رسول اهلل    ، قال:الّشيد بن سويدعن    [ 15]احلديث:  

دعها(، فدعوهتا،  اأعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جاريٌة سوداء نوبيٌة فأعتقها؟ قال: )أن 

قالت: رسول اهلل قال: )أعتقها   فجاءت فقال: )من ربك(؟ قالت: اهلل. قال: )فمن أنا(؟

  (3) فإهنا مؤمنة(

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   ب 

 الشيعية: من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر 

عن أبان، عن سليم قال: سمعت عيل بن أيب طالب وسأله رجل عن    [ 16]احلديث:  

؟  سالميف صورة آدمي فقال له: ما اإل  فقال: أما علمت أن جربيل أتى رسول اهلل    يامناإل

فقال: شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة وحج البيت،  

؟ قال: نؤمن باهلل ومالئكته وكتبه  يامنشهر رمضان والغسل من اجلنابة، قال: فام اإلوصيام  

ورسله وباحلياة بعد املوت، وبالقدر كله خريه ورشه وحلوه ومره، فلام قام الرجل قال  

: هذا جربيل جاءكم يعلمكم دينكم، فكان رسول اهلل كلام قال له شيئا قال:  رسول اهلل 

 
 ( 9/156( والبيهقي يف الكربى)4311) 7/278(،وأبو يعىل يف مسنده 2532( رواه أبو داود )1)

 (( واحلديث صححه األلباين يف )صحيح أيب داود1/235(، وأْحد )5112رواه أبو داود ) (2)

 ( 189) 1/418،وابن حبان يف صحيحه 6/252(، والنسائي 3283( رواه أبو داود )3)
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الساعة؟ قال ما املسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: صدقت، ثم    له: صدقت، قال: فمتى 

بني عىل أربع دعائم: عىل اليقني،    يامنقال: بعد ما فرغ من قول جربيل )صدقت( أال إن اإل

 .(1)والصرب، والعدل، واجلهاد

من استقبل قبلتنا  ) : عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل  [ 17]احلديث: 

 (2) (صلواتنا، وأكل ذبيحتنا، فله مالنا وعليه ما علينا وصىل 

ال يؤمن عبد حتى يؤمن  ): عيل قال: قال رسول اهلل  مام اإلعن  [ 18]احلديث: 

بأربعة حتى يشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأين رسول اهلل بعثني باحلق، وحتى  

 (3) (يؤمن بالبعث بعد املوت، وحتى يؤمن بالقدر

فقال: يا رسول   الصادق قال: أتى رجل رسول اهلل  مام عن اإل [ 19ديث: ]احل 

عىل أن تقتل أباك، قال:    أبايعك:  ، فقال له رسول اهلل  سالمعىل اإل  أبايعكاهلل إين جئتك  

ن علمت منك  إنا واهلل ال نأمركم بقتل آبائكم، ولكن اآل): نعم، فقال له رسول اهلل 

، أطيعوا آباءكم فيام أمروكم، وال  (4)تتخذ من دون اهلل وليجة، وأنك لن يامنحقيقة اإل

 (5)(تطيعوهم يف معايص اهلل

عريان   سالماإل): الصادق قال: قال رسول اهلل  مامعن اإل  [ 20]احلديث: 

أساس   يشء   الوفاء، ومروءته العمل الصالح، وعامده الورع، ولكل  فلباسه احلياء، وزينته 

 
  .88ـ  87كتاب سليم بن قيس ص  (1)

  .84ص  1 اخلصال: ج (2)

  .93ص  1 اخلصال: ج (3)

  .بطانته ودخالؤه وخاصتهوليجة الرجل  (4)

  .248املحاسن ص  (5)
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 (1)(البيتحبنا أهل  سالم وأساس اإل

كان يسري يف بعض   الصادق: قال: إن رسول اهلل  ماماإلعن  [ 21]احلديث: 

  إبليس عهد ب ه: يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس لهصحابميرسه فقال أل

منذ ثالثة أيام، فام لبثوا أن أقبل أعرايب قد يبس جلده عىل عظمه وغارت عيناه يف رأسه،  

يف أول الرفاق حتى لقيه، فقال له:   واخَّضت شفتاه من أكل البقل، فسأل عن النبي 

، فقال: قل أشهد أن ال إله إال اهلل وأين حممد رسول اهلل، قال: أقررت،  سالماعرض عيل اإل

مس، وتصوم شهر رمضان، قال: أقررت، قال: حتج البيت احلرام، وتؤدي  قال تصيل اخل 

فسأل عنه    الزكاة، وتغتسل من اجلنابة، قال: أقررت فتخلف بعري االعرايب ووقف النبي  

فرجع الناس يف طلبه فوجدوه يف آخر العسكر قد سقط خف بعريه يف حفرة من حفر  

فَّضبت   ، ومها ميتان، فأمر النبي اجلرذان فسقط فاندقت عنق االعرايب وعنق البعري

خيمة فغسل فيه ثم دخل النبي فكفنه، فسمعوا للنبي حركة فخرج وجبينه يرتشح عرقا  

ه بظلم، فابتدره احلور  إيامنوقال: إن هذا االعرايب مات وهو جائع، وهو ممن آمن وَل يلبس 

يف أزواجه، وهذه تقول:    العني بثامر اجلنة حيشون هبا شدقه، هذه تقول: يا رسول اهلل اجعلني

 .(2)يا رسول اهلل اجعلني يف أزواجه

إن اهلل تعاىل  ):  ، عن آبائه قال: قال رسول اهلل  الكاظم  مام اإلعن    [ 22]احلديث:  

حسنا له، فمن استقبل قبلتنا، وشهد شهادتنا،    خالص دينه، وجعل كلمة اإل  سالم جعل اإل

 (3)(وأحل ذبيحتنا فهو مسلم، له مالنا وعليه ما علينا 

 
  .286املحاسن ص  (1)

   .184اخلرائج واجلرائج ص  (2)

  .21نوادر الراوندى ص  (3)
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يا عيل من  ) : الرضا عن آبائه قال: قال رسول اهلل  ماماإل عن  [ 23]احلديث: 

 (2)(فاذاهم ببائقة قبضه إليه (1) املؤمن عىل اهلل أنه َل جيعل الجله وقتا حتى هيم ببائقة امة كر

إن املؤمن  ): الرضا عن آبائه قال: قال رسول اهلل  مام اإلعن  [ 24]احلديث: 

من ملك  عز وجل  عىل اهلل كرم يعرف يف السامء كام يعرف الرجل أهله وولده، وإنه أل

 (3) (مقرب

ه الناس  يامنأال أنبئكم َل سمي املؤمن مؤمنا إل) : قال رسول اهلل  [ 25]احلديث: 

 ( 4)(م أال أنبئكم من املسلم من سلم الناس من يده ولسانهأمواهل عىل أنفسهم و

أو كامله أن ال خيافه الناس عىل   يامنفيه إيامء إىل أنه يشرتط يف اإل قال املجليس: )

 (5)(سالمم وكذا اإلأمواهل أنفسهم و

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم، وأحيانا قد يرد  

، وهو يدل عىل ما أرشنا إليه سابقا من أن كل أحاديثهم  إماماحلديث الواحد عن أكثر من 

 من مشكاة واحدة. 

 عيل:   مام ما روي عن اإل أ ـ  

وما   يامنعيل: ما اإل  مام سليم بن قيس اهلالىل قال: قلت لإل عن  [ 26]احلديث: 

 
 البائقة: الداهية والّش.  (1)

  .58ص  2عيون أخبار الرضا ج  (2)

  .33ص  2عيون أخبار الرضا ج  (3)

   .219علل الّشائع:  (4)

 (67/60األنوار )بحار  (5)

 . 
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والتسليم   فام أقررت به سالمواإل ،بعد املعرفة قرارفاإل يامنأما اإل)؟ قال: سالماإل

 ( والطاعة هلم وصياءلأل

َملأ ِمَن  ﴿عن التوفيق بني قوله تعاىل: عيل  مام اإلسئل  [ 27]احلديث:  َفَمنأ َيعأ

ا َلُه َكاتُِبونَ  يِِه َوإِنَّ َراَن لَِسعأ ِمٌن َفاَل ُكفأ احِلَاِت َوُهَو ُمؤأ َوإِيني  ﴿، وقوله: [94: نبياء]األ ﴾الصَّ

َتَدى اٌر ملَِنأ َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثمَّ اهأ له ال يغني إال  ان ذلك ك)فقال:  ،  [ 82]طه:    ﴾ َلَغفَّ

كان حقيقا بالنجاة مما هلك به الغواة،   يامنوليس كل من وقع عليه اسم اإل ،مع االهتداء 

ها باهلل، ونجا سائر املقرين  إقرارولو كان ذلك كذلك لنجت اليهود مع اعرتافها بالتوحيد و

ِذيَن آ ﴿:  فمن دونه يف الكفر، وقد بني اهلل ذلك بقوله   إبليس بالوحدانية من   أ َيلأبُِسوا  الَّ َمنُوا َوََل

َتُدونَ إيامهنُ  ُن َوُهمأ ُمهأ َمأ ِذيَن َقاُلوا  ﴿: وبقوله  ،[82]األنعام:  ﴾ مأ بُِظلأٍم ُأوَلئَِك هَلُُم األأ ِمَن الَّ

ِمنأ ُقُلوهُبُمأ  أ ُتؤأ َواِهِهمأ َوََل ومن ذلك أن  .. حاالت ومنازل يامنولإل ،[41]املائدة:  ﴾آَمنَّا بَِأفأ

املنافقني عىل عهد   إيامنباللسان كام كان  إيامنبالقلب و إيامنقد يكون عىل وجهني  يامناإل

ملا قهرهم السيف، وشملهم اخلوف، فاهنم آمنوا بألسنتهم وَل تؤمن قلوهبم   رسول اهلل 

ملالكها َل يستكرب عن أمره كام استكرب    مور بالقلب هو التسليم للرب، ومن سلم األ   يامنفاإل

جود الدم واستكرب أكثر االمم عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم التوحيد، كام  عن الس إبليس

ذلك السجود الطويل، فانه سجد سجدة واحدة أربعة آالف عام، َل يرد هبا   إبليس َل ينفع 

غري زخرف الدنيا والتمكني من النظرة فلذلك ال تنفع الصالة والصدقة إال مع االهتداء  

وقد قطع اهلل عذر عباده بتبيني آياته، وإرسال رسله لئال   إىل سبيل النجاة، وطريق احلق

يكون للناس عىل اهلل حجة بعد الرسل، وَل خيل أرضه من عاَل بام حيتاج اخلليقة إليه، ومتعلم  

، وجعلهم مثال  نبياءوقد بني اهلل ذلك يف امم األ، عىل سبيل نجاة، أولئك هم االقلون عددا 

وقوله فيمن آمن   ،[ 40]هود:  ﴾َوَما آَمَن َمَعُه إِالَّ َقلِيٌل ﴿: قوم نوح  ملن تأخر مثل قوله يف
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ِم ُموَسى  ﴿ : من قوم موسى ِدُلوَن  امةَوِمنأ َقوأ َقي َوبِِه َيعأ ،  [ 159]األعراف:  ﴾ هَيأُدوَن بِاحلأ

ََواِري  ﴿  :وقوله يف حواري عيسى حيث قال لسائر بني إِسائيل وَن  َمنأ َأنأَصاِري إِىَل اهللَِّ َقاَل احلأ

لُِموَن   َهدأ بَِأنَّا ُمسأ ُن َأنأَصاُر اهللَِّ آَمنَّا بِاهللَِّ َواشأ يعني أهنم يسلمون الهل  [  52]آل عمران:    ﴾َنحأ

الفضل فضلهم وال يستكربون عن أمر رهبم فام أجابه منهم إال احلواريون، وقد جعل اهلل  

َا الَّ ﴿  : للعلم أهال وفرض عىل العباد طاعتهم بقوله ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِيُعوا  َياَأهي 

ُسوَل َوُأوِِل  ُسوِل َوإِىَل ُأوِِل  ﴿ : وبقوله  ، [59]النساء:  ﴾ِمنأُكمأ  األمر الرَّ َوَلوأ َرد وُه إىَِل الرَّ

َتنأبُِطوَنُه ِمنأُهمأ   األمر ِذيَن َيسأ ِذيَن آَمُنوا اتَُّقوا  ﴿   :وبقوله ،  [83]النساء:    ﴾ ِمنأُهمأ َلَعلَِمُه الَّ َا الَّ َياَأهي 

اِدِقنَي   اِسُخوَن  ﴿:  وبقوله،  [ 119]التوبة:    ﴾اهللََّ َوُكوُنوا َمَع الصَّ َلُم َتأأِويَلُه إِالَّ اهللَُّ َوالرَّ َوَما َيعأ

ِعلأِم   َواهِبَا  ﴿  ه:وبقول ،  [7]آل عمران:    ﴾ يِف الأ ُبُيوَت ِمنأ َأبأ لبيوت  وا [  189]البقرة:    ﴾َوأأُتوا الأ

 (1) (وأبواهبا أوصياؤهم  نبياءهي بيوت العلم الذي استودعه األ

نسبة َل ينسبه أحد قبيل وال   سالم النسبن اليوم اإل): عيل  مام اإلقال   [ 28]احلديث:  

هو التسليم، والتسليم هو اليقني، واليقني هو   سالمينسبه أحد بعدي إال بمثل ذلك: اإل

هو العمل، والعمل هو االداء إن املؤمن َل يأخذ    قرار ، واإل قرارالتصديق، والتصديق هو اإل

دينه عن رأيه، ولكن أتاه عن ربه وأخذ به، إن املؤمن يرى يقينه يف عمله، والكافر يرى  

إنكاره يف عمله فو الذي نفيس بيده ما عرفوا أمر رهبم، فاعتربوا إنكار الكافرين واملنافقني 

 ( 2)(م اخلبيثةأعامهلب

نسبة َل ينسبه أحد قبيل وال ينسبه    سالمالنسبن اإل)عيل:    مام قال اإل  [ 29]احلديث:  

هو التسليم، والتسليم هو التصديق، والتصديق هو اليقني، واليقني   سالمأحد بعدي: اإل

 
  .130االحتجاج ص  (1)

  .222املحاسن ص  (2)
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أهيا الناس    .. هو االداء، واالداء هو العمل، إن املؤمن أخذ دينه عن ربه، وَل يأخذه عن رأيه 

متسكوا به ال يزيلكم أحد عنه، الن السيئة فيه خري من احلسنة يف غريه الن   دينكم دينكم،

 (1)(ال تقبل  السيئة فيه تغفر، واحلسنة يف غريه

وقد علمتم أن  ) عيل يف بعض ما احتج به عىل اخلوارج:  مام قال اإل [ 30]احلديث: 

م قسم عليهام  ث  ، قتل القاتل وورث مرياثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاين رسول اهلل 

بذنوهبم، وأقام حق اهلل فيهم، وَل   من الفئ ونكحا املسلامت، فأخذهم رسول اهلل 

الزموا السواد االعظم فان  .. ف، وَل خيرج أسامءهم من بني أهله سالم يمنعهم سهمهم من اإل

م  يداهلل عىل اجلامعة، وإياكم والفرقة، فان الشاذ من الناس للشيطان، كام أن الشاذة من الغن 

 (2) (متي هذهللذئب، أال من دعا إىل هذه الشعار فاقتلوه ولو كان حتت عام 

إن اهلل تعاىل أنزل كتابا هاديا بني فيه اخلري والّش،  ): عيل  مامقال اإل  [ 31]احلديث: 

فخذوا هنج اخلري هتتدوا، واصدفوا عن سمت الّش تقصدوا، الفرائض الفرائض أدوها إىل  

اهلل حرم حراما غري جمهول، وفضل حرمة املسلم عىل احلرم كلها،  اهلل تؤدكم إىل اجلنة إن 

والتوحيد حقوق املسلمني يف معاقدها، فاملسلم من سلم املسلمون من   خالصوشد باإل

وخاصة أحدكم،   امة لسانه ويده إال باحلق، وال حيل أذى املسلم إال بام جيب بادروا أمر الع

 (3)ه، فإنكم مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم(واتقوا اهلل يف عباده وبالد.. وهو املوت 

من استقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، وآمن بنبينا،  ) عيل:  مام اإلقال  [ 32]احلديث: 

، ليس الحد عىل  سالم وشهد شهادتنا، دخل يف ديننا، أجرينا عليه حكم القرآن، وحدود اإل

 
  .211، أماىل الصدوق ص 185االخبار: ص معانى  (1)

  .125اخلطبة:  260ص  1هنج البالغة، ج  (2)

   .334ص  1النهج، ج  (3)
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 (1)وأحسن اجلزاء واملآب(أحد فضل إال بالتقوى أال وإن للمتقني عند اهلل أفضل الثواب، 

الكفر عىل أربع دعائم:  )فقال:  الكفر والشك،  عن  عيل    ماماإل سئل    [ 33]احلديث:  

عىل التعمق، والتنازع، والزيغ، والشقاق، فمن تعمق َل ينب إىل احلق، ومن كثر نزاعه  

باجلهل دام عامه عن احلق، ومن زاغ ساءت عنده احلسنة وحسنت عنده السيئة، وسكر سكر  

 الضاللة، ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره وضاق خمرجه. 

والشك عىل أربع شعب: عىل التامري، واهلول، والرتدد، واالستسالم فمن جعل  

املراء ديدنا َل يصبح ليله، ومن هاله ما بني يديه نكص عىل عقبيه ومن تردد يف الريب وطئته  

 (2)(ة هلك فيهاماآلخر

والكفر والنفاق فقال:   يامنواإل سالمعيل عن صفة اإل ماماإل سئل  [ 34]احلديث: 

ه ملن جأر  أركان، وسهل رشائعه ملن ورده، وأعز  سالمأما بعد فان اهلل تبارك وتعاىل رشع اإل)

به، وجعله عزا ملن تواله، وسلام ملن دخله، وهدى ملن ائتم به، وزينة ملن جتلله، وعذرا ملن  

ال ملن استمسك به، وبرهانا ملن تكلم به، ونورا ملن  انتحله، وعروة ملن اعتصم به، وحب

استضاء به، وشاهدا ملن خاصم به، وفلجا ملن حاج به، وعلام ملن وعاه، وحديثا ملن روى،  

وفهام ملن تفطن، ويقينا ملن عقل،   ،وحكام ملن قىض، وحلام ملن جرب، ولباسا ملن تدبر 

ونجاة ملن صدق، وتؤدة ملن أصلح،  وبصرية ملن عزم، وآية ملن توسم، وعربة ملن اتعظ، 

وزلفى َل اقرتب، وثقة ملن توكل، ورجاء ملن فوض، وسبقة ملن أحسن، وخريا ملن سارع،  

وجنة ملن صرب، ولباسا ملن اتقى، وظهريا ملن رشد، وكهفا ملن آمن، وأمنة ملن أسلم، ورجاء  

 ملن صدق وغنى ملن قنع. 

 
  .38مشكاة األنوار ص  (1)

 .  150ص  2هنج البالغة: ج  (2)
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ته احلسنى، فهو أبلج املنهاج مّشق  فذلك احلق سبيله اهلدى، ومأثرته املجد، وصف

املنار، ذاكي املصباح، رفيغ الغاية، يسري املضامر، جامع احللبة، ِسيع السبقة، أليم النقمة،  

 كامل العدة، كريم الفرسان. 

منهاجه، والصاحلات مناره، والفقه مصابيحه، والدنيا مضامره واملوت   يامنفاإل

حلبته، واجلنة سبقته، والنار نقمته، والتقوى عدته، واملحسنون فرسانه،   القيامة غايته، و

يستدل عىل الصاحلات، وبالصاحلات يعمر الفقه وبالفقه يرهب املوت، وباملوت   يامنفباإل

تزلف اجلنة، واجلنة حرسة أهل النار، والنار   القيامة ، وبقيامةالخيتم الدنيا، وبالدنيا جتوز 

 (1)(يامنموعظة للمتقني، والتقوى سنخ اإل

أمرياملؤمنني فقال له: يا  رجل أتى  :سليم بن قيس قال عن  [ 35]احلديث: 

يكون به كافرا؟ وأدنى مايكون به    يكون به الرجل مؤمنا؟ وأدنى ما   أمرياملؤمنني ما أدنى ما 

ضاال قال: سألت فاسمع اجلواب، أدنى مايكون به مؤمنا أن يعرفه اهلل نفسه فيقر له  

بالربوبية والوحدانية، وأن يعرفه نبيه فيقر له بالنبوة وبالبالغة، وأن يعرفه حجته يف أرضه  

مجيع االشياء غري ما   وشاهده عىل خلقه فيقر له بالطاعة، قال: يا أمرياملؤمنني وإن جهل 

وصفت؟ قال: نعم، إذا أمر أطاع وإذا هنى انتهى، وأدنى ما يكون به كافرا أن يتدين بشئ  

ا هنى اهلل عنه، ثم ينصبه فيتربأ ويتوىل، ويزعم أنه يعبد اهلل الذي أمره  ممفيزعم أن اهلل أمره به  

عىل خلقه، الذي أمراهلل    يعرف حجة اهلل يف أرضه وشاهده  يكون به ضاال أن ال  وأدنى ما ،  به

بطاعته وفرض واليته، قال: يا أمرياملؤمنني سمهم ِل، قال: الذين قرهنم اهلل بنفسه ونبيه.  

ُسوَل َوُأوِِل  ﴿ فقال:   يُعوا الرَّ
ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِ َا الَّ   ، [ 59]النساء:    ﴾ِمنأُكمأ    األمر َياَأهي 

إين  : )الذين قال رسول اهلل يف آخر خطبة خطبها ثم قبض من يومه قال: أوضحهم ِل، قال:  
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قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبام، كتاب اهلل وأهل بيتي فان اللطيف اخلبري  

قد عهد إِل أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض كهاتني إصبعي، فتمسكوا هبام التضلوا،  

 (1) (م فتفرقوا والتعلموهم فهم أعلم منكموالتقدموهم فتهلكوا، والختلفوا عنه 

دين اهلل الذي   سالم ثم إن هذا اإل)يف بعض خطبه: عيل  مام اإلقال  [ 36]احلديث: 

أذل   .اصطفاه لنفسه، واصطنعه عىل عينه، وأصفاه خرية خلقه، وأقام دعائمه عىل حمبته.

  أركان بنرصه، وهدم    االديان بعزه، ووضع امللل برفعه، وأهان أعداء بكرامته، وخذل حماديه

الضاللة بركنه، وسقى من عطش من حياضه، وأتاق احلياض بمواحته، ثم جعله ال انفصام  

لعروته، وال فك حللقته وال اهندام الساسه، وال زوال لدعائمه، وال انقالع لشجرته، وال  

  انقطاع ملدته وال عفاء لّشائعه، وال جذ لفروعه، وال ضنك لطرقه، وال وعوثة لسهولته 

وال سواد لوضحه، وال عوج النتصابه، وال عصل يف عوده، وال وعث لفجه، وال انطفاء  

ملصابيحه، وال مرارة حلالوته، فهو دعائم أساخ يف احلق أسناخها، وثبت هلا أساسها،  

سفارها، وأعالم قصد هبا   وينابيع عزرت عيوهنا، ومصابيح شبت نرياهنا، ونار اقتدى هبا 

ا ورادها، جعل اهلل فيه منتهى رضوانه، وذروة دعائمه، وسنام  فجاجها، ومناهل روي هب

، رفيع البنيان منري الربهان، مضئ النريان، عزيز  ركانطاعته، فهو عند اهلل وثيق األ

 (2) السلطان، مّشف املنار، معوز املثار فّشفوه واتبعوه، وأدوا إليه حقه، وضعوه مواضعه(

  سالم احلمد هلل الذي رشع اإل)يف بعض خطبه: عيل  ماماإلقال  [ 37]احلديث: 

ه عىل من غالبه، فجعله أمنا ملن علقه، وسلام ملن دخله،  أركانفسهل رشائعه ملن ورده، وأعز  

وبرهانا ملن تكلم به، وشاهدا ملن خاصم به، ونورا ملن استضاء به، وفهام ملن عقل، ولبا ملن  

 
  .86كتاب سليم:  (1)

   .433ص  1 البالغة: جهنج  (2)
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ن اتعظ، ونجاة ملن صدق، وثقة ملن توكل،  تدبر، وآية ملن توسم، وتبرصة ملن عزم، وعربة مل

وراحة ملن فوض، وجنة ملن صرب، فهو أبلج املناهج، واضح الواليج، مّشف املنار، مّشق  

اجلوار، مضئ املصابيح، كريم املضامر، رفيع الغاية، جامع احلبلة، متنافس السبقة، رشيف  

  القيامة الدنيا مضامره، والفرسان، التصديق منهاجه والصاحلات مناره، واملوت غايته، و

 (1)(حلبته، واجلنة سبقته 

املؤمن يتقلب يف مخسة من النور: مدخله نور،  )عيل:  مامقال اإل [ 38]احلديث: 

 (2) (إىل النور القيامة وخمرجه نور، وعلمه نور، وكالمه نور، ومنظره يوم 

  سالم إن اهلل تعاىل خصكم باإل): هخطب بعض عيل يف  مام قال اإل [ 39]احلديث: 

اصطفى اهلل تعاىل منهجه وبني   امة ومجاع كر مة واستخلصكم له، وذلك النه اسم سال 

حججه، من ظاهر علم، وباطن حكم، ال تفنى غرائبه، وال تنقيض عجائبه مرابيع النعم،  

ومصابيح الظلم، ال تفتح اخلريات إال بمفاحته، وال تكشف الظلامت إال بمصابحه، قد 

 (3)( ، فيه شفاء املشتفي، وكفاية املتكفيأْحى ْحاه، وأرعى مرعاه

ومنه   ، مايكون ثابتا مستقرا يف القلوب  يامن من اإل) عيل: مام قال اإل  [ 40]احلديث:  

مايكون عواري بني القلوب والصدور إىل أجل معلوم، فاذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه  

، واهلجرة قائمة عىل حدها االول ما كان  (4)حتى حيَّضه املوت، فعند ذلك يقع حد الرباءة

ومعلنها ال يقع اسم اهلجرة عىل أحد إال بمعرفة    األمة هلل يف أهل األرض حاجة من مسترس  

 
   .219ص  1هنج البالغة: ج  (1)

 . 133ص  1 اخلصال: ج (2)

   .293ص  1هنج البالغة: ج  (3)

أي إذا أردتم التربي من أحد فاجعلوه موقوفا إىل حال املوت، والتسارعوا إىل الرباءة منه قبل املوت، النه جيوز أن  (4)

 يتوب ويرجع، فاذا مات وَل يتب جازت الرباءة منه. 
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احلجة يف األرض، فمن عرفها وأقرهبا فهو مهاجر، وال يقع اسم االستضعاف عىل من بلغته  

تمله إال عبد امتحن اهلل  احلجة فسمعتها اذنه، ووعاها قلبه إن أمرنا صعب مستصعب الحي 

أهيا الناس سلوين قبل أن  . ، والتعي حديثنا إال صدور أمينة، وأحالم رزينة.يامنقلبه لإل

نا بطرق السامء أعلم مني بطرق األرض، قبل أن تشغر فتنة تطأ يف خطامها  تفقدوين فأل

 (1)(وتذهب بأحالم قومها 

 : الباقر   مام ـ ما روي عن اإل   ب 

بال   إقرار سالموعمل، واإل إقرار يامناإل ): الباقر  ماماإل قال [ 41]احلديث: 

 (3)((2)عمل

بدرجة كام   سالم عىل اإل يامنإن اهلل فضل اإل )الباقر:  ماماإلقال  [ 42]احلديث: 

 (4)(فضل الكعبة عىل املسجد احلرام

َراُب آَمنَّا ُقلأ ﴿ يف قوله تعاىل: الباقر  مام اإل قال  [ 43]احلديث:  َعأ ِمُنوا  َقاَلِت األأ أ ُتؤأ ََل

ُخِل اإلأ  نَا َوملََّا َيدأ َلمأ من زعم أهنم آمنوا  : )[ 14]احلجرات:    ﴾يِف ُقُلوبُِكمأ   يامنَوَلكِنأ ُقوُلوا َأسأ

 (5) (فقد كذب ومن زعم أهنم َل يسلموا فقد كذب

ما استقر يف القلب وأفىض به إىل اهلل عز   يامن اإل)الباقر:  مام اإل قال  [ 44]احلديث: 

 
 . 187. حتت الرقم 386ص  386ص  1 البالغة: جهنج  (1)

العقائد  يامننفس العقائد، واإل سالم، وهو أن اإلسالمواإل يامنقال املجليس: )هذا اخلرب يدل عىل اصطالح آخر لإل (2)

مع العمل بمقتضاها، من االتيان بالفرائض وترك الكبائر، وربام يؤول بأن املراد باالقرار االقرار بالشهادتني، وبالعمل عمل 

أو بأن املراد باالقرار ترك االيذاء واالنكار، وبالعمل العمل الصحيح( بحار  القلب وهو التصديق بجميع ما أتى به النبي 

   (68/246األنوار )

  .24ص  2 الكاىف: ج (3)

  .52ص  2 الكاىف: ج (4)

  .25ص  2 الكاىف: ج (5)
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ما ظهر من قول أو فعل،   سالمالعمل بالطاعة هلل، والتسليم المره، واإل وجل، وصدقه

وهو الذي عليه مجاعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت املواريث،  

وجاز النكاح، واجتمعوا عىل الصالة والزكاة والصوم واحلج فخرجوا بذلك من الكفر  

، ومها يف القول  سالم يّشك اإل يامن، واإل يامنك اإل ال يّش سالم، واإليامنواضيفوا إىل اإل

  يامن والفعل جيتمعان، كام صارت الكعبة يف املسجد، واملسجد ليس يف الكعبة، وكذلك اإل

َراُب آَمنَّا  ﴿: ، وقد قال اهلل عز وجليامنال يّشك اإل سالمواإل سالم يّشك اإل َعأ َقاَلِت األأ

ِمنُوا َوَلكِنأ   أ ُتؤأ ُخِل اإلأ ُقلأ ََل نَا َوملََّا َيدأ َلمأ فقول اهلل  [  14]احلجرات:    ﴾يِف ُقُلوبُِكمأ   يامنُقوُلوا َأسأ

من الفضائل   يشء   فهل للمؤمن فضل عىل املسلم يف(، قيل له: عز وجل أصدق القول

ال، مها جيريان يف ذلك جمرى واحدا ولكن للمؤمن  )واالحكام واحلدود وغري ذلك؟ فقال:  

: أليس اهلل عز وجل يقول:  قيل  (ام وما يتقربان به إىل اهلل عز وجل أعامهليف  فضل عىل املسلم  

َثاهِلَا ﴿ ُ َأمأ ََسنَِة َفَلُه َعّشأ وزعمت أهنم جمتمعون عىل الصالة   ، [160]األنعام:   ﴾َمنأ َجاَء بِاحلأ

َعاًفا ُيَضاِعَفُه َلُه َأضأ ﴿:  أليس قد قال اهلل عز وجل ) والزكاة والصوم واحلج مع املؤمن؟ قال:  

فاملؤمنون هم الذين يضاعف اهلل عز وجل هلم حسناهتم، لكل  [ 245]البقرة:  ﴾َكثِرَيةً 

ه أضعافا إيامنحسنة سبعني ضعفا، فهذا فضل املؤمن ويزيد اهلل يف حسناته عىل قدر صحة 

أليس هو   سالمأرأيت من دخل يف اإل(، قيل: كثرية، ويفعل اهلل باملؤمنني ما يشاء من اخلري

وخرج به من الكفر، وسأرضب   يامنال ولكنه قد أضيف إىل اإل )؟ فقال: يامنيف اإل داخال

، أرأيت لو أبرصت رجال يف املسجد أكنت  سالمعىل اإل يامنلك مثال تعقل به فضل اإل

فلو أبرصت رجال يف الكعبة  ) : ال جيوز ِل ذلك، قال: قيل  ( تشهد أنك رأيته يف الكعبة؟

اليصل إىل   :قيل: نعم قال: وكيف ذلك؟ قيل  (،د احلرام أكنت شاهدا أنه قد دخل املسج
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 (1) (سالمواإل يامنأصبت وأحسنت، كذلك اإل)دخول الكعبة حتى يدخل املسجد، قال:  

الكبائر القنوط من رْحة اهلل، واالياس من روح  )الباقر:  مام اإل قال  [ 45]احلديث:  

وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم  اهلل، واالمن من مكراهلل، وقتل النفس التي حرم اهلل، 

،  (ظلام، وأكل الربا بعد البينة، والتعرب بعد اهلجرة، وقذف املحصنة، والفرار من الزحف 

؟ وإن عذب هبا فيكون  يامنفقيل له: أرأيت املرتكب للكبرية يموت عليها أخترجه من اإل

أهنا حالل،   إذا زعم سالمخيرج من اإل)عذابه كعذاب املّشكني؟ أوله انقطاع؟ قال: 

ولذلك يعذب أشد العذاب وإن كان معرتفا بأهنا كبرية وهي عليه حرام، وأنه يعذب عليها  

وال   يامنوأهنا غري حالل، فانه معذب عليها، وهو أهون عذابا من االول، وخيرجه من اإل

 (2) (سالمخيرجه من اإل

: أصلحك  الباقر فقال له رجل مام عن أيب بصري قال: كنت عند اإل [ 46]احلديث: 

  يامن اهلل إن بالكوفة قوما يقولون مقالة ينسبوهنا إليك، فقال: وماهي؟ قال: يقولون إن اإل 

الباقر: نعم، فقال له الرجل: صفه ِل، قال: من شهد أن ال إله إال    مام ، فقال اإلسالم غري اإل

لزكاة، وصام  اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، وأقر بام جاء به من عند اهلل، وأقام الصالة، وآتى ا

؟ قال: من شهد أن ال إله إال اهلل وأن  يامنقلت: فاإل.  شهر رمضان، وحج البيت فهو مسلم.

وأقر بام جاء من عند اهلل، وأقام الصالة، وآتى الزكاة، وصام شهر   حممدا رسول اهلل 

رمضان، وحج البيت، وَل يلق اهلل بذنب أو عد عليه النار فهو مؤمن، قال أبوبصري: جعلت  

فداك وأينا َل يلق اهلل بذنب اوعد عليه النار؟ فقال: ليس هو حيث تذهب، إنام هو َل يلق اهلل  

 
  .26ص  2 الكاىف: ج (1)

   .280ص  2 الكاىف: ج (2)
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 .(1)يتب منه بذنب اوعد عليه النار وَل 

الباقر فقال له سالم: إن خيثمة   مام عن أيب بصري قال: كنت عند اإل [ 47]احلديث:  

: من استقبل قبلتنا،  سالم ، فقلت له: إن اإلسالمبن أيب خيثمة حدثنا أنه سألك عن اإل

وشهد شهادتنا، ونسك نسكنا، وواىل ولينا، وعادى عدونا، فهو مسلم، قال: صدق.  

باهلل، والتصديق بكتابه، وأن أحب يف اهلل، وأبغض يف   يامنفقلت: اإل  يامنوسألك عن اإل

 .(2)اهلل، فقال: صدق خيثمة

ما كان عليه    سالمما كان يف القلب، واإل  يامناإل)الباقر:   مام اإل قال   [ 48]احلديث:  

ال يّشك   سالمواإل سالميّشك اإل يامناملناكح واملواريث، وحتقن به الدماء، واإل 

 (3)(يامناإل

الباقر، قال: قلت له: أرأيت املؤمن له فضل   مام عن ْحران، عن اإل [ 49]احلديث: 

من املواريث والقضايا واالحكام حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون   يشء   عىل املسلم يف

  مام للمسلم يف املواريث أو غري ذلك؟ قال: ال مها جيريان يف ذلك جمرى واحدا إذا حكم اإل 

فقلت: أليس اهلل    ..ام، وما يتقربان به إىل اهللأعامهلفضال عىل املسلم يف  عليهام ولكن للمؤمن  

َثاهِلَا   ﴿ يقول:  ُ َأمأ ََسنَِة َفَلُه َعّشأ وزعمت أهنم جمتمعون عىل   ،[ 160]األنعام:    ﴾ َمنأ َجاَء بِاحلأ

 ملَِنأ  َواهللَُّ ُيَضاِعُف ﴿: فقال: أليس اهلل قد قال. . الصالة والزكاة والصوم واحلج مع املؤمن؟

ًضا َحَسنًا  ﴿، وقال: [ 261]البقرة:  ﴾ َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعلِيٌم  ِرُض اهللََّ َقرأ َمنأ َذا الَِّذي ُيقأ

َعاًفا َكثِرَيةً  فاملؤمن هم الذين يضاعف اهلل هلم احلسنات  ؛ [245]البقرة:  ﴾َفُيَضاِعَفُه َلُه َأضأ

 
 . 40ص  2 اخلصال: ج، 381االخبار: ص معانى  (1)

  .285املحاسن ص  (2)

  .285املحاسن ص  (3)
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 املؤمن يف حسناته عىل قدر صحة  لكل حسنة سبعني ضعفا، فهذا من فضلهم ويزيد اهلل

 .(1) ه أضعافا مضاعفة كثرية، ويفعل اهلل باملؤمنني ما يشاءإيامن

يَن  ﴿الباقر عن قوله:  مامعن حممد بن مسلم قال: سألت اإل [ 50]احلديث:  إِنَّ الدي

 (2)(يامنيعني الدين فيه اإل)فقال:   ، [19]آل عمران:    ﴾سالمِعنأَد اهللَِّ اإلأ 

أعطى املؤمن ثالث خصال:  عز وجل    إن اهلل ) الباقر قال:    مام عن اإل  [ 51]احلديث:  

 (3)(ة، واملهابة يف صدور العاملنياآلخرالعز يف الدنيا والدين، والفلح يف 

أعطى املؤمن ثالث خصال:  عز وجل    إن اهلل ) الباقر قال:    مام عن اإل  [ 52]احلديث:  

ُة َولَِرُسولِِه  ﴿الظاملني ثم قرأ  واملهابة يف صدورة، اآلخرالعزة يف الدنيا، والفلج يف  ِعزَّ َوهللَِِّ الأ

ِمننِيَ  ِمُنوَن ) ﴿وقرأ    ،[ 8]املنافقون:    ﴾ َولِلأُمؤأ َلَح املأُؤأ ِذيَن ُهمأ يِف َصاَلهِتِمأ َخاِشُعوَن  1َقدأ َأفأ ( الَّ

ِرُضوَن ) 2) ِو ُمعأ ِذيَن ُهمأ َعِن اللَّغأ ِذيَن ُهمأ لِ 3( َوالَّ َكاِة َفاِعُلوَن ) ( َوالَّ ِذيَن ُهمأ  4لزَّ ( َوالَّ

َواِجِهمأ َأوأ َما َمَلَكتأ 5لُِفُروِجِهمأ َحافُِظوَن ) ُ َمُلوِمنَي ) إيامهنُ ( إِالَّ َعىَل َأزأ ُمأ َغريأ هنَّ
( َفَمِن  6مأ َفإِ

َعاُدوَن )  َتَغى َوَراَء َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم الأ ِذيَن ُهمأ أِلََماَناهِتِمأ 7ابأ ِدِهمأ َراُعوَن ) ( َوالَّ (  8 َوَعهأ

ِذيَن ُهمأ َعىَل َصَلَواهِتِمأ حُيَافُِظوَن )  َواِرُثوَن )9َوالَّ َس  10( ُأوَلئَِك ُهُم الأ َدوأ ِفرأ ِذيَن َيِرُثوَن الأ ( الَّ

 (4) ([11  -  1]املؤمنون:   ﴾ ُهمأ فِيَها َخالُِدونَ 

 (5)(األعامرجتنبوا البوائق يمد لكم يف )الباقر:  مام قال اإل  [ 53]احلديث:  

 
  .146ص  1العياشى ج  (1)

 .  166ص  1تفسري العياشى ج  (2)

  .68ص  1 اخلصال: ج (3)

 . 72ص  1 اخلصال: ج (4)

  .36ص  2عيون أخبار الرضا ج  (5)



 

32 

 

 (1) (يامنالسكينة هي اإل)الباقر:  مام اإل قال   [ 54]احلديث:  

إن اهلل يعطي الدنيا من حيب ويبغض، وال يعطي  )الباقر:    مام قال اإل  [ 55]احلديث:  

 .(2)دينه إال من حيب

إن هذه الدنيا يعطيها اهلل الرب والفاجر، وال يعطي  )الباقر:    مام اإل قال    [ 56]احلديث:  

 (3)(إال صفوته من خلقه  يامناإل

إن هذه الدنيا يعطاها الرب والفاجر، وإن هذا  )الباقر:  ماماإل قال  [ 57]احلديث: 

 (4)(الدين ال يعطاه إال أهله خاصة 

 : الصادق   مام ـ ما روي عن اإل   ج 

  سالم الصادق عن اإل مام عن سفيان بن املسط قال: سأل رجل اإل [ 58]احلديث: 

بينهام؟ فلم جيبه ثم سأله فلم جيبه ثم التقيا يف الطريق وقد أزف من   الفرق ، ما يامنواإل

الصادق: كأنه قد أزف منك رحيل؟ فقال: نعم، فقال:   مامالرجل الرحيل فقال له اإل 

هو   سالمما الفرق بينهام؟ فقال: اإل يامنواإل  سالمفالقني يف البيت، فلقيه فسأله عن اإل

ة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، وإقام الصالة،  الظاهر الذي عليه الناس شهاد

معرفة هذا   يامن، وقال: اإلسالموإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، فهذا اإل

 .(5)كان مسلام وكان ضاال األمر ، مع هذا فان أقر هبا وَل يعرف هذا األمر

، وال يشاركه  سالماإل يشارك يامنإن اإل)الصادق:  مام اإلقال  [ 59]احلديث: 

 
   .15: 2 الكاىف: ج (1)

   .215ص  2 الكاىف: ج (2)

   .215ص  2 الكاىف: ج (3)

  .217املحاسن ص  (4)

  .24ص  2 الكاىف: ج (5)
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ما عليه املناكح واملواريث وحقن الدماء،    سالم ما وقر يف القلوب، واإل  يامن، إن اإلسالماإل

 (1) (يامنال يّشك اإل سالمواإل سالم يّشك اإل يامنواإل

أم   يامنالصادق: أهيام أفضل؟ اإل مام عن الكناين قال: قلت لإل  [ 60]احلديث: 

أرفع من   يامن ، فقال: اإليامنأفضل من اإل سالم يقولون: إن اإل؟ فان من قبلنا سالماإل

قلت:   ..فأوجدين ذلك، قال: ما تقول فيمن أحدث يف املسجد احلرام معتمدا؟ ؛ سالماإل

فام تقول فيمن أحدث يف الكعبة متعمدا؟ قلت: يقتل،   .. يَّضب رضبا شديدا قال: أصبت

واملسجد ال   ، إن الكعبة تّشك املسجدقال: أصبت أال ترى أن الكعبة أفضل من املسجد، و

 .(2)يامنال يّشك اإل سالمواإل سالم يّشك اإل  يامن ّشك الكعبة، وكذلك اإلي

إن القلب ليرتجج فيام بني الصدر واحلنجرة،  )الصادق:  ماماإل قال   [ 61]احلديث:  

َبهُ َوَمنأ  ﴿:  قر وذلك قول اهلل   يامن، فاذا عقد عىل اإليامنحتى يعقد عىل اإل  اهللَِّ هَيأِد َقلأ
ِمنأ بِ   ﴾ ُيؤأ

 (3)(يسكن، أي [ 11]التغابن: 

الصادق    مام عن عبد الرحيم القصري قال: كتبت مع عبد امللك إىل اإل  [ 62]احلديث:  

،  يامنسألت رْحك اهلل عن اإل)ما هو؟ فكتب إِل مع عبد امللك بن أعني:   يامن أسأله عن اإل

بعضه من بعض،    يامن، واإلركانوعمل باأل  ، القلب باللسان، وعقد يف  قرارهو اإل   يامنواإل

دار، والكفر دار، فقد يكون العبد مسلام قبل أن يكون مؤمنا،   سالموهو دار، وكذلك اإل

، فاذا أتى  يامن، وهو يشارك اإليامنقبل اإل سالمفاإل ؛ وال يكون مؤمنا حتى يكون مسلام

عايص التي هنى اهلل عز وجل عنها كان  العبد كبرية من كبائر املعايص أو صغرية من صغائر امل

 
  .26ص  2 الكاىف: ج (1)

  .26ص  2 الكاىف: ج (2)

 .  421ص  2 الكاىف: ج، 249املحاسن ص  (3)
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، فان تاب واستغفر  سالم، وثابتا عليه اسم اإليامن، ساقطا عنه اسم اإليامنخارجا من اإل

وال خيرجه إىل الكفر إال اجلحود واالستحالل، بأن يقول للحالل هذا   يامنعاد إىل دار اإل

،  يامنواإل سالم حرام، وللحرام هذا حالل، ودان بذلك، فعندها يكون خارجا من اإل

داخال يف الكفر، وكان بمنزلة من دخل احلرم، ثم دخل الكعبة وأحدث يف الكعبة حدثا  

 (1)صار إىل النار(فاخرج عن الكعبة، وعن احلرم، فَّضبت عنقه، و

الصادق   مام ه، عن اإلأصحابعن عبد اهلل بن مسكان، عن بعض  [ 63]احلديث: 

، وهو دين اهلل قبل أن تكونوا حيث  سالمدين اهلل اسمه اإل)؟ فقال:  سالمقال: قلت له ما اإل

كنتم، وبعد أن تكونوا، فمن أقر بدين اهلل فهو مسلم، ومن عمل بام أمر اهلل عز وجل به فهو  

 (2) (ؤمنم

، وكل مؤمن مسلم،  يامن غري اإل سالماإل)الصادق:  ماماإل قال  [ 64]احلديث: 

وليس كل مسلم مؤمن، وال يرسق السارق حني يرسق وهو ومؤمن، وال يزين الزاين حني  

احلدود مسلمون، وال مؤمنون وال كافرون، فان اهلل تبارك   أصحابيزين وهو مؤمن، و 

وتعاىل ال يدخل النار مؤمنا وقد وعده اجلنة وال خيرج من النار كافرا وقد أوعده النار،  

احلدود فساق، ال مؤمنون وال   أصحابملن يشاء ف واخللود فيها، ويغفر ما دون ذلك

ا ما، والشفاعة جائزة هلم، وللمستضعفني  كافرون، وال خيلدون يف النار، وخيرجون منها يوم

 (3)( إذا ارتىض اهلل عز وجل دينهم

؟ فجمع ِل  يامنما اإل :الصادق  مام عن أيب بصري قال: سألت اإل [ 65]احلديث: 

 
  .27ص  2 الكاىف: ج (1)

  .38ص  2 الكاىف: ج (2)

  .154ص  2 اخلصال: ج (3)
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؟ فجمعه يف  سالمباهلل وأن ال تعيص اهلل، قلت: فام اإل يامناجلواب يف كلمتني فقال: اإل

 .(1)نسكنا، وذبح ذبيحتنا كلمتني فقال: من شهد شهادتنا، ونسك 

لو أن العباد وصفوا احلق وعملوا به، وَل يعقد  ) الصادق:    مام اإلقال    [ 66]احلديث:  

 (2)(قلوهبم عىل أنه احلق ما انتفعوا 

نَا َقبأَلَك ِمنأ  ﴿تعاىل:  الصادق يف قول اهلل    ماماإل   قال  [ 67]احلديث:   َسلأ ُسنََّة َمنأ َقدأ َأرأ

 (3) (سالمومن كان قبله من الرسل وهو اإل هي سنة حممد ):  [ 77]اإلِساء:  ﴾ُرُسلِنَا 

 (4) (أن يطاع اهلل فال يعىص يامناإل )الصادق:  مام قال اإل  [ 68]احلديث:  

إال برتك ما   يامنال خيرج املؤمن من صفة اإل ) الصادق:  ماماإل قال  [ 69]احلديث: 

ومعناه بأداء كبار الفرائض    يامنوإنام استوجب واستحق اسم اإل   ، استحق أن يكون به مؤمنا 

وإن ترك صغار الطاعة وارتكب صغار املعايص   ،موصولة، وترك كبار املعايص واجتناهبا 

من    يشء      ، وال تارك له ماَل يرتك شيئا من كبار الطاعة، وارتكابيامنفليس بخارج من اإل

رأ َعنأُكمأ  ﴿:  املعايص، فام َل يفعل ذلك فهو مؤمن لقول اهلل َن َعنأُه ُنَكفي َر َما ُتنأَهوأ
َتنُِبوا َكَبائِ إِنأ جَتأ

َخاًل َكِرياًم  ِخلأُكمأ ُمدأ يعني مغفرة ما دون الكبائر، فان هو   [ 31]النساء:  ﴾ َسييَئاتُِكمأ َوُندأ

بجميع املعايص صغارها وكبارها معاقبا عليها   ارتكب كبرية من كبائر املعايص كان مأخوذا

 (5)(معذبا هبا 

َتُكنأ ِمنأُكمأ  ﴿: تعاىل الصادق، يف قوله ماماإل قال [ 70]احلديث:  ُعوَن إىَِل   امةَولأ َيدأ

 
   .138ص  1 الطوسى: جأماىل  (1)

  .249املحاسن ص  (2)

 .  308ص  2تفسري العياشى ج  (3)

  .38مشكاة األنوار ص  (4)

   (68/295بحار األنوار ) (5)
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َن َعِن املأُنأَكِر َوُأوَلئَِك ُهُم  ُروِف َوَينأَهوأ ِ َوَيأأُمُروَن بِاملأَعأ َريأ لُِحونَ اخلأ :  [ 104]آل عمران:  ﴾املأُفأ

، النه من َل يكن يدعو إىل اخلريات ويأمر  (1)تكفري أهل القبلة باملعايصاآلية  يف هذه)

التي وصفها اهلل النكم تزعمون    األمة باملعروف، وينهى عن املنكر من املسلمني، فليس من  

حممد بالدعاء إىل اخلري،    امةوقد وصفت  اآلية    حممد، قد بدت هذه  امةأن مجيع املسلمني من  

باملعروف، والنهي عن املنكر، ومن َل يوجد فيه الصفة التي وصفت هبا، فكيف   األمرو

 (2)(ووصفها به األمة ، وهو عىل خالف ما رشطه اهلل عىل األمةيكون من 

الصادق عن قول املرجئة يف   مام اإل سئل عن حممد بن حفص قال:  [ 71]احلديث: 

وقال: إهنم حيتجون علينا ويقولون كام أن الكافر عندنا هو الكافر عند اهلل   يامنالكفر واإل

سبحان اهلل كيف يستوي  )ه أنه عند اهلل مؤمن، فقال: إيامنفكذلك نجد املؤمن إذا أقر ب

دعوى ال جتوز إال   يامنواإل ، ه ببينةإقرارمن العبد؟ فال يكلف بعد  إقرارهذان؟ والكفر 

وبينته عمله ونيته، فاذا اتفقا فالعبد عند اهلل مؤمن، والكفر موجود بكل جهة من هذه    ،ببينة

حكام جتري عىل القول والعمل، فام أكثر من  اجلهات الثالث من نية أو قول أو عمل، واأل

وقد أصاب من  ، وجيري عليه أحكام املؤمنني وهو عنداهلل كافر، يامنيشهد له املؤمنون باإل

 (3) (أجرى عليه أحكام املؤمنني بظاهر قوله وعمله

 
الدعوة تشمل الكفار  امة، وإجابة امةدعوة، و امةامتان:  األمةقال املجليس تعليقا عىل هذا احلديث: )كأن املعنى أن  (1)

، وقد وصفهم بأوصاف، جابةاإل  امةاآلية    املذكورة يف هذه  األمةهم الذين أجابوا الرسول فيام دعاهم إليه، ف  جابةاإل  امةأيضا و

فمن َل تكن فيه تلك االوصاف َل تكن منها لكن روى يف الكايف يف كتاب اجلهاد خربا آخرا عن هذا الراوي بعينه، وفيه داللة 

أيضا مراتب كام أن للمؤمنني منازل( بحار األنوار  جابةاإل مةفيمكن أن يكون ال االئمة عليهم السالم، األمةعىل أن املراد ب

(68/284 ) 

 . 

  .195 1العياشى ج  (2)

  .39ص  2 الكاىف: ج (3)
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الصادق عن الرجل يرتكب    مام عن عبد اهلل بن سنان قال: سألت اإل   [ 72]احلديث:  

، وإن عذب كان عذابه كعذاب  سالمالكبرية من الكبائر فيموت، هل خيرجه ذلك من اإل

ن الكبائر، فزعم أهنا حالل أخرجه  من ارتكب كبرية م)املّشكني أم له مدة وانقطاع؟ فقال:  

ومات عليه، أخرجه   ، وعذب أشد العذاب، وإن كان معرتفا أنه أذنب سالمذلك من اإل

 (1)(، وكان عذابه أهون من عذاب االول سالم، وَل خيرجه من اإل يامنمن اإل

الصادق: ما أدنى مايكون به   مام لإلعن جعفر الكنايس قال: قلت  [ 73]احلديث: 

العبد مؤمنا؟ قال: يشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا عبده ورسوله، ويقر بالطاعة، ويعرف  

 .(2)زمانه، فاذا فعل ذلك فهو مؤمن إمام

بالتحيل   يامنليس اإل ) : الصادق قال: قال رسول اهلل  مام عن اإل [ 74]احلديث: 

 (4)(عاملما خلص يف القلب وصدقه األ  يامن، ولكن اإل(3) وال بالتمني

الصادق: إهنم يقولون    مامعن احلسن بن زياد العطار، قال: قلت لإل  [ 75]احلديث:  

لنا: أمؤمنون أنتم؟ فنقول: نعم فيقولون: أليس املؤمنون يف اجلنة؟ فنقول: بىل فيقولون:  

واب، فقال: إذا قالوا لكم:  أفأنتم يف اجلنة؟ فاذا نظرنا إىل أنفسنا ضعفنا وانكرسنا عن اجل

شاء اهلل، قلت: فاهنم يقولون إنام استثنيتم النكم شكاك،   أمؤمنون أنتم؟ فقالوا: نعم إن 

َلَقدأ َصَدَق  ﴿: قال: فقولوا هلم: واهلل ما نحن بشكاك، ولكن استثنينا كام قال اهلل عز وجل

ُخُلنَّ املأَ  َقي َلَتدأ َيا بِاحلأ ؤأ ََراَم إِنأ َشاَء اهللَُّ آِمننِيَ اهللَُّ َرُسوَلُه الر  ِجَد احلأ وهو يعلم    ،[27]الفتح:    ﴾سأ

أهنم يدخلونه أوال، وقد سمى اهلل عز وجل املؤمنني بالعمل الصالح مؤمنني وَل يسم من  

 
   (68/300بحار األنوار ) (1)

  .393معانى االخبار:  (2)

   . بالتمني( بأن يتمنى النجاة بمحض العقائد من غري عمل)بالتحيل( أي بأن يتزين به ظاهرا من غري يقني بالقلب )وال    (3)

   .187االخبار: ص معانى  (4)
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بعد   يامنركب الكبائر وما وعداهلل عز وجل عليه النار يف قرآن وال أثر، والنسميهم باإل

 (1) (ذلك الفعل

عن عبد الرحيم القصري، قال: كتبت عىل يدي عبد امللك بن أعني   [ 76]احلديث: 

باللسان، وعقد   إقرارهو  يامناإل) :ماهو؟ فكتب  يامنالصادق أسأله عن اإل مامإىل اإل 

بعضه من بعض، وقد يكون العبد مسلام قبل أن يكون   يامن. فاإل ركانبالقلب، وعمل باأل

، فاذا  يامن، وهو يشارك اإليامنقبل اإل سالممؤمنا واليكون مؤمنا حتى يكون مسلام فاإل

أتى العبد بكبرية من كبائر املعايص أو صغرية من صغائر املعايص التي هنى اهلل عز وجل  

، فان تاب  سالم، وثابتا عليه اسم اإلنيام، وساقطا عنه اسم اإليامنعنها كان خارجا من اإل 

وَل خيرجه إىل الكفر إال اجلحود واالستحالل: إذا قال للحالل هذا    يامن واستغفر عاد إىل اإل

إىل   سالمواإل يامن حرام، وللحرام هذا حالل، ودان بذلك، فعندها يكون خارجا من اإل

الكعبة حدثا فاخرج عن    الكفر، وكان بمنزلة رجل دخل احلرم ثم دخل الكعبة، فأحدث يف 

 (2) (الكعبة وعن احلرم، فَّضبت عنقه، وصار إىل النار

 (3)(املؤمن أعظم حرمة من الكعبة )الصادق قال:  مامعن اإل  [ 77]احلديث:  

إذا أحسن العبد املؤمن ضاعف اهلل عمله  )الصادق قال:    مامعن اإل   [ 78]احلديث:  

]البقرة:   ﴾ َواهللَُّ ُيَضاِعُف ملَِنأ َيَشاءُ ﴿: لكل حسنة سبع مائة ضعف، وذلك قوله عزوجل

261 ])(4) 

إن اهلل    الصادق: يا أبا الصخر   مام عن عمر بن حنظلة قال: قال ِل اإل   [ 79]احلديث:  

 
   .413االخبار: ص معانى  (1)

  .230توحيد الصدوق ص  (2)

  .16ص  1 اخلصال: ج (3)

   .227ص  1 الطوسى: جأماىل  (4)
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إال صفوته من خلقه أنتم واهلل عىل   األمروال يعطي هذا  ،(1)يعطي الدنيا من حيب ويبغض

ديني ودين آبائي إبراهيم وإسامعيل، ال أعني عيل بن احلسني وال حممد بن عيل وإن كان 

 .(2) هؤالء عىل دين هؤالء

إن الدنيا يعطيها اهلل عزو جل من أحب ومن  )الصادق:  مام قال اإل [ 80]احلديث:  

 (3)(ال يعطيه إال من أحب  يامنأبغض، وإن اإل 

إن الدنيا يعطيها اهلل من أحب وأبغض، وإن  )الصادق:  مام قال اإل [ 81ديث: ]احل 

 (4)( ال يعطيه إال من احب يامناإل

إن اهلل يعطي الدنيا من حيب ويبغض وال  )الصادق:  مام قال اإل [ 82]احلديث: 

 (5)(إال أهل صفوته من خلقه يامنيعطي اإل 

الصادق يف بعض   مامعن عمر بن حنظلة قال: بينا أنا أميش مع اإل  [ 83]احلديث: 

إن اهلل يعطي، الرب والفاجر الدنيا، وال يعطي الدين إال  )طرق املدينة إذا التفت إِل فقال: 

 (6) (أهل صفوته من خلقه

جنود جمندة، فام تعارف منها يف   رواحإن األ)الصادق:  مام اإلقال  [ 84]احلديث: 

 (7) (ههنا، وما تناكر منها يف امليثاق اختلف ههنا  امليثاق ائتلف

أهنا   رواحه: ما تقول يف األأصحابلرجل من  الصادق مام اإلقال  [ 85]احلديث: 
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جنود جمندة، فام تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف؟ قال: إنا نقول ذلك، قال: فانه  

:  أظلة قبل امليالد، وهو قوله عز وجلكذلك إن اهلل عز وجل أخذ عىل العباد ميثاقهم وهم 

ُت بَِربيُكمأ  ﴿ َهَدُهمأ َعىَل َأنأُفِسِهمأ َأَلسأ َتُهمأ َوَأشأ يَّ   َوإِذأ َأَخَذ َرب َك ِمنأ َبنِي آَدَم ِمنأ ُظُهوِرِهمأ ُذري

لفته ههنا ومن أنكره يومئذ جاء  أفمن أقر له يومئذ جاءت  [172]األعراف:  ﴾َقاُلوا َبىَل 

 (1) (خالفه ههنا 

واهلل إن املؤمن ليزهر نوره الهل السامء كام  )الصادق:  مام اإلقال  [ 86 : ]احلديث 

إن املؤمن وِل اهلل فيعينه وينرصه ويصنع له، وال يقول  .. تزهر نجوم السامء الهل األرض

 (2)(واهلل إن املؤمن العظم حقا من الكعبة . عليه إال احلق وال خياف غريه.

إنام سمي املؤمن مؤمنا ألنه يؤمن عىل اهلل  )الصادق:  مام اإل قال  [ 87]احلديث: 

 (4)((3)فيجيز أمانه

الصادق: َل يكون   مامنعيم الصحاف قال: قلت لإل  عن حسني بن [ 88]احلديث: 

فقال:  ..  إىل الكفر؟  يامن عنده ثم ينقله اهلل بعد من اإل  يامن الرجل عنداهلل مؤمنا قد ثبت له اإل

به ال إىل الكفر، واليدعو أحدا إىل الكفر    يامنهوالعدل، إنام دعا العباد إىل اإل إن اهلل عز وجل  

إىل   يامنعنداهلل َل ينقله اهلل عز وجل بعد ذلك من اإل يامنبه، فمن آمن باهلل ثم ثبت له اإل

قلت له: فيكون الرجل كافرا قد ثبت له الكفر عنداهلل ثم ينقله اهلل بعد ذلك من  . الكفر. 

فقال: إن اهلل عز وجل خلق الناس كلهم عىل الفطرة التي فطرهم عليها،  ..؟يامن اإل الكفر إىل

به،   يامنا بّشيعة، والكفرا بجحود، ثم بعث اهلل الرسل تدعو العباد إىل اإل إيامناليعرفون 
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 .(1) فمنهم من هدى اهلل ومنهم من َل هيده اهلل

والويل كله ملن َل ينتفع بام    امة والندإن احلرسة  )الصادق:    ماماإل قال    [ 89]احلديث:  

: فبم يعرف الناجي؟ (، قيلالذي هو عليه مقيم أنفع هو له أم رضر  األمرأبرص، ومن َل يدر  

من كان فعله لقوله موافقا فاثبت له الشهادة بالنجاة، ومن َل يكن فعله لقوله موافقا  )قال: 

 (2) (فانام ذلك مستودع

إن اهلل جبل النبيني عىل نبوهتم فال يرتدون  )ق: الصاد مام اإل قال  [ 90]احلديث: 

فال    يامنعىل وصاياهم فال يرتدون أبدا، وجبل بعض املؤمنني عىل اإل   وصياءأبدا، وجبل األ 

 (3)(يامنعارية فاذا هو دعا وألح يف الدعاء مات عىل اإل   يامنيرتدون أبدا، ومنهم من يعري اإل

والكفر قد يكون ثابتا، وقد    يامنمن اإل  كل واحدقال املجليس تعليقا عىل احلديث: )

يكون متزلزال يزول بحدوث ضده، الن القلب إذا اشتد ضياؤه وكمل صفاؤه استقر  

وكل ما هو حق فيه، وإذا اشتدت ظلمته وكملت كدورته استقر الكفر وكل ماهو   يامناإل

االقبال  باطل فيه، وإذا كان بني ذلك باختالط الضياء والظلمة فيه، كان مرتددا بني 

فيه من غري استقرار،   يامن والكفر، فان غلب االول دخل اإل يامن واالدبار، ومذبذبا بني اإل

إىل   يامنوإن غلب الثاين دخل الكفر فيه كذلك، وربام يصري الغالب مغلوبا فيعود من اإل

عز وجل  ، فالبد للعبد من مراعاة قلبه، فان رآه مقبال إىل اهلل يامنالكفر ومن الكفر إىل اإل

شكره، وبذل جهده، وطلب منه الزيادة لئال يستدبر وينقلب ويزيغ عن احلق كام ذكر  

ًَة إِنََّك  ﴿: سبحانه عن قوم صاحلني  َتنَا َوَهبأ َلنَا ِمنأ َلُدنأَك َرْحأ َد إِذأ َهَديأ نَا اَل ُتِزغأ ُقُلوَبنَا َبعأ َربَّ
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اُب  َوهَّ ا عن احلق تاب واستدرك مافرط فيه،  وإن رآه مدبرا زائغ[ 8]آل عمران:  ﴾ َأنأَت الأ

وتوكل عىل اهلل، وتوسل إليه بالدعاء والتَّضع لتدركه العناية الربانية، فتخرجه من الظلامت  

إىل النور، وإن َل يفعل ربام سلط عليه عدوه الشيطان، واستحق من ربه اخلذالن، فيموت  

َم  َفَلامَّ َزاُغوا َأَزاَغ ا﴿: كام قال سبحانه يامنمسلوب اإل  َقوأ هللَُّ ُقُلوهَبُمأ َواهللَُّ اَل هَيأِدي الأ

َفاِسِقنيَ   (1)([ 5]الصف:   ﴾ الأ

 : سائر األئمة ـ ما روي عن    د 

الكاظم  احلسن موسى  عن عيسى شلقان قال: كنت قاعدا فمر أبو  [ 91]احلديث: 

ثم ينهانا عنه: أمرنا أن   يشء  الومعه هبمة، فقلت: يا غالم ماترى مايصنع أبوك؟ يأمرنا ب

نتوىل أبا اخلطاب، ثم أمرنا أن نلعنه ونتربأ منه؟ فقال أبواحلسن وهو غالم: إن اهلل خلق  

الزوال له، وخلق خلقا للكفر الزوال له، وخلق خلقا بني ذلك أعارهم   يامن خلقا لإل

، قال: فدخلت  يامنشاء سلبهم، وكان أبواخلطاب ممن اعري اإل  ، يسمون املعارين، إذا يامناإل

الصادق: إنه نبعة   مام الصادق فأخربته بام قلت اليب احلسن وما قال ِل، فقال اإل  مام عىل اإل

 .(2)نبوة

َغيأِب ﴿العسكري يف قوله تعاىل:  مامقال اإل  [ 92]احلديث:  ِمنُوَن بِالأ ِذيَن ُيؤأ   ﴾ الَّ

تاب اهلل عىل أربعة  يف ك  يامنيصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعيد، واإل: )[3]البقرة:  

ا، ومنه تصديق بالقلب، ومنه االداء، ومنه  إيامنباللسان قد سامه اهلل  إقرارأوجه: فمنه 

 التأييد. 

ا ونادى أهله به  إيامنباللسان وقد سامه اهلل تبارك وتعاىل  إقرارالذي هو  يامنفأما اإل
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َرُكمأ َفانأفِ ﴿   :فقوله  ِذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحذأ َا الَّ ( َوإِنَّ ِمنأُكمأ ملََنأ  71ُروا ُثَباٍت َأِو انأِفُروا مَجِيًعا ) َياَأهي 

أ َأُكنأ َمَعُهمأ َشِهيًدا )  ذأ ََل
( َوَلئِنأ َأَصاَبُكمأ  72َلُيَبطيَئنَّ َفإِنأ َأَصاَبتأُكمأ ُمِصيَبٌة َقاَل َقدأ َأنأَعَم اهللَُّ َعيَلَّ إِ

ٌل ِمَن اهللَِّ َلَيُقوَلنَّ َكَأنأ ََلأ تَ  ًزا َعظِياًم َفضأ ٌة َياَليأَتنِي ُكنأُت َمَعُهمأ َفَأُفوَز َفوأ   ﴾ ُكنأ َبيأنَُكمأ َوَبيأنَُه َمَودَّ

لو أن هذه الكلمة قاهلا أهل الّشق وأهل  )الصادق:  مامفقال اإل، [73 - 71]النساء: 

:  ، وقوله (همإقرار، ولكن قد سامهم اهلل مؤمنني بيامنالغرب لكانوا هبا خارجني من اإل

ِذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِهِ ﴿ َا الَّ اللسان    إقرارفقد سامهم مؤمنني ب  ، [136]النساء:    ﴾ َياَأهي 

 ثم قال هلم صدقوا. 

ِذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن )  ﴿ :الذي هو التصديق فقوله  يامنوأما اإل ( هَلُُم  63الَّ

َيا َويِف  نأ ََياِة الد  ى يِف احلأ َ ِمَن   ﴿  :يعني صدقوا وقوله [ 64، 63]يونس:  ﴾ ِة اآلخر الأُبّشأ َلنأ ُنؤأ

َرًة  ِذيَن آَمُنوا آِمنُوا  ﴿  :أي ال نصدقك، وقوله [55]البقرة:   ﴾َلَك َحتَّى َنَرى اهللََّ َجهأ َا الَّ َياَأهي 

اخلفي هو التصديق وللتصديق   يامنأي يا أهيا الذين أقروا صدقوا، فاإل [ 136]النساء:  ﴾

ِرِب  ﴿  :وقوله  ،يتم التصديق إال هبا رشوط ال ِق َواملأَغأ ِ رِبَّ َأنأ ُتَول وا ُوُجوَهُكمأ ِقَبَل املأَّشأ َليأَس الأ

ِم   َيوأ رِبَّ َمنأ آَمَن بِاهللَِّ َوالأ َواملأاََلئَِكِة َوالأكَِتاِب َوالنَّبِيينَي َوآَتى املأَاَل َعىَل ُحبيِه َذِوي   اآلخرَوَلكِنَّ الأ

َبى ُقرأ َكاَة   الأ اَلَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ نَي َويِف الري
ائِلِ بِيِل َوالسَّ نَي َوابأَن السَّ

َيَتاَمى َواملأََساكِ َوالأ

ِذي َبأأِس ُأوَلئَِك الَّ  َوِحنَي الأ
ِ
اء َّ  َوالَّضَّ

ِ
َبأأَساء ابِِريَن يِف الأ ِدِهمأ إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ َن  َواملأُوُفوَن بَِعهأ

 فمن أقام هذه الّشوط فهو مؤمن مصدق.  [177]البقرة:    ﴾وا َوُأوَلئَِك ُهُم املأُتَُّقونَ َصَدقُ 

قال  و ملا حول اهلل قبلة رسوله إىل الكعبة ـ  قوله الذي هو االداء فهو  يامنوأما اإل 

: يا رسول اهلل فصالتنا إىل بيت املقدس بطلت؟ فأنزل اهلل تبارك  رسول اهلل  أصحاب

 ا.إيامنفسمى الصالة   ، [143]البقرة:   ﴾ُكمأ إيامنَكاَن اهللَُّ لُِيِضيَع َوَما ﴿:  وتعاىل

هو التأييد الذي جعله اهلل يف قلوب املؤمنني من روح   يامنوالوجه الرابع من اإل 
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ِم ﴿فقال:  يامناإل َيوأ ِمنُوَن بِاهللَِّ َوالأ ًما ُيؤأ ُيَواد وَن َمنأ َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَلوأ   اآلخر اَل جَتُِد َقوأ

َواهَنُمأ َأوأ َعِشرَيهَتُمأ ُأوَلئَِك َكَتَب يِف ُقُلوهِبُِم اإلأ  نَاَءُهمأ َأوأ إِخأ َدُهمأ   يامن َكاُنوا آَباَءُهمأ َأوأ َأبأ َوَأيَّ

ال يزين الزاين وهو مؤمن وال  : ) والدليل عىل ذلك قوله  ،[22]املجادلة:  ﴾  بُِروٍح ِمنأهُ 

، قيل: وما الذي يفارقه؟ قال الذي يدعه  يامن، يفارقه روح اإل(يرسق السارق وهو مؤمن

شيطان   اآلخر يف قلبه، ثم قال: ما من قلب إال وله اذنان عىل أحدمها ملك مرشد، وعىل 

 . مفتن، هذا يأمره وهذا يزجره 

ِمننَِي  ﴿ما قد ذكره اهلل يف القرآن خبيث وطيب فقال:    يامنومن اإل َما َكاَن اهللَُّ لَِيَذَر املأُؤأ

َبِيَث ِمَن الطَّييِب  ومنهم من يكون  ، [ 179]آل عمران:  ﴾ َعىَل َما َأنأُتمأ َعَليأِه َحتَّى َيِميَز اخلأ

أ َيلأبُِسوا ﴿ : ه بظلم، وهو قولهإيامنمؤمنا مصدقا ولكنه يلبس  ِذيَن آَمُنوا َوََل مأ بُِظلأٍم  إيامهنُ الَّ

َتُدونَ  ُن َوُهمأ ُمهأ َمأ فمن كان مؤمنا ثم دخل يف املعايص التي  ،  [ 82]األنعام:    ﴾ُأوَلئَِك هَلُُم األأ

حتى يتوب إىل اهلل من الظلم الذي لبس    يامنفعه اإل ه بظلم، فال ينإيامنهنى اهلل عنها فقد لبس  

 (1) (يف كتاب اهلل يامنه، فهذه وجوه اإلإيامنه حتى خيلص اهلل إيامن

 : يامن اإل   أركان . ما ورد يف كون العمل ركنا من  ثانيا 

، عىل عكس ما  يامناإل أركانوهي كل األحاديث الدالة عىل اعتبار العمل ركنا من 

 عىل االعتقاد، أو هيونون من شأن  املعايص.  يامنيذكره املرجئة الذين يقرصون اإل

  يامن وهي أحاديث تتوافق مع كل ما ورد يف القرآن الكريم من الداللة عىل عالقة اإل

 ، ومنها: عامل ونقصانه بسبب األ يامنعىل زيادة اإلاآليات الدالة  بالعمل، ومثلها 

َيتأ َعَليأِهمأ  ﴿: قوله تعاىل. 1
َر اهلُل َوِجَلتأ ُقُلوهُبُمأ َوإَِذا ُتلِ

ِذيَن إَِذا ُذكِ ِمنُوَن الَّ إِنَّاَم املأُؤأ

ُمأ  ُلوَن إيامنآَياُتُه َزاَدهتأ ِمأ َيَتَوكَّ  [ 2:  ]األنفال ﴾ ا َوَعىَل َرهبي
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ُهمأ َفَزاَدُهمأ   ﴿: تعاىل قوله . 2 َشوأ ِذيَن َقاَل هَلُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقدأ مَجَُعواأ َلُكمأ َفاخأ الَّ

َوكِيُل إيامن َم الأ ُبنَا اهلُل َونِعأ  [ 173: ]آل عمران  ﴾ًا َوَقاُلواأ َحسأ

ُكمأ َزادَ  ﴿ : تعاىل قوله. 3 ن َيُقوُل َأي  ُه َهِذِه َوإَِذا َما ُأنِزَلتأ ُسوَرٌة َفِمنأُهم مَّ ا إيامنتأ ا َفَأمَّ

ُمأ  ِذيَن آَمنُواأ َفَزاَدهتأ ًسا إِىَل  إيامنالَّ ُمأ ِرجأ َرٌض َفَزاَدهتأ ِذيَن يِف ُقُلوهِبِم مَّ ا الَّ وَن َوَأمَّ َتبأِّشُ ا َوُهمأ َيسأ

ِسِهمأ َوَماُتواأ َوُهمأ َكافُِروَن    ًا بنزول إيامنفاملؤمنون يزدادون ، [ 125 - 124: ]التوبة ﴾ِرجأ

 قبل نزوله!     يشء      م إن كان بقي منه  إيامهنالقرآن واملنافقون يزدادون كفرًا ورجسًا وينقص  

َزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه   ﴿ : تعاىل قوله. 4 ِمنُوَن األَحأ َوملََّا َرَأى املأُؤأ

لِياًم  ا َوتَ إيامنَوَصَدَق اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهمأ إِال   [ 22: ]األحزاب ﴾سأ

َداُدوا    ﴿:  تعاىلقوله  .  5 ِمننَِي لَِيزأ كِينََة يِف ُقُلوِب املأُؤأ َع  إيامنُهَو الَِّذي َأنَزَل السَّ مأ  إيامهنِ ا مَّ

 [. 4: ]الفتح ﴾

ِذيَن آَمُنوا  ﴿: تعاىلقوله . 6 َداَد الَّ ِذيَن ُأوُتوا الأكَِتاَب َوَيزأ َتيأِقَن الَّ :  ملدثر]ا ﴾ا إيامنلَِيسأ

31 .] 

 ، ومنها: يامنبزيادة اإل يامنما ورد من اآليات الدالة عىل زيادة آثار اإلومثلها 

َقاِن َيبأُكوَن َوَيِزيُدُهمأ ُخُشوًعا   ﴿ : تعاىلكام يف قوله زيادة اخلشوع، . 1 وَن لأَِلذأ ر 
َوخَيِ

 [ 109:  ]اإلِساء ﴾

ا ُهًدى    ﴿ :  تعاىل زيادة اهلدى واهلداية كام يف قوله  .  2 َتَدوأ ِذيَن اهأ :  ]مريم  ﴾ َوَيِزيُد اهللَُّ الَّ

واُهمأ  ﴿: ، وقال تعاىل[76 ا َزاَدُهمأ ُهًدى َوآَتاُهمأ َتقأ َتَدوأ ِذيَن اهأ ل  ا وق، [17: ]حممد ﴾َوالَّ

ِ  ﴿:  الكهِف  أصحاب عن الفتية  تأَيٌة آَمنُوا بَِرهبي
ُمأ فِ َناُهمأ ُهًدى  إِهنَّ  [ 13:  ]الكهف  ﴾مأ َوِزدأ

،  بسبب االنحراف والفسوق  يامناإل نقصان ما ورد من اآليات الدالة عىل ومثلها 

ا ُأنِزَل إَِليأَك ِمن   ﴿ : الكفرما ورد يف قوله تعاىل يف بيان زيادة  ومنها  نأُهم مَّ رًيا مي
َوَلَيِزيَدنَّ َكثِ
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ًرا  َياًنا َوُكفأ بيَك ُطغأ ُتمأ َعىَل ﴿وقال: ، [64: ]املائدة ﴾ رَّ َتاِب َلسأ
َل الأكِ َحتََّى    يشء   ُقلأ َيا َأهأ

بيُكمأ َوَلَيزِ  َراَة َواإِلنِجيَل َوَما ُأنِزَل إَِليأُكم مين رَّ ا ُأنِزَل إَِليأَك ِمن  ُتِقيُمواأ التَّوأ نأُهم مَّ رًيا مي
يَدنَّ َكثِ

َكافِِريَن   ِم الأ َقوأ ًرا َفاَل َتأأَس َعىَل الأ َياًنا َوُكفأ بيَك ُطغأ نَا َلَك إِنَّ    ﴿ وقال:  ،  [68:  ]املائدة  ﴾ رَّ َوإِذأ ُقلأ

نَاَك إِالَّ   تِي َأَريأ ؤَيا الَّ نَا الر  آِن  َربََّك َأَحاَط بِالنَّاِس َوَما َجَعلأ َجَرَة املأَلأُعوَنَة يِف الُقرأ لنَّاِس َوالشَّ فِتأنًَة لي

َياًنا َكبِرًيا  ُفُهمأ َفاَم َيِزيُدُهمأ إِالَّ ُطغأ َد   ﴿وقال: ، [60 :]اإلِساء ﴾َوُنَخوي ِذيَن َكَفُرواأ َبعأ إِنَّ الَّ

َلئَِك إيامهنِ  َبُتُهمأ َوُأوأ َبَل َتوأ ًرا لَّن ُتقأ َداُدواأ ُكفأ آل وَن مأ ُثمَّ ازأ   وقال: ، [ 90: ]آل عمران ﴾ ُهُم الضَّ

ًرا  ﴿ َداُدوا ُكفأ ِذيَن آَمُنواأ ُثمَّ َكَفُرواأ ُثمَّ آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ ازأ ، وغريها  [ 137: ]النساء  ﴾إِنَّ الَّ

 من اآليات الكريمة. 

لشيعية  بناء عىل هذا ذكرنا يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية وا

 باإلضافة إىل نامذج من األحاديث التي نرى تعارضها مع القرآن الكريم. 

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:   1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

بالعمل، وزيادته   يامنقبل إيراد األحاديث الواردة يف املصادر السنية حول عالقة اإل 

ونقصانه بسببه عىل عكس ما يقوله املرجئة، نذكر هنا بعض ما ورد من كلامت املحدثني  

الكبار من املدرسة السنية، لبيان مدى اتفاقهم مع ما يورده أعالم املدرسة الشيعية يف هذه  

 املسألة اخلطرية؛ فمن تلك األقوال: 

نا، إال عىل سنتنا يف  أصحابأحدًا من  قال حييى بن سعيد القطان: )ما أدركت . 1

 (1) (يزيد وينقص يامن، ويقولون: اإل يامناإل

 
   (162/ 2أْحد ) مامرواه ابن هانئ يف مسائل اإل (1)
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الرازق الصنعاين: )لقيت اثنني وستني شيخا.. فذكر عددا منهم ثم قال:    قال عبد .  2

 (1)(قول وعمل، يزيد وينقص  يامنكلهم يقولون: اإل

قول وعمل،   يامنيقول اإل قال أبو عبيد القاسم بن سالم: )هلم تسمية من كان . 3

يزيد وينقص.. فسمى أكثر من مائة وثالثني رجال من أهل العلم من الصحابة وغريهم..  

قول وعمل، يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة،   يامنثم قال: هؤالء كلهم يقولون اإل

 (2)(واملعمول به عندنا 

سلمني وفقهاء  قال أْحد بن حنبل: )أمجع سبعون رجال من التابعني وأئمة امل . 4

قول   يامن ًا منها: اإلأمور... فذكر األمصار عىل أن السنة التي تويف عليها رسول اهلل 

 (3)(وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية

قال البخاري: )لقيت أكثر من ألف رجل من العلامء باألمصار فام رأيت أحدًا  . 5

 (4)(قول وعمل، ويزيد وينقص   يامنخيتلف يف أن اإل

  خالص عندنا أهل السنة اإل   يامنقال أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي: )اإل. 6

هلل بالقلوب واأللسنة، واجلوارح، وهو قول وعمل، يزيد وينقص، عىل ذلك وجدنا كل  

من أدركنا من عرصنا بمكة واملدينة والشام والبرصة والكوفة، ثم ذكر منهم بضعًا  

 (5) وثالثني(

  يامنقال سهل بن املتوكل الشيباين: )أدركت ألف أستاذ وأكثر كلهم يقولون: اإل .  7

 
  (1737( )958/ 5رواه الاللكائي يف )رشح أصول االعتقاد( ) (1)

   (1117( )814/ 2رواه ابن بطة يف )اإلبانة( ) (2)

  (228أْحد( )ص:  مامرواه ابن اجلوزي يف )مناقب اإل (3)

  (47/ 1)فتح الباري( )ذكره احلافظ ابن حجر يف  (4)

  (1753( )963/ 5رواه الاللكائي يف )رشح اعتقاد أهل السنة( ) (5)
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 (1)(قول وعمل يزيد وينقص 

قول وعمل يزيد وينقص،  هو  هل    يامنقال ابن جرير الطربي: )وأما القول يف اإل .  8

أم ال زيادة فيه وال نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص،  

 (2) (، وعليه مىض أهل الدين والفضلرسول اهلل    أصحابوبه جاء اخلرب عن مجاعة من  

قول وعمل،    يامنالرب: )أمجع أهل الفقه واحلديث عىل أن اإل  قال أبو عمر بن عبد.  9

 (3) (عندهم يزيد بالطاعة وينقص باملعصية يامنوال عمل إال بنية، واإل 

يزيد بالطاعة وينقص   يامن  أن اإلقال أبو احلسن األشعري: )وأمجعوا عىل . 10

باملعصية، وليس نقصانه عندنا شك فيام أمرنا بالتصديق به، وال جهل به، ألن ذلك كفر،  

وإن   وإنام هو نقصان يف مرتبة العلم وزيادة البيان كام خيتلف وزن طاعتنا وطاعة النبي 

 (4)(كنا مجيعا مؤديني للواجب علينا 

ين يف كتابه )املفرد يف السنة(: )فصل فيام أمجعت عليه  قال ابن أيب زيد القريوا. 11

  يامن ًا منها: أن اإل أمورالديانة ومن السنن التي خالفها بدعة وضاللة.. فذكر    أمور من    األمة

بالقلب وعمل باجلوارح يزيد ذلك بالطاعة وينقص باملعصية نقصًا    إخالص قول باللسان و

، وال قول إال بعمل وال قول وال عمل إال بنية، وال قول  يامنعن حقائق الكامل ال حمبط لإل 

 (5) (وال عمل وال نية إال بموافقة السنة

وخلفها أن   األمة قال ابن بطال املالكي: )مذهب مجاعة أهل السنة من سلف . 12

 
  (1754( )964/ 5رواه الاللكائي يف )رشح اعتقاد أهل السنة( ) (1)

  (25)رصيح السنة( ) (2)

  (238/ 9التمهيد( ) (3)

  (272رسالة إىل أهل الثغر( ) (4)

  (150ية( )سالم)اجتامع اجليوش اإلنقله عنه ابن القيم يف  (5)
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 (1)(قول وعمل، يزيد وينقص يامناإل

: تصديق  يامنقال السفاريني: )والذي اعتمده أئمة األثر وعلامء السلف: أن اإل.  13

 (2)(، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيانركانباللسان، وعمل باأل إقرارباجلنان و

وهم يستدلون لذلك باإلضافة إىل ما سنورده من األحاديث عىل الكثري من اآلثار  

 ة عن الصحابة، ومنها: الوارد

كان يقول يف دعائه:  ، وأنه (3)(ا إيامنبن مسعود: )اجلسوا بنا نزداد  عبد اهلل . قول 1

 (4)(ا ويقينا وفقها إيامن)اللهم زدين 

:  معلقا عليهقال ابن حجر ، (5) (معاذ بن جبل: )اجلسوا بنا نؤمن ساعة . قول 2

لكونه كان مؤمنًا وأي مؤمن،   يامناإل)ووجه الداللة منه ظاهرة، ألنه ال حيمل عىل أصل 

 (6)(ا بذكر اهلل تعاىل إيامنوإنام حيمل عىل إرادة أنه يزداد  

تعالوا نؤمن  ) ه فيقول: أصحابيأخذ بيد النفر من كان بن رواحة  عبد اهلل . أن 3

 (7) (ا بطاعته، لعله يذكرنا بمغفرتهإيامنساعة، تعالوا فلنذكر اهلل ونزدد 

وروي عنه أنه  ، (8)(يزداد وينقص يامنويمر األنصاري: )اإلأيب الدرداء ع . قول 4

قال: )من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات  

 
   (146/ 1نقله عنه النووي يف رشحه لـ )صحيح مسلم( ) (1)

  (218/ 2رشح ثالثيات املسند( ) (2)

  (45( )73/ 1( )يامنرواه البيهقي يف )شعب اإل (3)

  (46( )73/ 1( )يامن(، والبيهقي يف )شعب اإل8549( )105/ 9رواه الطرباين ) (4)

  (26، 25/ 11أيب شيبة يف املصنف )ابن  (5)

  (48/ 1فتح الباري( ) (6)

  (43/ 11رواه ابن أيب شيبة ) (7)

  (54( )76/ 1البيهقي يف الشعب ) (8)
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 (1) (الشيطان أنى تأتيه

 (2) (يزداد وينقص يامنأيب هريرة: )اإل . قول 5

 (3) (يزيد وينقص  يامنابن عباس: )اإل. قول 6

يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته   يامنحبيب اخلطمي: )اإلعمري بن . قول 7

ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا اهلل عز وجل وْحدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا  

ونقصانه   يامنقال ابن القيم: )وأقدم من روي عنه زيادة اإل ، و(4)(ونسينا، فذلك نقصانه

 (5) (من الصحابة عمري بن حبيب اخلطمي

 هذا:   لالستدالل عىل حاديث التي يرووهنا ومن األ

معرفٌة بالقلب وقوٌل باللسان وعمٌل   يامن: )اإلقال رسول اهلل  [ 93]احلديث: 

 (6)(ركانباأل

فتيانا  البجيل قال: )كنا مع رسول اهلل  عبد اهللعن جندب بن  [ 94]احلديث: 

 (7)(ا إيامن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به يامنحزاورة فتعلمنا اإل

)ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يرسق  :  قال رسول اهلل    [ 95]احلديث:  

السارق حني يرسق وهو مؤمن وال يّشب اخلمر حني يّشهبا وهو مؤمن، وال ينهب هُنبة  

 
   (1140( )849/ 2رواه ابن بطة يف )اإلبانة( ) (1)

  (55( )77/ 1رواه البيهقي يف )الشعب( ) (2)

  (53( )76/ 1( )يامن)شعب اإل(، والبيهقي يف 72رواه ابن ماجه ) (3)

  (108(، واآلجري يف )الّشيعة( )ص: 680( )330/ 1بن أْحد يف )السنة( ) عبد اهللرواه  (4)

  (56/ 7هتذيب السنن( ) (5)

 (65( رواه ابن ماجة )6)

  (5075( )120/ 3(، والبيهقي )1678( )165/ 2(، والطرباين يف الكبري )61رواه ابن ماجه ) (7)



 

51 

 

 (1)(ذات رشف يرفع الناس إليه فيها بأبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن

فقال:  ، دم وفد عبد القيس عىل رسول اهلل عن ابن عباس قال: ق [ 96]احلديث:  

قالوا: يا رسول اهلل، إن بيننا وبينك املّشكني، وإنا   ،مرحبا بالوفد، ليس باخلزايا وال النادمني 

  ، ال نصل إليك إال يف أشهر احلرم، فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا اجلنة، وندعو به من وراءنا 

باهلل؟،   يامناإل   باهلل، وهل تدرون ما   يامنآمركم بثالث، وأهناكم عن أربع، آمركم: باإل  :قال

شهادة أن ال إله إال اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وأن  )قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: 

تعطوا من املغانم اخلمس، أهناكم عن أربع: عام ينبذ يف الدباء، والنقري، واحلنتم،  

 (2)(واملزفت

،  اجلوارح  أعاملوهنا بقول اللسان،    يامنللوفد اإل   ففي هذا احلديث فرس الرسول  

القلب، ملا قد أخرب يف مواضع    إيامنًا باهلل بدون  إيامنتكون    عاملومعلوم أنه َل يرد أن هذه األ

  عامل ، وأي دليل عىل أن األيامنالقلب هو اإل   إيامنالقلب، فعلم أن هذه مع    إيامنأنه البد من  

وَل يذكر التصديق مع   لعامباأل يامنفوق هذا الدليل؟ فإنه فرس اإل يامنداخلة يف مسمى اإل 

 .(3)ال تفيد مع اجلحود عامل العلم بأن هذه األ

قبيل إال كان له من   امةما من نبي بعثه اهلل يف ): قال رسول اهلل  [ 97]احلديث: 

يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إهنا ختلف من بعدهم خلوٌف    أصحاب أمته حواريون، و

يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمٌن، ومن  

  يامن جاهدهم بلسانه فهو مؤمٌن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمٌن، وليس وراء ذلك من اإل 

 
  (75(، ومسلم )2475رواه البخاري ) (1)

  (17(، ومسلم )53رواه البخاري ) (2)

  (389ص، رشح العقيدة الطحاوية (3)
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 (1) (حبة خردل

رأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فإن َل يستطع  )من  :  قال رسول اهلل    [ 98]احلديث:  

 (2)(يامنفبلسانه، فإن َل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإل 

)من أحب هلل وأبغض هلل، وأعطى هلل، ومنع هلل،  :  قال رسول اهلل    [ 99]احلديث:  

 (3) (يامنفقد استكمل اإل

ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد   إيامن)ال : قال رسول اهلل  [ 100]احلديث: 

  (4) له(

  (5)(يامن)الطهور شطر اإل :  قال رسول اهلل   [ 101]احلديث:  

 (6)(يامن)حسن العهد من اإل :  قال رسول اهلل   [ 102]احلديث:  

)من أعطى هلل ومنع هلل، وأحب هلل وأبغض هلل،  :  قال رسول اهلل    [ 103]احلديث:  

 (7)(هإيامنوأنكح هلل فقد استكمل 

)ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من  : قال رسول اهلل  [ 104]احلديث: 

: )ال  كقوله    يامن األحاديث التي فيها نفي اإل، ومثله كل  (8) (ولده ووالده والناس أمجعني

 
  (50رواه مسلم ) (1)

  (49رواه مسلم ) (2)

   (15655( )438/ 3(، وأْحد )2521رواه الرتمذي ) (3)

  (.194( )422/ 1(، وابن حبان )12406( )135/ 3رواه أْحد ) (4)

  (223رواه مسلم ) (5)

  (62/ 1(، واحلاكم )28رواه أبو عبيد )ص (6)

   (15655( )438/ 3(، وأْحد )2521رواه الرتمذي ) (7)

  (4681رواه أبو داود ) (8)
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 (1) (ملن ال أمانة له إيامن

ولألسف؛ فإن هذه األحاديث تعرضت للكثري من التأويالت التي تتناقض مع  

)فالقول الصحيح الذي قاله  مدلوالهتا الرصحية، ومن األمثلة عىل ذلك قول النووي: 

، وهذا من األلفاظ التي تطلق  يامناملحققون أن معناه ال يفعل هذه املعايص وهو كامل اإل 

ويراد نفي كامله وخمتاره، كام يقال: ال علم إال ما نفع، وال مال إال اإلبل،   يشء    ال عىل نفي 

ًا ممن  إيامنيرتك هذه املعايص أكمل  ، ومدلول كالمه أن الذي  (2)(ةاآلخروال عيش إال عيش  

 يقرتفها. 

، فقد  (3)(ًا أحسنهم خلقاً إيامن: )أكمل املؤمنني ومثل ذلك قوهلم يف رشح قوله 

،  إيامن، وأن عدمه نقصان  إيامن: )فدل هذا القول عىل أن حسن اخللق  يف رشحه  احلليمي قال  

 (4)(ًا من بعضإيامنم، فبعضهم أكمل إيامهن وأن املؤمنني متفاوتون يف 

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

عن عبيد بن زرارة قال: دخل ابن قيس املارص وعمر بن ذر وأظن    [ 105]احلديث:  

الباقر فتكلم ابن قيس املارص فقال: إنا النخرج أهل دعوتنا   ماممعهام أبوحنيفة عىل اإل 

يف املعايص والذنوب، قال: فقال له أبوجعفر: يا ابن قيس أما رسول    يامنوأهل ملتنا من اإل

هو مؤمن، واليرسق السارق وهو مؤمن، فاذهب أنت  اليزين الزاين و)فقد قال:  اهلل 

 (5) (ك حيث شئتأصحابو

 
  (194( )422/ 1(، وابن حبان )12406( )135/ 3رواه أْحد ) (1)

  (41/ 2رشح مسلم للنووي ) (2)

  (15655( )438/ 3)(، وأْحد 2521واه الرتمذي ) (3)

  (61/ 1) ،يامناملنهاج يف شعب اإل (4)

   .285ص  2 الكاىف: ج (5)
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باللسان،   إقرار  يامناإل): قال: قال رسول اهلل عيل،  مام اإلعن  [ 106]احلديث:  

 (1)(ركانومعرفة بالقلب، وعمل باأل

إن لكل قول مصداقا  ): الباقر قال: قال رسول اهلل  مامعن اإل [ 107]احلديث:  

يصدقه أو يكذبه، فاذا قال ابن آدم وصدق قوله بعمله رفع قوله بعمله إىل اهلل،  من عمل 

 (2) (وإذا قال وخالف عمله قوله، رد قوله عىل عمله اخلبيث وهوي به إىل النار

  يامناإل): أنه قال رسول اهلل عن الرضا، عن آبائه  ماماإلعن  [ 108]احلديث: 

 (3)(ركانألباللسان، وعمل با  إقرارمعرفة بالقلب، و

عن حممد بن عبد اهلل بن طاهر قال: كنت واقفا عىل أيب وعنده   [ 109]احلديث: 

أبوالصلت اهلروي وإسحاق بن راهويه، وأْحد بن حممد بن حنبل فقال أيب: ليحدثني كل  

رجل منكم بحديث، فقال أبوالصلت اهلروي: حدثني عيل بن موسى الرضا وكان واهلل  

ى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حممد، عن أبيه حممد بن عيل،  رضا كام سمي، عن أبيه موس 

قول    يامناإل ):  عن أبيه عيل بن احلسني عن أبيه احلسني، عن أبيه عيل قال: قال رسول اهلل  

انني  جفلام خرجنا قال أْحد بن حنبل: ما هذا االسناد؟ فقال له أيب: هذا سعوط امل(، وعمل

 .(5)املجنون أفاق (4)إذا سعط به

قول وعمل   يامناإل): قال: قال رسول اهلل الباقر  ماماإلعن  [ 110]احلديث: 

 
   .160، االماىل: 277: 1، عيون االخبار ج 84: 1 اخلصال: ج (1)

 (، تفسري القمى. 69/64بحار األنوار ) (2)

 .  84ص  1 اخلصال: ج، 226ص  1عيون االخبار ج  (3)

الشتامله عىل األسامء الّشيفة املكرمة كأنه دعاء ينبغي أن يستشفى به للمجنون حتى يفيق أو كناية عن أي هذا السند  (4)

  (69/65قوته ووثاقته بحيث إذا سمع جمنون يذعن بحقيته فكيف العاقل، بحار األنوار )

   .228ص  1، عيون االخبار ج 84ص  1 اخلصال: ج (5)
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 (1)(أخوان رشيكان

قال بعد أن ذكر  أنه    يف خطبة الغدير  الباقر عن النبي    مام عن اإل  [ 111]احلديث:  

ِذيَن آَمنُوا  ﴿أال إن أولياءهم الذين وصفهم اهلل عز وجل فقال: )ه: أوصياءعيل و  ماماإل الَّ

أ َيلأبُِسوا  َتُدوَن إيامهنُ َوََل ُن َوُهمأ ُمهأ َمأ  (2)([ 82]األنعام:  ﴾ مأ بُِظلأٍم ُأوَلئَِك هَلُُم األأ

يف مسري له   عن جابر اجلعفي، عمن حدثه قال: بينا رسول اهلل   [ 112]احلديث:  

فقال: هذا سواد العهد له بأنيس فلام دنا سلم فقال له رسول اهلل   ،بعيدإذ رأى سوادا من 

 أين أراد الرجل؟ قال: أراد يثرب، قال: وما أردت هبا؟ قال: أردت حممدا، قال: فأنا :

طعمت طعاما إال ما   سبعة أيام، وال  حممد، قال: والذي بعثك باحلق ما رأيت إنسانا مذ

فأسلم، قال: فعضته راحلته فامت، وأمر به   سالميه اإلتناول منه دابتي، قال: فعرض عل

هذا من الذين آمنوا وَل  )فلام وضع يف اللحد قال:  ،فغسل وكفن، ثم صىل عليه النبي 

 (3) (م بظلمإيامهنيلبسوا 

 ج ـ ما ورد من األحاديث املؤولة أو املردودة: 

كتبنا، خلطورهتا،  وهي كثرية جدا لألسف، وقد أرشنا إليها يف مواضع خمتلفة من 

؛ ولعل الرس يف كثرهتا يعود إىل كثرة الرواة الذين  سالمفهي هتدم كل القيم التي جاء هبا اإل

 اتفق علامء اجلرح والتعديل عىل كوهنم من املرجئة.  

خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن املغرية بن عبد اهلل القرشى  ـ مثال ـ منهم و

اإلرجاء والنصب  كان رأس يف الذي ، ملعروف بالفأفاءا ، أبو سلمة الكوىف  ، املخزومى

 
  .187االخبار: ، معانى 13قرب االسناد:  (1)

 . 39االحتجاج ص  (2)

   .366ص  1تفسري العياشى ج  (3)
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ابن املديني    ومع ذلك فهو معتمٌد عند ،  وقد قتله العباسيون يف ثورهتم ،  لبني أميةوالتعصب  

وروى عنه البخاري يف األدب املفرد ومسلم   ،شيخ البخاري ويقول عنه قتل مظلوماً 

  .(1) والنسائي وابن ماجة والرتمذي وأيب داود 

الذي روى عنه البخاري ومسلم وأبو   ،عبد احلميد بن عبد الرْحن احلامين ومنهم 

 (2) (كان داعية يف اإلرجاء)أبو داود:  وقد قال عنه   ،داود والرتمذي وابن ماجة

موىل بني أمية الذي روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود    ، ومنهم شعيب بن إسحاق

ثقة وهو   : وقال أبو داود ،: ثقة ما أصح حديثه وأوثقه عنه قال أْحد ،والنسائي وابن ماجة 

 .(3) مرجئ

  ، : كويف ثقةعنه العجيل  ، الذي قالومنهم الغنوي الذي روى عنه مسلم واألربعة

 .(4)مرجئ متهم متكلم فيه : وقال العقييل 

ومن  )الصحاح:    أصحاب، فقال مناقشا  ابن شاذانذكر هذا املوقف منكرا عليه    وقد

  ، وتروون عن القدرية ويروون عنكم ، جهة أخرى تروون عن املرجئة ويروون عنكم

  ، فتقبلون منهم بعض أقاويلهم وتردون عليهم بعضها   ،وتروون عن اجلهمية ويروون عنكم

وأنتم عند أنفسكم أهل السنة   ، تم منه عىل يقنيوال الباطل أن ، فال احلق أنتم منه عىل ثقة

 (5)(!واجلامعة

[، وهم الذين ظهروا يف مقابل  مرجئة الفقهاءباإلضافة إىل هذا ظهر من يسموهنم ]

 
 وغريه.   83/  3 :انظر ترمجته يف هتذيب التهذيب (1)

   .109/  6 :هتذيب التهذيب (2)

   .304/  4 :هتذيب التهذيب (3)

   .411/  1 :هتذيب التهذيب (4)

  .502اإليضاح ص  (5)
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 . يامناإل  أركانما كان يطرحه أئمة اهلدى من الدعوة للحرص عىل العمل، واعتباره ركنا من  

وقد تساهلت املدرسة السنية لألسف مع هذا النوع من اإلرجاء، وبسببه انتّشت  

 الكثري من الطروحات املعارضة للقرآن الكريم. 

ن الكوفة، وَل  وحدثت املرجئة، وكان أكثرهم م) وقد أقر بذلك ابن تيمية؛ فقال: 

بن مسعود من املرجئة، وال إبراهيم النخعي وأمثاله، فصاروا نقيض    عبد اهلل  أصحابيكن  

 (1)(يامنليست من اإل  عاملاخلوارج واملعتزلة، فقالوا: األ

اهلمذاين، وْحاد بن أيب   عبد اهللذر بن  :وذكر من روادهم من الفقهاء واملحدثني 

اإلرجاء يف  ):  ابن تيميةيقول  .  يب، وإبراهيم التيمي.سليامن، وساَل األفطس، وطلق بن حب

لكن ْحاد بن أيب  .. أهل الكوفة كان أوال فيهم أكثر، وكان أول من قاله ْحاد بن أيب سليامن

سليامن خالف سلفه، واتبعه من اتبعه، ودخل يف هذا طوائف من أهل الكوفة ومن  

 (2)بعدهم(

باإلرجاء هو احلسن بن حممد بن   أول قائل ومؤرخو املدرسة السنية يذكرون أن 

، ولسنا ندري مدى دقة ذلك،ألن الذي يذكروه معروف بموقفه املتشدد من  احلنفية 

 اهلاشميني. 

: أتينا احلسن بن حممد، فقلنا: ما هذا الكتاب الذي  قال زاذانفقد رووا عن 

كنت مت  وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب املرجئة. فقال ِل: يا أبا عمر لوددت أين 

 .(3) قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو أضع هذا الكتاب

 
   (38/ 13الفتاوى(( ) (1)

   (507/ 7الفتاوى(( ) (2)

   (325 -  324/ 1يف ))السنة(( ) عبد اهللرواه:  (3)
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ويظهر االرتباط الشديد بني التسنن واإلرجاء يف ذلك الوقت من خالل الروايات  

كان يف حلقة، فتكلموا يف عيل وعثامن  التي يرووهنا عن املرجئة، ومنها مثال أن بعضهم 

قد سمعت مقالتكم، وَل أر  ) : ساكت، ثم تكلم، فقال واملرجئ وطلحة والزبري، وأكثروا، 

ثم قام، فام    (، شيئًا أمثل من أن يرجأ عيل وعثامن وطلحة والزبري، فال يتولوا، وال يتربأ منهم 

 .(1) لبث أن كتب الرسالة التي ثبت فيها اإلرجاء بعد ذلك

أما بعد: فإنا نوصيكم بتقوى اهلل،  مما ورد يف تلك الرسالة مما يدل عىل ذلك: )و

مره، ونرىض لكم طاعته، ونسخط لكم معصيته، وإن اهلل أنزل الكتاب بعلمه  ونحثكم عىل أ

فمن أراد أن  .. فأحكمه، وفصله وأعزه، وحفظه أن يأتيه الباطل من بني يديه ومن خلفه

نا، وحممد نبينا،  إمامديننا، والقرآن  سالميسائلنا عن أمرنا ورأينا، فإنا قوم: اهلل ربنا، واإل

ونرىض من أئمتنا بأيب بكر وعمر، ونرىض أن  . نا إىل اهلل ورسوله.إليه نسند، ونضيف أمر

.  يطاعا، ونسخط أن يعصيا، ونعادي هلام من عادامها، ونرجئ منهم أهل الفرقة األول. 

، وَل ختتلف فيهام،  األمة ونجاهد يف أيب بكر وعمر الوالية، فإن أبا بكر وعمر َل تقتتل فيهام 

وإنام  .. دمها ممن دخل يف الفتنة، فنكل أمرهم إىل اهلل وَل يشك يف أمرمها، ونرجئ من بع

، وقال متى كان األمةاإلرجاء ممن عاب الرجال، وَل يشهده، ثم عاب علينا اإلرجاء من 

ُوىَل  ﴿ اإلرجاء؟ قلنا: كان عىل عهد موسى نبي اهلل إذ قال له فرعون:  ُقُروِن األأ   ﴾ َفاَم َباُل الأ

ِعلأُمَها ِعنأَد َريبي يِف كَِتاٍب اَل  ﴿ه الوحي حتى قال: قال موسى وهو ينزل علي ، [51]طه: 

 (2)(فلم يعنف بمثل حجة موسى ، [52]طه:  ﴾َيِضل  َريبي َواَل َينأَسى 

وهذا املذهب كام هو ظاهر يتوافق مع كل الطروحات السلفية خصوصا، تلك التي  

 
   (321/ 6هتذيب الكامل يف أسامء الرجال((، للحافظ املزي، ) (1)

  (80رقم  148 - 147، للعدين، )صيامناإل (2)
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ية واألخالقية  يامنتصنف املسلمني بناء عىل موقفهم من أيب بكر وعمر، ال بناء عىل القيم اإل

 . سالموالروحية التي جاء هبا اإل

ى من  اآلخروبام أننا أرشنا إىل الكثري من األحاديث املرتبطة هبذا اجلانب يف كتبنا 

 :  هذه السلسلة وغريها؛ فسنقترص هنا عىل هذه األمثلة

معنا أبو بكر وعمر يف    : كنا قعودا حول رسول اهلل  قال  هريرة. ما روي عن أيب  1

من بني أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا   نفر فقام رسول اهلل 

حتى أتيت حائطا لألنصار لبني النجار،    فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول اهلل  

،  فدرت هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيٌع يدخل يف جوف حائط من بئر خارجة فاحتفزت

؟ فقلت: نعم يا رسول اهلل. قال: )ما شأنك(؟ فقال: )أبوهريرة(  فدخلت عىل رسول اهلل  

قلت: كنت بني أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا فكنت أول  

من فزع فأتيت هذا احلائط فاحتفزت كام حيتفز الثعلب فدخلت وهؤالء الناس ورائي فقال:  

لقيت من وراء هذا احلائط   )يا أبا هريرة( وأعطاين نعليه، فقال: )اذهب بنعيل هاتني فمن

يشهد أن ال إله إال اهلل مستيقنا هبا قلبه، فبّشه باجلنة( فكان أول من لقيني عمر، فقال: ما  

بعثني هبام من لقيت يشهد أن   هاتان النعالن يا أبا هريرة؟ قلت: هاتان نعال رسول اهلل 

ثديي، فخررت الستي فقال:   ال إله إال اهلل مستيقنا به قلبه بّشته باجلنة، فَّضبني عمر بني 

فأجهشت بالبكاء، وركبني عمر وإذا هو عىل   ارجع يا أبا هريرة فرجعت إىل رسول اهلل 

: )ما لك يا أبا هريرة(؟ قلت: لقيت عمر فأخربته بالذي بعثتني  أثري، فقال رسول اهلل 

ا  )يا عمر م : به، فَّضب بني ثديي رضبة خررت الستي فقال: ارجع قال رسول اهلل 

أبعثت أبا هريرة بنعليك من   - بأيب أنت وأمي  - ْحلك عىل ما فعلت(؟ قال: يا رسول اهلل 

لقي يشهد أن ال إله إال اهلل مستيقنا هبا قلبه بّشه باجلنة؟ قال: )نعم( قال: فال تفعل فإين  



 

60 

 

 (1) : )فخلهم( قال رسول اهلل فأخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. 

ومعي نفٌر من قومي فقال:    : أتيت النبي  األشعري قال  موسى . ما روي عن أيب  2

)أبّشوا وبّشوا من وراءكم أنه من شهد أن ال إله إال اهلل صادقا هبا؛ دخل اجلنة(، فخرجنا  

فقال عمر: يا   نبّش الناس فاستقبلنا عمر، فرجع بنا إىل رسول اهلل  من عند النبي 

    (2)لناس، فسكت رسول اهلل رسول اهلل إذن يتكل ا

أمره أن يؤذن يف الناس بنحوه، فقال عمر: إذا يتكلوا.    عن عمر أن رسول اهلل  .  3

  (3): )دعهم يتكلوا(قال 

إذا يتكلوا. قال: )وإن   قال : )ناد يف الناس(، بنحوه. عن بالل قال له . 4

 (4) اتكلوا(

عىل ْحار يقال له: عفرٌي فقال: )يا    النبي : كنت ردف قال معاذ بن جبل. عن 5

معاذ هل تدري ما حق اهلل عىل عباده، وما حق العباد عىل اهلل؟( قلت: اهلل ورسوله أعلم.  

، وال يّشكوا به شيئا، وحق العباد عىل اهلل أال يعذب  هقال: )فإن حق اهلل عىل العباد أن يعبدو

الناس؟ قال: )ال تبّشهم فيتكلوا( قال  من ال يّشك به شيئا( فقلت: يا رسول اهلل أفال أبّش  

 (5)أنٌس: فأخرب هبا معاٌذ عند موته تأثام

يميش وحده ليس   : خرجت ليلة من اللياِل فإذا رسول اهلل قال  ذر . عن أيب 6

معه إنساٌن، فقلت: إنه يكره أن يميش معه أحٌد، فجعلت أميش يف ظل القمر، فالتفت فرآين  

 
 (31رواه مسلم ) (1)

 . 411/ 4، 4/402( رواه أْحد 2)

 (174) 1/276الزخار( ( رواه البزار يف )البحر 3)

 ( 1123) 1/366( رواه الطرباين 4)

 ( 2643(، وهو عند الرتمذي )30(، ومسلم )2856( رواه البخاري )5)



 

61 

 

قال: )يا أبا ذر تعال( قال: فمشيت معه  فقلت: أبو ذر جعلني اهلل فداك.  ففقال: )من هذا؟(  

فيه عن يمينه  إال من أعطاه اهلل خريا فنفح  القيامةساعة فقال: )إن املكثرين هم املقلون يوم 

وشامله، وبني يديه وورائه وعمل فيه خريا( قال: فمشيت معه ساعة فقال ِل: )اجلس ها  

هنا( قال: فأجلسني يف قاع حوله حجارٌة فقال ِل: )ها هنا حتى أرجع إليك( قال: فانطلق 

يف احلرة حتى ال أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم إين سمعته يقول وهو مقبٌل: )وإن ِسق  

زنى( قال: فلام جاء َل أصرب فقلت: يا نبي اهلل جعلني اهلل فداك، من تكلم يف جانب   وإن

احلرة، ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا؟ قال: )ذاك جربيل عرض ِل يف جانب احلرة فقال:  

بّش أمتك من مات ال يّشك باهلل شيئا دخل اجلنة. فقلت: يا جربيل وإن ِسق وإن زنى؟  

ول اهلل، وإن ِسق وإن زنى؟ قال: )نعم( قلت: وإن ِسق وإن زنى؟  قال: نعم( قلت: يا رس 

 (1)قال: )نعم وإن رشب اخلمر(

، وعقل جمة جمها يف وجهه من بئر  حممود بن الربيع: أنه عقل رسول اهلل . عن 7

وكان ممن شهد بدرا مع   -كانت يف دارهم، وزعم أنه سمع عتبان بن مالك األنصاري 

ساَل، وكان حيول بيني وبينهم واد، إذا جاءت   ييقول: كنت أصيل لقومي بن رسول اهلل 

فقلت له: إين أنكرت   األمطار يشق عيل اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول اهلل 

برصي، وإن الوادي الذي بيني وبني قومي يسيل إذا جاءت األمطار، فيشق عيل اجتيازه،  

: )سأفعل( فغدا  فوددت أنك تأيت فتصيل يف بيتي مكانا أختذه مصىل. فقال رسول اهلل 

فأذنت له، فلم   وأبو بكر بعد ما اشتد النهار، فاستأذن رسول اهلل  عيل رسول اهلل 

ب أن أصيل من بيتك؟( فأرشت إىل املكان الذي أحب أن يصيل  جيلس حتى قال: )أين حت 

فكرب، فصففنا وراءه، فصىل ركعتني ثم سلم وسلمنا حني سلم،   فيه، فقام رسول اهلل 

 
 (94(، ومسلم )6443( رواه البخاري )1)
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يف بيتي، فثاب رجاٌل منهم   فحبسته عىل خزير يصنع له فسمع أهل الدار أن رسول اهلل 

 ال أراه، فقال رجٌل منهم: ذلك منافٌق  حتى كثر الرجال يف البيت فقال رجٌل: ما فعل مالٌك 

: )ال تقل ذاك أال تراه قال: ال إله إال اهلل يبتغي  ال حيب اهلل ورسوله، فقال رسول اهلل 

نرى وده وال حديثه  ما ورسوله أعلم(، أما نحن فواهلل أعلم بذلك وجه اهلل؟( فقال: )اهلل 

حرم عىل النار من قال: ال إله إال اهلل يبتغي    : )فإن اهلل قد قال رسول اهلل  فإال إىل املنافقني.  

يف غزوته    بذلك وجه اهلل( قال حمموٌد: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول اهلل  

قال: واهلل  والتي تويف فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها عيل أبو أيوب، 

فجعلت هلل عيل إن سلمني اهلل حتى  قال ما قلت قط. فكرب ذلك عيل    ما أظن رسول اهلل  

أقفل من غزويت أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا يف مسجد قومه، فقفلت  

فأهللت بحجة، أو عمرة، ثم ِست حتى قدمت املدينة، فأتيت بني ساَل، فإذا عتبان شيٌخ  

عن ذلك   أعمى يصيل لقومه، فلام سلم من الصالة سلمت عليه، وأخربته من أنا، ثم سألته

 .(1)احلديث فحدثنيه كام حدثنيه أول مرة

يّشك باهلل شيئا َل يتند بدم حرام  ال من مات )  : قال رسول اهلل . ما روي أن 8

  (2)(أدخل من أي أبواب اجلنة شاء 

حتى إذا كنا بالكديد فجعل  أقبلنا مع رسول اهلل  ، قال: رفاعة اجلهني. عن 9

فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال:   رجاٌل يستأذنون إىل أهليهم فيأذن هلم، فقام رسول اهلل 

(؟ فلم  اآلخر أبغض إليه من الشق   )ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تيل رسول اهلل  

يٌه. فحمد اهلل  ر عند ذلك من القوم إال باكيا، فقال رجٌل: إن الذي يستأذن بعد هذا لسفي

 
 (33(، ومسلم )1186( رواه البخاري )1)

 . 4/352( واحلاكم يف املستدرك 2285) 2/309( رواه الطرباين يف الكبري 2)
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وقال خريا، وقال: )أشهد عند اهلل ال يموت عبٌد يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل  

صدقا من قلبه، ثم يسدد إال سلك يف اجلنة، قال: وقد وعدين ريب عز وجل أن يدخل من  

سبعني ألفا ال حساب عليهم وال عذاب، وإين ألرجو أن ال يدخلوها حتى   أمتي اجلنة 

 (1)(ا أنتم، ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن يف اجلنةتبوءو

من علم أن اهلل ربه، وأين نبيه موقنا من قلبه(  ) :قال  رسول اهلل . ما روي أن 10

 (2) (وأومأ بيده إىل جلده )حرمه اهلل عىل النار

كريمٌة، هلا عند  إن ال إله إال اهلل، كلمة عىل اهلل ) : قال  رسول اهلل . ما روي أن  11

اهلل مكان، من قاهلا صادقا أدخله اهلل هبا اجلنة، ومن قاهلا كاذبا حقنت دمه، وأحرزت ماله،  

 (3) (ولقي اهلل غدا فحاسبه

إن اهلل سيتخلص رجال من أمتي عىل رءوس  ) : قال رسول اهلل . ما روي أن 12

، فينّش له تسعة وتسعني سجال كل سجل مثل مد البرص، ثم يقول:  القيامةاخلالئق يوم 

أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي احلافظون؟ فيقول: ال يا رب، فيقول: أفلك عذٌر؟  

ليك اليوم، فيخرج  فيقول: ال يا رب. فيقول تعاىل: بىل إن لك عندنا حسنة، فإنه ال ظلم ع

بطاقٌة فيها: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، فيقول: احَّض وزنك  

إنك ال تظلم، فتوضع السجالت  ففيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فقال:  

  ء  يش   ال يثقل مع اسم اهلل ويف كفة والبطاقة يف كفة، فطاشت السجالت. وثقلت البطاقة، 

)(4)  

 
 (4285وابن ماجة )4/16رواه أْحد ( 1)

 (3555) 38-9/37( رواه البزار يف )البحر الزخار( 2)

 (4) 1/10( رواه البزار كام يف )األستار( 3)

 (4300(، وابن ماجة )2639( رواه الرتمذي )4)
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 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم، كام ييل: 

 عيل:   مام أ ـ ما روي عن اإل 

يف القلب كلام ازداد   (1)يبدو ملظة يامنإن اإلعيل: ) مام قال اإل [ 113]احلديث: 

 (2) (ازدادت اللمظة يامناإل

والكفر والّشك وزيادته ونقصانه،   يامنوأما اإل ): عيل  ماماإل  قال [ 114]احلديث:  

  يامنفقيل له: اإل   . .(درجة وأرشفها منزلة، وأسناها حظا   عاملتعاىل هو أعىل األ  باهلل  يامنفاإل

باللسان وعمل   إقرار تصديق باجلنان، و يامن اإل)قول وعمل أم قول بالعمل؟ فقال: 

امه، ومنه الناقص البني نقصانه، ومنه  ، وهو عمل كله، ومنه التام، ومنه الكامل متركانباأل

عىل جارحة من جوارح االنسان إال وقد   يامنالزائد البني زيادته، إن اهلل تعاىل مافرض اإل

ى، فمنها قلبه الذي يعقل به، ويفقه ويفهم، وحيل ويعقد  اآلخروكلت بغري ما وكلت به 

صدر إال عن رأيه وأمره  اجلسد الذي التورد اجلوارح والت إمام البدن و  ويريد، وهو أمري 

وهنيه، ومنها لسانه الذي ينطق به، ومنها اذناه اللتان يسمع هبام، ومنها عيناه اللتان يبرص  

هبام ومنها يداه اللتان يبطش هبام، ومنها رجاله اللتان يسعى هبام، ومنها فرجه الذي الباه من  

  . .هي خمصوصة بفرضه قبله، ومنها رأسه الذي فيه وجهه، وليس جارحة من جوارحه إال و

وفرض عىل القلب غري ما فرض عىل السمع، وفرض عىل السمع غري ما فرض عىل البرص،  

وفرض عىل البرص غريما فرض عىل اليدين، وفرض عىل اليدين غري مافرض عىل الرجلني،  

فرض عىل الوجه،    وفرض عىل الرجلني غريما فرض عىل الفرج، وفرض عىل الفرج غري ما 

 
 اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض.  (1)

   .204ص  2هنج البالغة: ج  (2)
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 . الوجه غريما فرض عىل اللسانوفرض عىل 

واملعرفة والعقد عليه والرضا بام  قرار ، فاإليامنفرض عىل القلب من اإل فأما ما 

فرضه عليه، والتسليم المره، والذكر والتفكر، واالنقياد إىل كل ماجاء عن اهلل عز وجل يف  

ورة كقوله  كتابه مع حصول املعجز، فيجب عليه اعتقاده وأن يظهر مثل ما أبطن إال للَّض

ُبُه ُمطأَمئِنٌّ بِاإلأ  ﴿: سبحانه ِرَه َوَقلأ ًرا يامنإِالَّ َمنأ ُأكأ ِر َصدأ ُكفأ َح بِالأ ]النحل:   ﴾َوَلكِنأ َمنأ رَشَ

ِو يِف ﴿ :وقوله تعاىل، [ 106 ُكمأ َوَلكِنأ ُيَؤاِخُذُكمأ باَِم َكَسَبتأ  إيامناَل ُيَؤاِخُذُكُم اهللَُّ بِاللَّغأ

ِمنأ ُقُلوهُبُمأ  ﴿: وقال سبحانه ، [225:  ]البقرة  ﴾ ُقُلوُبُكمأ  أ ُتؤأ َواِهِهمأ َوََل ِذيَن َقاُلوا آَمنَّا بَِأفأ   ﴾ الَّ

ِر اهللَِّ َتطأَمئِن   ﴿ : وقوله تعاىل :[41]املائدة:  ِر اهللَِّ َأاَل بِِذكأ ِذيَن آَمُنوا َوَتطأَمئِن  ُقُلوهُبُمأ بِِذكأ الَّ

ُقُلوُب  نَا َما  ﴿:  وقوله سبحانه : [28]الرعد:    ﴾الأ ِض َربَّ َرأ اَمَواِت َواألأ ُروَن يِف َخلأِق السَّ َوَيَتَفكَّ

َت َهَذا َباطاًِل ُسبأَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر  َأَفاَل  ﴿: وقوله تعاىل ،[ 191]آل عمران:  ﴾َخَلقأ

َفاهُلَا  آَن َأمأ َعىَل ُقُلوٍب َأقأ ُقرأ َمى  ﴿ وقال عز وجل:  ،[ 24]حممد:  ﴾َيَتَدبَُّروَن الأ َا اَل َتعأ َفإِهنَّ

ُدورِ  تِي يِف الص  ُقُلوُب الَّ َمى الأ َبأَصاُر َوَلكِنأ َتعأ ومثل هذا كثري يف كتاب اهلل    ،[ 46]احلج:    ﴾األأ

 . يامنتعاىل وهو رأس اإل 

وأقر به فقوله تعاىل:   ،فرضه عىل اللسان يف معنى التعبري ملا عقد به القلب  وأما ما 

ُقوَب  ُقوُلوا آَمنَّا بِاهللَِّ﴿ َحاَق َوَيعأ اَمِعيَل َوإِسأ َراِهيَم َوإِسأ  َوَما ُأنأِزَل إَِليأنَا َوَما ُأنأِزَل إِىَل إِبأ

َ َأَحٍد ِمنأُهمأ   ُق َبنيأ ِمأ اَل ُنَفري َباِط َوَما ُأويِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأويِتَ النَّبِي وَن ِمنأ َرهبي َسأ ُن  َواألأ َوَنحأ

لُِمونَ  اَلَة َوآُتوا  ﴿ :  وقوله سبحانه  ، [136]البقرة:    ﴾ َلُه ُمسأ نًا َوَأِقيُموا الصَّ َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحسأ

َكاةَ  ا َلُكمأ إِنَّاَم اهللَُّ إَِلٌه َواِحٌد  ﴿  :وقوله سبحانه  ، [83]البقرة:    ﴾الزَّ ً َواَل َتُقوُلوا َثاَلَثٌة انأتَُهوا َخريأ

 ول احلق، وهنى عن قول الباطل. فأمر سبحانه بق  ، [171]النساء:  ﴾ُسبأَحاَنهُ 

وأما ما فرضه عىل االذنني فاالستامع لذكر اهلل واالنصات إىل ما يتىل من كتابه وترك  
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َتِمُعوا َلُه َوَأنأِصُتوا َلَعلَُّكمأ  ﴿ :االصغاء إىل ما يسخطه فقال سبحانه آُن َفاسأ ُقرأ َوإَِذا ُقِرَئ الأ

َْحُونَ  ُتمأ آَياِت  ﴿  :وقال تعاىل   ، [204]األعراف:    ﴾ُترأ َتاِب َأنأ إَِذا َسِمعأ
َل َعَليأُكمأ يِف الأكِ َوَقدأ َنزَّ

هِ  ِ ُعُدوا َمَعُهمأ َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغريأ َزُأ هِبَا َفاَل َتقأ َتهأ َفُر هِبَا َوُيسأ   ، [ 140]النساء:    ﴾ اهللَِّ ُيكأ

ا ُينأِسَينَّ﴿  فقال: ،ثم استثنى اهلل عز وجل موضع النسيان َد  َوإِمَّ ُعدأ َبعأ يأَطاُن َفاَل َتقأ َك الشَّ

ِم الظَّاملنِِيَ  َقوأ َرى َمَع الأ كأ أ ِعَباِد )﴿ : وقال، [ 68]األنعام:  ﴾ الذي َتِمُعوَن  17َفَبّشي ِذيَن َيسأ ( الَّ

ِذيَن َهَداُهُم اهللَُّ َوُأوَلئَِك ُهمأ ُأوُلو  َسنَُه ُأوَلئَِك الَّ َل َفَيتَّبُِعوَن َأحأ َقوأ ،  17]الزمر:  ﴾األلباب الأ

ِمنُوَن ) ﴿ :  وقال عز وجل ،  [18 َلَح املأُؤأ ِذيَن ُهمأ يِف َصاَلهِتِمأ َخاِشُعوَن )1َقدأ َأفأ ِذيَن  2( الَّ ( َوالَّ

ِرُضوَن )  ِو ُمعأ َكاِة َفاِعُلونَ 3ُهمأ َعِن اللَّغأ ِذيَن ُهمأ لِلزَّ َوإَِذا  ﴿:  وقال ،  [4  -  1]املؤمنون:    ﴾( َوالَّ

َو َأعأ  :  وقال، [ 55]القصص:  ﴾ُكمأ أعاملنَا َوَلُكمأ أعاملَرُضوا َعنأُه َوَقاُلوا َلنَا َسِمُعوا اللَّغأ

وا كَِراًما ﴿ ِو َمر  وا بِاللَّغأ   يامن فهذا مافرض اهلل عىل السمع من اإل ،[ 72]الفرقان:  ﴾َوإَِذا َمر 

 . يامنأن اليصغي إىل ماال حيل له وهو عمله، وهو من اإل

وأما مافرضه عىل العينني فمنه النظر إىل آيات اهلل تعاىل وغض البرص عن حمارم اهلل  

بِِل َكيأَف ُخلَِقتأ )  ﴿ قال اهلل تعاىل:  ِ  َكيأَف ُرفَِعتأ ) 17َأَفاَل َينأُظُروَن إىَِل اإلأ
ِ
اَمء (  18( َوإىَِل السَّ

َباِل َكيأَف ُنِصَبتأ ) َوإِىَل ا ِ ِض َكيأَف ُسطَِحتأ 19جلأ َرأ وقال    ،[ 20  -   17]الغاشية:    ﴾ ( َوإِىَل األأ

ِض َوَما َخَلَق اهللَُّ ِمنأ    ﴿تعاىل:   َرأ اَمَواِت َواألأ أ َينأُظُروا يِف َمَلُكوِت السَّ ]األعراف:    ﴾    يشء      َأَوََل

َمَر َوَينأِعهِ  انأُظُروا إِىَل َثَمِرِه إَِذا ﴿وقال سبحانه:  ، [ 185 َفَمنأ  ﴿وقال: ، [99]األنعام:  ﴾َأثأ

ِسِه َوَمنأ َعِمَي َفَعَليأَها  نَفأ
جامعة البصار العيون  اآلية  وهذه ،[ 104]األنعام:  ﴾َأبأرَصَ َفلِ

تِي يِف  ﴿قال اهلل تعاىل:  ،وأبصار القلوب  ُقُلوُب الَّ َمى الأ َبأَصاُر َوَلكِنأ َتعأ َمى األأ َا اَل َتعأ َفإِهنَّ

ُدورِ ا وا ِمنأ َأبأَصاِرِهمأ َوحَيأَفُظوا   ﴿ومنه قوله تعاىل:  ، [46]احلج:  ﴾لص  ِمننَِي َيُغض  ُقلأ لِلأُمؤأ

نَُعونَ  َكى هَلُمأ إِنَّ اهللََّ َخبرٌِي باَِم َيصأ  [  30]النور:   ﴾ ُفُروَجُهمأ َذلَِك َأزأ
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َوَما  ﴿ ثم نظم ما فرض عىل القلب واللسان والسمع والبرص يف آية اخرى فقال: 

ُعُكمأ َواَل َأبأَصاُرُكمأ َواَل ُجُلوُدُكمأ  َهَد َعَليأُكمأ َسمأ وَن َأنأ َيشأ َترِتُ ،  [22]فصلت:  ﴾ ُكنأُتمأ َتسأ

ُئواًل  ﴿:  وقال ُفَؤاَد ُكل  ُأوَلئَِك َكاَن َعنأُه َمسأ َبرَصَ َوالأ َع َوالأ مأ ُف َما َليأَس َلَك بِِه ِعلأٌم إِنَّ السَّ َواَل َتقأ

فهذا ما فرض اهلل عىل العينني من تأمل االيات والغض عن تأمل   ،[36ء: ]اإلِسا ﴾

 . يامناملنكرات وهو من اإل

ِذيَن آَمنُوا إَِذا  ﴿فقال: : وأما مافرضه سبحانه عىل اليدين فالطهور وهو قوله َا الَّ َياَأهي 

ِدَيُكمأ إِىَل املأَ  ِسُلوا ُوُجوَهُكمأ َوَأيأ اَلِة َفاغأ ُتمأ إِىَل الصَّ ُجَلُكمأ إىَِل  ُقمأ َسُحوا بُِرُءوِسُكمأ َوَأرأ َرافِِق َوامأ

 ِ َبنيأ َكعأ َأنأِفُقوا ِمنأ َطييَباِت  ﴿وفرض عىل اليدين االنفاق يف سبيل اهلل فقال:  ، [6]املائدة:   ﴾ الأ

ضِ  َرأ نَا َلُكمأ ِمَن األأ َرجأ وفرض تعاىل عىل اليدين اجلهاد   ،[ 267]البقرة:   ﴾ َما َكَسبأُتمأ َومِمَّا َأخأ

َقاِب َحتَّى إَِذا  ﴿النه من عملهام وعالجهام فقال:  َب الري ِذيَن َكَفُروا َفََّضأ َفإَِذا َلِقيُتُم الَّ

َزاَرَها   ُب َأوأ َرأ ا فَِداًء َحتَّى َتَضَع احلأ ُد َوإِمَّ ا َمناا َبعأ َوَثاَق َفإِمَّ وا الأ   ، [4]حممد:    ﴾َأثأَخنأُتُموُهمأ َفُشد 

 . يامنوذلك كله من اإل 

وأما مافرضه اهلل عىل الرجلني فالسعي هبام فيام يرضيه، واجتناب السعي فيام  

ٌ َلُكمأ إِنأ ُكنأتُمأ  ﴿ : يسخطه، وذلك قوله سبحانه َبيأَع َذلُِكمأ َخريأ ِر اهللَِّ َوَذُروا الأ ىَل ِذكأ
ا إِ َعوأ َفاسأ

َلُمونَ  ِض َمَرًحا  َواَل ﴿: وقوله سبحانه ، [9]اجلمعة:  ﴾ َتعأ َرأ أِش يِف األأ ،  [37]اإلِساء:  ﴾ مَت

َِمريِ ﴿: وقوله ُت احلأ َواِت َلَصوأ َصأ تَِك إِنَّ َأنأَكَر األأ ُضضأ ِمنأ َصوأ يَِك َواغأ   ﴾ َواقأِصدأ يِف َمشأ

]البقرة:   ﴾ َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتِنيَ ﴿ وفرض اهلل عليهام القيام يف الصالة فقال: [ 19]لقامن: 

حني تستنطق بقوله   القيامة أن الرجلني من اجلوارح التي تشهد يوم ثم أخرب  ، [ 238

ِسُبوَن  ﴿: سبحانه ُجُلُهمأ باَِم َكاُنوا َيكأ َهُد َأرأ ِدهيِمأ َوَتشأ َواِهِهمأ َوُتَكليُمنَا َأيأ تُِم َعىَل َأفأ َم َنخأ َيوأ   ﴾ الأ

 . نياموهذا مما فرضه اهلل تعاىل عىل الرجلني يف كتابه وهو من اإل[ 65]يس:  
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وأما ما افرتضه عىل الرأس فهو أن يمسح من مقدمه باملاء يف وقت الطهور للصالة  

َسُحوا بُِرُءوِسُكمأ ﴿ :بقوله  ، وفرض عىل الوجه الغسل  يامنوهو من اإل [ 6]املائدة:  ﴾َوامأ

ِس ﴿قال: فباملاء عند الطهور  اَلِة َفاغأ ُتمأ إِىَل الصَّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقمأ َا الَّ   ﴾ ُلوا ُوُجوَهُكمأ َياَأهي 

وفرض عليه السجود وعىل اليدين والركبتني والرجلني الركوع وهو من ، [ 6]املائدة: 

ا حني  إيامنوقال فيام فرض عىل هذه اجلوارح من الطهور والصالة وسامه يف كتابه  ،يامناإل

ا إىل  حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة، فقال املسلمون: يا رسول اهلل ذهبت صالتن

تِي ُكنأَت َعَليأَها إِالَّ   ﴿ : بيت املقدس وطهورنا ضياعا؟ فأنزل اهلل تعاىل  ِقبأَلَة الَّ َوَما َجَعلأنَا الأ

ِذيَن هَ  ُسوَل مِمَّنأ َينأَقلُِب َعىَل َعِقَبيأِه َوإِنأ َكاَنتأ َلَكبِرَيًة إِالَّ َعىَل الَّ َلَم َمنأ َيتَّبُِع الرَّ َدى اهللَُّ َوَما  لِنَعأ

فسمى الصالة  [ 143]البقرة:  ﴾ ُكمأ إِنَّ اهللََّ بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيمٌ إيامناَن اهللَُّ لُِيِضيَع كَ 

فهو من أهل اجلنة ومن كان    يامنمن لقي اهلل كامل اإل ) :  وقال رسول اهلل  ،  ا إيامنوالطهور  

مضيعا لشئ مما فرضه اهلل تعاىل يف هذه اجلوارح وتعدى ما أمراهلل به وارتكب ماهناه عنه  

َوإَِذا َما ُأنأِزَلتأ ُسوَرٌة َفِمنأُهمأ َمنأ َيُقوُل  ﴿قال اهلل عز وجل:  (،يامن لقى اهلل تعاىل ناقص اإل

ُه َهِذِه  ُكمأ َزاَدتأ ا اإيامنَأي  ُمأ ا َفَأمَّ ِذيَن آَمُنوا َفَزاَدهتأ ونَ إيامنلَّ َتبأِّشُ ،  [124]التوبة:  ﴾ ا َوُهمأ َيسأ

ُمأ ﴿وقال:  َر اهللَُّ َوِجَلتأ ُقُلوهُبُمأ َوإَِذا ُتلَِيتأ َعَليأِهمأ آَياُتُه َزاَدهتأ
ِذيَن إَِذا ُذكِ ِمنُوَن الَّ ا إيامنإِنَّاَم املأُؤأ

ُلوَن  ِمأ َيَتَوكَّ َناُهمأ  ﴿وقال سبحانه:  ،[2فال: ]األن ﴾َوَعىَل َرهبي ِمأ َوِزدأ تأَيٌة آَمُنوا بَِرهبي
ُمأ فِ إهِنَّ

َواُهمأ ﴿وقال: [ 13]الكهف:  ﴾ُهًدى ا َزاَدُهمأ ُهًدى َوآَتاُهمأ َتقأ َتَدوأ ِذيَن اهأ ]حممد:   ﴾َوالَّ

َدا﴿ وقال:    ، [17 ِمننَِي لَِيزأ كِينََة يِف ُقُلوِب املأُؤأ مأ َوهللَِِّ ُجُنوُد  إيامهنِ ا َمَع  إيامنُدوا  ُهَو الَِّذي َأنأَزَل السَّ

ِض َوَكاَن اهللَُّ َعلِياًم َحكِياًم   َرأ اَمَواِت َواألأ كله واحدا الزيادة    يامنفلو كان اإل  ،[4]الفتح:    ﴾السَّ

وكامله دخل   يامنفيه والنقصان، َل يكن الحد فضل عىل أحد ولتساوى الناس، فبتامم اإل 

ون النار، وكذلك  اآلخرلدرجات فيها، وبذهابة ونقصانه دخل املؤمنون اجلنة، ونالوا ا
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ابُِقوَن ) ﴿قال اهلل تعاىل:  يامن السبق إىل اإل ابُِقوَن السَّ ُبوَن 10َوالسَّ ]الواقعة:   ﴾ ( ُأوَلئَِك املأَُقرَّ

ومنازهلا عنداهلل سبحانه، ولن يؤمن باهلل إال من آمن   يامنفهذه درجات اإل  ..[11، 10

ُسوَل َفَقدأ َأَطاَع اهللََّ﴿ أرضه، قال اهلل تعاىل:  برسوله وحججه يف  [  80]النساء:    ﴾َمنأ ُيطِِع الرَّ

ا يف جسده ينفي عنها الشكوك، ويثبت  إماموما كان اهلل عز وجل ليجعل جلوارح االنسان 

َبالَِغُة َفَلوأ  ﴿: وهو قوله تعاىل، هلا اليقني، وهو القلب وهيمل ذلك يف احلجج ُة الأ ُجَّ َفلِلَِّه احلأ

َِعنَي   ُسِل  ﴿ وقال:    ،[ 149]األنعام:    ﴾ َشاَء هَلََداُكمأ َأمجأ َد الر  ٌة َبعأ لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل اهللَِّ ُحجَّ

ُ َلُكمأ ﴿ وقال تعاىل:  ، [165]النساء:  ﴾ َتاِب َقدأ َجاَءُكمأ َرُسوُلنَا ُيَبنيي
َل الأكِ ٍة ِمَن  َياَأهأ َ َعىَل َفرتأ

ُسِل َأنأ َتُقوُلوا َما َجاَءَنا ِمنأ َبِشرٍي َواَل َنِذيٍر َفَقدأ َجاَءُكمأ َبِشرٌي َوَنِذيٌر َواهللَُّ َعىَل ُكلي     يشء    الر 

و ﴿ وقال سبحانه:  ، [19]املائدة:  ﴾ َقِديرٌ  ِرَنا ملََّا َصرَبُ ًة هَيأُدوَن بَِأمأ نَا ِمنأُهمأ َأئِمَّ ا َوَكاُنوا  َوَجَعلأ

ثم بني حمل والة أمره من أهل العلم بتأويل كتابه فقال  .. [24]السجدة:  ﴾بِآَياتِنَا ُيوِقنُونَ 

ُسوِل َوإِىَل ُأوِِل ﴿عز وجل:  َتنأبُِطوَنُه ِمنأُهمأ  األمر َوَلوأ َرد وُه إِىَل الرَّ ِذيَن َيسأ َمُه الَّ
  ﴾ ِمنأُهمأ َلَعلِ

اس عن معرفة تأويل كتابه غريهم، الهنم هم  وعجز كل أحد من الن ،[83]النساء: 

َلُم َتأأِويَلُه إِالَّ اهللَُّ  ﴿الراسخون يف العلم املأمونون عىل تأويل التنزيل قال اهلل تعاىل:  َوَما َيعأ

ُر إِالَّ ُأوُلو  كَّ نَا َوَما َيذَّ ِعلأِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمنأ ِعنأِد َربي اِسُخوَن يِف الأ ]آل   ﴾  األلباب َوالرَّ

ِعلأَم ﴿وقال سبحانه: [ 7عمران:  ِذيَن ُأوُتوا الأ   ﴾ َبلأ ُهَو آَياٌت َبيينَاٌت يِف ُصُدوِر الَّ

 [ 49]العنكبوت:  

إِنَّاَم خَيأَشى اهللََّ ِمنأ ِعَباِدِه  ﴿وطلب العلم أفضل من العبادة، قال اهلل عز وجل: 

ُعَلاَمءُ  هلل اسم الصدق، وسامهم به صادقني،  وبالعلم استحقوا عندا ،[ 28]فاطر:  ﴾الأ

اِدِقنَي  ﴿  : وفرض طاعتهم عىل مجيع العباد بقوله ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َوُكوُنوا َمَع الصَّ َا الَّ َياَأهي 

َوَمنأ  ﴿فجعلهم أولياءه، وجعل واليتهم واليته وحزهبم حزبه فقال: [ 119]التوبة:  ﴾
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َغالُِبوَن َيَتَولَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوا َب اهللَِّ ُهُم الأ ِذيَن آَمنُوا َفإِنَّ ِحزأ إِنَّاَم  ﴿وقال:  ، [56]املائدة:  ﴾ لَّ

َكاَة َوُهمأ َراكُِعونَ  ُتوَن الزَّ اَلَة َوُيؤأ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن آَمُنوا الَّ   ﴾ َولِي ُكُم اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوالَّ

 [ 55]املائدة:  

بركوهبا    وارتدت عىل أعقاهبا بعد نبيها    األمةواعلموا رْحكم اهلل أنام هلكت هذه  

طريق من خال من االمم املاضية، والقرون السالفة الذين آثروا عبادة االوثان عىل طاعة  

َتِوي  ﴿ :  أولياء اهلل عز وجل، وتقديمهم من جيهل عىل من يعلم فعقبها اهلل تعاىل بقوله َهلأ َيسأ

ُر ُأوُلو  َلُموَن إِنَّاَم َيَتَذكَّ ِذيَن اَل َيعأ َلُموَن َوالَّ ِذيَن َيعأ وقال يف الذين  [ 9]الزمر:  ﴾  األلباب الَّ

َقي َأَحق  َأنأ ُيتََّبَع  ﴿استولوا عىل تراث رسول اهلل بغري حق من بعد وفاته:  َأَفَمنأ هَيأِدي إِىَل احلأ

ي إِ  نأ اَل هَيِدي تام بمن  ئاال   مةفلوجاز لال [  35]يونس:    ﴾ الَّ َأنأ هُيأَدى َفاَم َلُكمأ َكيأَف حَتأُكُمونَ َأمَّ

َمُع َواَل ُيبأرِصُ َواَل    ﴿   : اليعلم، أو بمن جيهل َل يقل إبراهيم عليه السالم البيه  ُبُد َما اَل َيسأ َِلَ َتعأ

نِي َعنأَك َشيأًئا   [ 42]مريم:    ﴾ُيغأ

ُعو  ﴿ أئمة احلق وأئمة الباطل قال اهلل عز وجل: فالناس أتباع من اتبعوه من  َم َندأ َيوأ

َتاهَبُمأ َواَل ُيظأَلُموَن َفتِياًل إمامبِ  أناسُكلَّ 
َرُءوَن كِ   ﴾ ِهمأ َفَمنأ ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفُأوَلئَِك َيقأ

ل  فمن ائتم بالصادقني حّش معهم، ومن ائتم باملنافقني حّش معهم، قا  ،[ 71]اإلِساء: 

َفَمنأ َتبَِعنِي َفإِنَُّه  ﴿، قال إبراهيم عليه السالم: (حيّش املرء مع من أحب ): رسول اهلل 

 [  36]إبراهيم:   ﴾ِمنيي

العلم، وقد جعل اهلل تعاىل له أهال ندب إىل طاعتهم ومسألتهم فقال:    يامن وأصل اإل

َلُمونَ ﴿ ِر إِنأ ُكنأُتمأ اَل َتعأ كأ َل الذي َأُلوا َأهأ َوأأُتوا  ﴿وقال جلت عظمته: [ 43نحل: ]ال ﴾َفاسأ

ُبُيوَت ِمنأ َأبأَواهِبَا  :  والبيوت يف هذا املوضع الاليت عظم اهلل بناءها بقوله[ 189]البقرة:  ﴾الأ

ُمهُ  ﴿ يَها اسأ
َكَر فِ َفَع َوُيذأ ثم بني معناها لكيال يظن   ، [36]النور:  ﴾ يِف ُبُيوٍت َأِذَن اهللَُّ َأنأ ُترأ
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ِر اهللَِّ َوإَِقاِم  ﴿بيوت مبنية فقال تعاىل:  أهل اجلاهلية أهنا   اَرٌة َواَل َبيأٌع َعنأ ِذكأ ِرَجاٌل اَل ُتلأِهيِهمأ جِتَ

اَلةِ  أنا مدينة  ):  فمن طلب العلم يف هذه اجلهة أدركه، قال رسول اهلل  [  37]النور:    ﴾الصَّ

 ( العلم وعيل باهبا فمن أراد احلكمة فليأهتا من باهبا 

كتابه تعاىل إال ان له أهال يعلمون تأويله فمن عدل منهم إىل  وكل هذا منصوص يف 

  وهو تأويله ، الذين ينتحلون ماليس هلم، ويتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 

ِذيَن  ﴿بال برهان والدليل والهدى هلك وأهلك، وخرست صفقته وضل سعيه يوم   َأ الَّ َترَبَّ

ِذيَن اتَّ  بُِعوا ِمَن الَّ َباُب ات  َسأ َعَذاَب َوَتَقطََّعتأ هِبُِم األأ وإنام هو   [ 166]البقرة:  ﴾َبُعوا َوَرَأُوا الأ

وشقوة، وجنة ونار، لن جيتمع احلق   ، وكفر، وعلم وجهل، وسعادة إيامنحق وباطل، و

فِهِ ﴿ والباطل يف قلب امرء قال اهلل تعاىل:  ِ يِف َجوأ األحزاب:  ] ﴾ َما َجَعَل اهللَُّ لَِرُجٍل ِمنأ َقلأَبنيأ

4  ] 

وإنام هلك الناس حني ساووا بني أئمة اهلدى وبني أئمة الكفر، وقالوا: إن الطاعة  

قال اهلل سبحانه:  ،  توا من قبل ذلكأبرا كان أو فاجرا، ف  مفروضة لكل من قام مقام النبي  

ِرِمنَي )  ﴿ لِِمنَي َكاملأُجأ َعُل املأُسأ وقال اهلل  [ 36،  35]القلم:  ﴾( َما َلُكمأ َكيأَف حَتأُكُمونَ 35َأَفنَجأ

َبِصرُي )﴿تعاىل: ) َمى َوالأ َعأ َتِوي األأ [  20، 19]فاطر:  ﴾( َواَل الظ ُلاَمُت َواَل الن وُر 19َوَما َيسأ

فقال فيمن سموهم من أئمة الكفر بأسامء أئمة اهلدى ممن غصب أهل احلق ماجعله اهلل هلم،  

يأُتُموَها َأنأُتمأ َوآَباُؤُكمأ َما َأنأَزَل  إِنأ ِهَي ﴿  :وفيمن أعان أئمة الضالل عىل ظلمهم اَمٌء َسمَّ  إِالَّ َأسأ

فأخربهم اهلل سبحانه بعظيم افرتائهم عىل مجلة أهل  [ 23]النجم:  ﴾اهللَُّ هِبَا ِمنأ ُسلأَطانٍ 

ِمنُوَن بِآَياِت اهللَِّ وَ ﴿ : بقوله تعاىل يامناإل ِذيَن اَل ُيؤأ َكِذَب الَّ ي الأ رَتِ ُأوَلئَِك ُهُم  إِنَّاَم َيفأ

َكاِذُبونَ  ِ ُهًدى ِمَن اهللَِّ  ﴿ وقوله تعاىل: [ 105]النحل:  ﴾الأ بََع َهَواُه بَِغريأ   ﴾ َوَمنأ َأَضل  مِمَِّن اتَّ

َتُوونَ ﴿وبقوله سبحانه:  ، [ 50]القصص:  ِمنًا َكَمنأ َكاَن َفاِسًقا اَل َيسأ   ﴾ َأَفَمنأ َكاَن ُمؤأ
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َبُعوا  َأَفمَ   ﴿وبقوله تعاىل:  [  18]السجدة:   َن َلُه ُسوُء َعَملِِه َواتَّ ِه َكَمنأ ُزيي نأ َكاَن َعىَل َبيينٍَة ِمنأ َربي

َواَءُهمأ  فبني اهلل عز وجل بني احلق والباطل يف كثري من آيات القرآن، وَل  [ 14]حممد:  ﴾ َأهأ

لقد  جيعل للعباد عذرا يف خمالفة أمره بعد البيان والربهان، وَل يرتكهم يف لبس من أمرهم، و

، وتشتيت أمر املسلمني،  األمةيف اختالفهم بعد نبيهم وتفريقهم  ركب القوم الظلم والكفر

بعد أن بني هلم من الثواب عىل الطاعة، والعقاب عىل    رسول اهلل    أوصياءواعتدائهم عىل  

َق  َوَما َتفَ ﴿املعصية باملخالفة، فاتبعوا أهواءهم وتركوا ما أمرهم اهلل به ورسوله قال تعاىل:   رَّ

َبيينَةُ  ُُم الأ ِد َما َجاَءهتأ َتاَب إِالَّ ِمنأ َبعأ
ِذيَن ُأوُتوا الأكِ ثم أبان فضل املؤمنني فقال   ،[4]البينة:    ﴾الَّ

ِة ﴿سبحانه:  يَّ رَبِ ُ الأ احِلَاِت ُأوَلئَِك ُهمأ َخريأ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  [ 7]البينة:   ﴾ إِنَّ الَّ

ثم وصف ما أعده من كرامته تعاىل هلم وما أعده ملن أرشك به، وخالف أمره وعىص  

وليه، من النقمة والعذاب، ففرق بني صفات املهتدين، وصفات املعتدين، فجعل ذلك  

آَن َأمأ َعىَل   ﴿ ثري من آيات كتابه وهلذه العلة قال اهلل تعاىل: مسطورا يف ك ُقرأ َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن الأ

َفاهُلَا  الذي يستحق هذه الصفة من اهلل عز وجل    مامفرتى من هو اإل [  24]حممد:    ﴾ُقُلوٍب َأقأ

وال جليلة  طاعته؟ من َل يّشك باهلل تعاىل طرفة عني، وَل يعصه يف دقيقة    األمةاملفروض عىل  

وأبطن النفاق؟ وهل   يامنقط؟ أم من أنفد عمره وأكثر أيامه يف عبادة االوثان، ثم أظهر اإل

من يف جنبه احلدود   األمةمن صفة احلكيم أن يطهر اخلبيث باخلبيث، ويقيم احلدود عىل 

َن َأنأُفَسكُ ﴿الكثرية، وهو سبحانه يقول:  رِبي َوَتنأَسوأ مأ َوَأنأُتمأ َتتأُلوَن الأكَِتاَب  َأَتأأُمُروَن النَّاَس بِالأ

ِقُلونَ  بتبليغ ماعهده إليه يف وصيه،   أوَل يأمراهلل عز وجل نبيه  ،[ 44]البقرة:  ﴾َأَفاَل َتعأ

َعلأ َفاَم  ﴿ : ته وواليته، بقولهإماموإظهار  أ َتفأ ُسوُل َبليغأ َما ُأنأِزَل إَِليأَك ِمنأ َربيَك َوإِنأ ََل َا الرَّ َياَأهي 

ِصُمَك ِمَن النَّاِس َبلَّ  َت ِرَساَلَتُه َواهللَُّ َيعأ ماقد سمع،   فبلغ رسول اهلل [ 67]املائدة:  ﴾غأ

فقالوا له: أَل تكن أخربتنا أن حممدا إذا مىض نكثت   إبليسوعلم أن الشياطني اجتمعوا إىل 
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ٌد  َوَما حُمَ ﴿: امته عهده ونقضت سنته، وإن الكتاب الذي جاء به يشهد بذلك، وهو قوله مَّ

َقابُِكمأ َوَمنأ َينأقَ  َقَلبأُتمأ َعىَل َأعأ َل انأ
ُسُل َأَفإِنأ َماَت َأوأ ُقتِ بأ َعىَل  إِالَّ َرُسوٌل َقدأ َخَلتأ ِمنأ َقبألِِه الر 

لِ

اكِِرينَ  ِزي اهللَُّ الشَّ يتم هذا وقد    فكيف   [144]آل عمران:    ﴾َعِقَبيأِه َفَلنأ َيَُّضَّ اهللََّ َشيأًئا َوَسَيجأ

: الجتزعوا من هذا فان امته ينقضون  إبليسا؟ فقال هلم إمامالمته علام، وأقام هلم نصب 

عهده ويغدرون بوصيه من بعده، ويظلمون أهل بيته، وهيملون ذلك لغلبة حب الدنيا عىل  

َوَلَقدأ  ﴿:  قلوهبم، ومتكن احلمية والضغائن يف نفوسهم واستكبارهم وعزهم فأنزل اهلل تعاىل 

َق َعَليأهِ  ِمننِيَ  إبليس مأ َصدَّ َبُعوُه إِالَّ َفِريًقا ِمَن املأُؤأ  (1)([ 20]سبأ:  ﴾ َظنَُّه َفاتَّ

  يف جواب الزنديق املدعي للتناقض يف القرآن:عيل  مامقال اإل [ 115]احلديث: 

يِِه ﴿)وأما قوله:  َراَن لَِسعأ ِمٌن َفاَل ُكفأ احِلَاِت َوُهَو ُمؤأ َملأ ِمَن الصَّ ا َلُه َكاتُِبونَ َفَمنأ َيعأ   ﴾ َوإِنَّ

َتَدى﴿ : وقوله [ 94: نبياء]األ اٌر ملَِنأ َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثمَّ اهأ [  82]طه:  ﴾ َوإِيني َلَغفَّ

كان حقيقا   يامنفان ذلك كله اليغني إال مع االهتداء، وليس كل من وقع عليه اسم اإل

لنجت اليهود مع اعرتافها بالتوحيد  بالنجاة، مما هلك به الغواة، ولو كان ذلك كذلك 

فمن دونه يف الكفر وقد بني ذلك   إبليسها باهلل، ونجا سائر املقرين بالوحدانية من إقرارو

أ َيلأبُِسوا ﴿ :بقوله  ِذيَن آَمنُوا َوََل َتُدوَن إيامهنُ الَّ ُن َوُهمأ ُمهأ َمأ ]األنعام:   ﴾مأ بُِظلأٍم ُأوَلئَِك هَلُُم األأ

ِمنأ ُقُلوهُبُمأ  ِمنَ ﴿: وبقوله ، [82 أ ُتؤأ َواِهِهمأ َوََل ِذيَن َقاُلوا آَمنَّا بَِأفأ  (2)([ 41]املائدة:  ﴾ الَّ

عن االصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إىل أمرياملؤمنني فقال: يا   [ 116]احلديث: 

يزين وهو مؤمن، واليرسق وهو مؤمن، واليّشب   أمرياملؤمنني إن ناسا زعموا أن العبد ال 

الربا وهو مؤمن، وال يسفك الدم احلرام وهو مؤمن، فقد ثقل   يأكلاخلمر وهو مؤمن وال 

 
   .323ص  2البيان ج جممع  (1)

  .130االحتجاج ص  (2)
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العبد يصيل صاليت، ويدعو دعائي ويوارثني  عيل هذا وحرج منه صدري حني أزعم أن هذا  

 من أجل ذنب يسري أصابه!  يامنواوارثه، وقد خرج من اإل

خلق    ، يقول والدليل عليه كتاب اهلل  : صدقت سمعت رسول اهلل  عيل   مام اإلفقال  

اهلل الناس عىل ثالث طبقات وأنزهلم ثالث منازل وذلك قول اهلل عز وجل يف الكتاب:  

(  9)  امة املأَشأ  أصحابَما  امةاملأَشأ  أصحاب ( وَ 8املأَيأَمنَِة )  أصحابنَِة َما املأَيأمَ  أصحابفَ ﴿

ابُِقونَ  ابُِقوَن السَّ   أنبياء فأما ما ذكره من أمر السابقني فاهنم  ،[ 10 - 8]الواقعة:  ﴾َوالسَّ

، وروح  يامن: روح القدس، وروح اإل (1)أرواحمرسلون وغري مرسلني جعل اهلل فيهم مخسة  

مرسلني وغري مرسلني، وهبا    أنبياء القوة، وروح الشهوة، وروح البدن، فربوح القدس بعثوا  

عبدوا اهلل وَل يّشكوا به شيئا، وبروح القوة جاهدوا عدوهم    يامن علموا االشياء، وبروح اإل

وعاجلوا معاشهم، وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام ونكحوا احلالل، وبروح البدن دبوا  

 
قال املجليس: )الروح يطلق عىل النفس الناطقة، وعىل الروح احليوانية السارية يف البدن، وعىل خلق عظيم إما من  (1)

ا }جنس املالئكة أو أعظم منهم كام قال تعاىل:  وُح َواملأَاَلئَِكُة َصفا َم َيُقوُم الر  املذكورة هنا يمكن أن  رواح[ واأل38]النبأ:  {َيوأ

ا خمتلفة متبائنة، بعضها يف البدن، وبعضها خارجة عنه، أو يكون املراد باجلميع النفس الناطقة االنسانية باعتبار أرواحتكون 

واملطمئنة  امةا ودرجاهتا ومراتبها، أو اطلقت عىل تلك االحوال والدرجات كام أنه يطلق عليها النفس االمارة واللو أعامهل

وامللهمة بحسب درجاهتا ومراتبها يف الطاعة، والعقل اهليوالئي وبامللكة، وبالفعل، واملستفاد بحسب مراتبها يف العلم واملعرفة، 

وروح القدس النفس الناطقة بحسب  يامنوحيتمل أن تكون روح القوة والشهوة واملدرج كلها الروح احليوانية، وروح اإل

ألربعة سوى روح القدس مراتب النفس وروح القدس اخللق االعظم فان ظاهر أكثر االخبار مباينة روح كامالهتا، أو تكون ا

وحيتمل أن يكون ارتباط روح القدس متفرعا عىل حصول تلك احلالة القدسية للنفس، فتطلق روح القدس  .القدس للنفس

ي حيصل له االرتباط بالنفس يف تلك احلالة كام أن احلكامء عىل النفس يف تلك احلالة، وعىل تلك احلالة وعىل اجلوهر القديس الذ

يقولون: إن النفس بعد ختليها عن امللكات الردية وحتليها بالصفات العلية، وكشف الغوايش اهليوالنية، ونقض العالئق 

املعارف منه عليها آنا  اجلسامنية، حيصل هلا ارتباط خاص بالعقل الفعال كارتباط البدن بالروح، فتطالع االشياء فيها، وتفيض

فآنا، وساعة فساعة، وبه يؤولون علم ماحيدث بالليل والنهار، وهذا وإن كان مبتنيا عىل اصول فاسدة النقول هبا، لكن إنام 

  (69/182ذكرناه للتشبيه والتنظري، وعلم مجيع ذلك عند العليم اخلبري(، بحار األنوار )
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نَا  ﴿  : فهؤالء مغفور هلم مصفوح عن ذنوهبم، قال اهلل تعاىل. رجوا. ود لأ ُسُل َفضَّ تِلأَك الر 

َبيي  َيَم الأ َضُهمأ َدَرَجاٍت َوآَتيأنَا ِعيَسى ابأَن َمرأ ٍض ِمنأُهمأ َمنأ َكلََّم اهللَُّ َوَرَفَع َبعأ َضُهمأ َعىَل َبعأ نَاِت  َبعأ

ُقُدسِ  َناُه بُِروِح الأ دأ ُأوَلئَِك َكَتَب يِف ُقُلوهِبُِم  ﴿ثم قال يف مجاعتهم:  ، [253رة: ]البق ﴾ َوَأيَّ

َدُهمأ بُِروٍح ِمنأهُ  يامناإلأ  هم هبا ففضلهم عىل من سواهم،  أكرميقول [ 22]املجادلة:  ﴾ َوَأيَّ

 فهؤالء مغفور هلم مصفوح عن ذنوهبم. 

:  أرواحامليمنة وهم املؤمنون حقا بأعياهنم، جعل اهلل فيهم أربعة  أصحاب ثم ذكر 

، وروح القوة، وروح الشهوة، وروح البدن، فال يزال العبد يستكمل هذه  يامنروح اإل

 األربعة حتى يأيت عليه حاالت.  رواحاأل

فقال الرجل: يا أمرياملؤمنني ما هذه احلاالت؟ فقال: أما أوهلن فهو كام قال اهلل عز  

ُعُمِر  ﴿  : وجل َذِل الأ َد ِعلأٍم َشيأًئا َوِمنأُكمأ َمنأ ُيَرد  إِىَل َأرأ َلَم َبعأ فهذا  [ 70]النحل:  ﴾ لَِكيأ اَل َيعأ

، وليس بالذي خيرج من دين اهلل، الن الفاعل به رده إىل أرذل  رواحينتقص منه مجيع األ 

العمر، فهو اليعرف للصالة وقتا، واليستطيع التهجد بالليل والبالنهار، وال القيام يف  

، وليس يَّضه شيئا، ومنهم من ينتقص منه  يامنالصف مع الناس، فهذا نقصان من روح اإل 

روح القوة واليستطيع جهاد عدوه، واليستطيع طلب املعيشة، ومنهم من ينتقص منه روح  

الشهوة فلو مرت به أصبح بنات آدم َل حين إليها، وتبقى روح البدن فيه، فهو يدب ويدرج،  

فاعل به، وقد يأيت عليه  حتى يأتيه ملك املوت فهذا بحال خري الن اهلل عز وجل هو ال 

حاالت يف قوته وشبابه فيهم باخلطيئة فيشجعه روح القوة، ويزين له روح الشهوة، وتقوده  

وتفىص منه، فليس يعود فيه    يامنروح البدن حتى توقعه يف اخلطيئة فاذاالمسها نقص من اإل 

 حتى يتوب، فاذا تاب تاب اهلل عليه، وإن عاد أدخله اهلل نار جهنم. 

ِذيَن آَتيأنَاُهُم  ﴿ :فهم اليهود والنصارى يقول اهلل عز وجل امةاملش حابأصفأما  الَّ
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نَاَءُهمأ  ِرُفوَن َأبأ ِرُفوَنُه َكاَم َيعأ َتاَب َيعأ
يعرفون حممدا والوالية يف التوراة  [ 146]البقرة:  ﴾ الأكِ

ُتمُ ﴿، كام يعرفون أبناءهم يف منازهلم  واالنجيل َلُموَن  َوإِنَّ َفِريًقا ِمنأُهمأ َلَيكأ َقَّ َوُهمأ َيعأ وَن احلأ

َق  ِمنأ َربيَك 146) َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن  ﴿أنك الرسول إليهم [ 147، 146]البقرة:  ﴾( احلأ

ينَ  رَتِ ،  يامنفلام جحدوا ما عرفوا ابتالهم بذلك فسلبهم روح اإل[ 147]البقرة:  ﴾ املأُمأ

: روح القوة، وروح الشهوة، وروح البدن، ثم أضافهم إىل  أرواحوأسكن أبداهنم ثالثة 

َنأَعامِ ﴿ االنعام فقال:  الن الدابة إنام حتمل بروح القوة،  [ 44]الفرقان:  ﴾إِنأ ُهمأ إِالَّ َكاألأ

فقال السائل: أحييت قلبي بإذن اهلل يا  (، وتعتلف بروح الشهوة، وتسري بروح البدن

 .(1)أمرياملؤمنني

 : الباقر   مام ـ ما روي عن اإل   ب 

الباقر قال: قيل المرياملؤمنني: من شهد أن ال إله إال   مامعن اإل  [ 117]احلديث: 

 (2)؟(فأين فرائض اهلل)كان مؤمنا؟ قال:   اهلل، وأن حممدا رسول اهلل 

  يامن لو كان اإل)عيل يقول:  مام الباقر قال: كان اإل  مام عن اإل  [ 118]احلديث:   

 (3) (كالما َل ينزل فيه صوم والصالة وال حالل وال حرام

الباقر: إن عندنا قوما يقولون: إذا شهد أن ال إله إال   مامإلقيل ل [ 119]احلديث: 

فلم يَّضبون احلدود؟ وَل يقطع أيدهيم؟  )قال: ففهو مؤمن،  اهلل، وأن حممدا رسول اهلل 

من مؤمن الن املالئكة خدام املؤمنني،   عىل اهلل عز وجل  أكرم وما خلق اهلل عز وجل خلقا 

فام بال من جحد ..  وإن جوار اهلل للمؤمنني، وإن اجلنة للمؤمنني وإن احلوار العني للمؤمنني 

 
 .  450و 449، بصائر الدرجات: 185 ، حتف العقول:282و 281: 2 الكاىف: ج (1)

  .33ص  2 الكاىف: ج (2)

  .33ص  2 الكاىف: ج (3)
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 (1)(الفرائض كان كافرا

 الصادق:   مام ـ ما روي عن اإل   ج 

َع   ﴿ الصادق  مام عن احلسن بن هارون قال: قال ِل اإل  [ 120]احلديث:  مأ إِنَّ السَّ

ُئواًل  ُفَؤاَد ُكل  ُأوَلئَِك َكاَن َعنأُه َمسأ َبرَصَ َوالأ يسأل السمع عام سمع،  [ 36]اإلِساء:  ﴾َوالأ

 (2)(والبرص عام نظر إليه والفؤاد عام عقد عليه 

  ، يامنالصادق عن اإل مامعن حممد بن مسلم، قال: سألت اإل [ 121]احلديث: 

بام جاء من عنداهلل، وما استقر يف القلوب من   قراراهلل، واإلفقال: شهادة أن ال إله إال 

؟ قال: نعم  يامنالتصديق بذلك، قلت: الشهادة أليست عمال؟ قال بىل، قلت: العمل من اإل

 .(3)إال بعمل يامناليكون إال بعمل، والعمل منه، واليثبت اإل  يامناإل

الصادق: أهيا العاَل   مامإللعن أيب عمرو الزبريي، قال: قلت  [ 122]احلديث: 

أفضل عنداهلل؟ قال: مااليقبل اهلل شيئا إال به، قلت: وما هو؟ قال:   عامل أخربين أي األ

قلت:   .. درجة، وأرشفها منزلة، وأسناها حظا  عاملباهلل الذي ال إله إال هو أعىل األ يامناإل

عمل كله، والقول    امنيأم قول بال عمل؟ فقال: اإل  ،؟ أقول هو وعمل يامنأال ختربين عن اإل 

بعض ذلك العمل بفرض من اهلل بني يف كتابه، واضح نوره ثابتة حجته، يشهد له به الكتاب،  

حاالت، ودرجات،   يامنقلت: صفه ِل جعلت فداك حتى أفهمه قال: اإل ..ويدعوه إليه 

الزائد  وطبقات، ومنازل: فمنه التام املنتهى متامه، ومنه الناقص البني نقصانه، ومنه الراجح  

ليتم وينقص ويزيد؟ قال: نعم، قلت: كيف ذلك؟ قال: الن   يامنقلت: إن اإل. رجحانه.

 
  .33ص  2 الكاىف: ج (1)

 . 37ص  2 الكاىف: ج (2)

  .38ص  2 الكاىف: ج (3)
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فيها، فليس من   عىل جوارح ابن آدم، وقسمه عليها، وفرقه يامناهلل تبارك وتعاىل فرض اإل 

فمنها قلبه الذي به   .. بغري ما وكلت به اختها  يامن جوارحه جارحة إال وقد وكلت من اإل

  .. ويفهم، وهو أمري بدنه الذي الترد اجلوارح والتصدر إال عن رأيه وأمره يعقل ويفقه 

ومنها عيناه اللتان يبرصهبام، واذناه اللتان يسمع هبام، ويداه اللتان يبطش هبام، ورجاله  

اللتان يميش هبام، ولسانه الذي ينطق به، ورأسه الذي فيه وجهه، فليس من هذه جارحة إال  

غري ماوكلت به اختها بفرض من اهلل تبارك وتعاىل اسمه، ينطق به  ب يامنوقد وكلت من اإل 

 الكتاب هلا، ويشهد به عليها. 

فرض عىل   ففرض عىل القلب غري ما فرض عىل السمع، وفرض عىل السمع غري ما 

العينني، وفرض عىل العينني غري مافرض عىل اللسان، وفرض عىل اللسان غري مافرض عىل 

غريما فرض عىل الرجلني، وفرض عىل الرجلني غري ما فرض  اليدين وفرض عىل اليدين 

 عىل الفرج، وفرض عىل الفرج غري ما فرض عىل الوجه. 

واملعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن  قرار فاإل يامنفأما ما فرض عىل القلب من اإل

ه  ال إله إال اهلل وحده الرشيك له إهلا واحدا َل يتخذ صاحبة وال ولدا، وأن حممدا عبد

بام جاء من عنداهلل من نبي أو كتاب، فذلك ما   قرار ورسوله صلوات اهلل عليه وآله، واإل 

ِرَه    ﴿ :  واملعرفة وهو عمله وهو قول اهلل عز وجل   قرارفرض اهلل عىل القلب من اإل إِالَّ َمنأ ُأكأ

ُبُه ُمطأَمئِنٌّ بِاإلأ  ًرا يامنَوَقلأ ِر َصدأ ُكفأ َح بِالأ ِر  ﴿ : وقال ، [106ل: ]النح  ﴾ َوَلكِنأ َمنأ رَشَ َأاَل بِِذكأ

ُقُلوُب   ِمنأ ُقُلوهُبُمأ ﴿  :وقال   ، [28]الرعد:    ﴾اهللَِّ َتطأَمئِن  الأ أ ُتؤأ َواِهِهمأ َوََل ِذيَن َقاُلوا آَمنَّا بَِأفأ   ﴾ الَّ

ِفُر ملَِنأ َيَشاُء  إِنأ ُتبأُدوا َما يِف َأنأُفِسُكمأ َأوأ خُتأُفوُه حُيَاِسبأُكمأ بِِه اهللَُّ فَ ﴿: وقال ،[41]املائدة:  َيغأ

ُب َمنأ َيَشاُء    قرار فذلك ما فرض اهلل عز وجل عىل القلب من اإل ،[ 284]البقرة:  ﴾َوُيَعذي

 . يامنواملعرفة وهو عمله وهو رأس اإل
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به قال اهلل    وفرض اهلل تعاىل عىل اللسان القول والتعبري عن القلب بام عقد عليه وأقر 

نًا ﴿ : تبارك وتعاىل اسمه ُقوُلوا آَمنَّا بِاهللَِّ َوَما  ﴿  : وقال، [83]البقرة:  ﴾َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحسأ

َباِط َوَما ُأويِتَ ُموَس  َسأ ُقوَب َواألأ َحاَق َوَيعأ اَمِعيَل َوإِسأ َراِهيَم َوإِسأ ى  ُأنأِزَل إَِليأنَا َوَما ُأنأِزَل إِىَل إِبأ

 ِ لُِمونَ َوِعيَسى َوَما ُأويِتَ النَّبِي وَن ِمنأ َرهبي ُن َلُه ُمسأ َ َأَحٍد ِمنأُهمأ َوَنحأ ُق َبنيأ ]البقرة:   ﴾ مأ اَل ُنَفري

 فهذا ما فرض اهلل تعاىل عىل اللسان وهو عمله.  ،[ 136

وفرض عىل السمع أن يتنزه عن االستامع إىل ما حرم اهلل، وأن يعرض عام الحيل له  

َل   ﴿  : ز وجل فقال يف ذلكمما هنى اهلل عز وجل عنه، واالصغاء إىل ما أسخط اهلل ع َوَقدأ َنزَّ

ُعُدوا َمَعُهمأ  َزُأ هِبَا َفاَل َتقأ َتهأ َفُر هِبَا َوُيسأ ُتمأ آَياِت اهللَِّ ُيكأ َتاِب َأنأ إَِذا َسِمعأ
َحتَّى  َعَليأُكمأ يِف الأكِ

ِه   ِ   : فقال  ، ثم استثنى اهلل عز وجل موضع النسيان  ، [140]النساء:    ﴾ خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغريأ

ِم الظَّاملنِِيَ ﴿ َقوأ َرى َمَع الأ كأ َد الذي ُعدأ َبعأ يأَطاُن َفاَل َتقأ ا ُينأِسَينََّك الشَّ   : وقال، [ 68]األنعام:  ﴾َوإِمَّ

أ ِعَباِد ) ﴿ ِذيَن َهَداُهُم اهللَُّ َوُأوَلئَِك 17َفَبّشي َسنَُه ُأوَلئَِك الَّ َل َفَيتَّبُِعوَن َأحأ َقوأ َتِمُعوَن الأ ِذيَن َيسأ   ( الَّ

ِمنُوَن ) ﴿ : وقال عز وجل ، [18،  17]الزمر:   ﴾ األلبابُهمأ ُأوُلو  َلَح املأُؤأ ِذيَن ُهمأ  1َقدأ َأفأ ( الَّ

ِرُضوَن ) 2يِف َصاَلهِتِمأ َخاِشُعوَن ) ِو ُمعأ ِذيَن ُهمأ َعِن اللَّغأ َكاِة َفاِعُلونَ 3( َوالَّ ِذيَن ُهمأ لِلزَّ   ﴾ ( َوالَّ

َرُضوا َعنأُه َوَقاُلوا َلنَا َوإَِذا َس ﴿: وقال، [4 - 1]املؤمنون:  َو َأعأ نَا َوَلُكمأ  أعاملِمُعوا اللَّغأ

وا كَِراًما  ﴿:  وقال،  [ 55]القصص:    ﴾ُكمأ أعامل ِو َمر  وا بِاللَّغأ فهذا   ،[ 72]الفرقان:    ﴾َوإَِذا َمر 

 . يامنأن اليصغي إىل ماال حيل له وهو عمله، وهو من اإل  يامنمافرض اهلل عىل السمع من اإل

عن البرص أن الينظر إىل ماحرم اهلل عليه، وأن يعرض عام هنى اهلل عنه مما   وفرض

وا ِمنأ  ﴿: ، فقال اهلل تبارك وتعاىل يامنالحيل له وهو عمله، وهو من اإل ِمننَِي َيُغض  ُقلأ لِلأُمؤأ

ينظر   عوراهتم، وأن فنهاهم من أن ينظروا إىل [30]النور:  ﴾ َأبأَصاِرِهمأ َوحَيأَفُظوا ُفُروَجُهمأ 

َن ِمنأ  ﴿ : املرء إىل فرج أخيه، وحيفظ فرجه من أن ينظر إليه، وقال ُضضأ ِمنَاِت َيغأ َوُقلأ لِلأُمؤأ
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 [ 31]النور:  ﴾ َأبأَصاِرِهنَّ َوحَيأَفظأَن ُفُروَجُهنَّ 

َوَما  ﴿ثم نظم ما فرض عىل القلب واللسان والسمع والبرص يف آية اخرى فقال: 

وَن َأنأ يَ  َترِتُ ُعُكمأ َواَل َأبأَصاُرُكمأ َواَل ُجُلوُدُكمأ ُكنأُتمأ َتسأ َهَد َعَليأُكمأ َسمأ ،  [22]فصلت:  ﴾ شأ

ُئواًل  ﴿:  وقال ُفَؤاَد ُكل  ُأوَلئَِك َكاَن َعنأُه َمسأ َبرَصَ َوالأ َع َوالأ مأ ُف َما َليأَس َلَك بِِه ِعلأٌم إِنَّ السَّ َواَل َتقأ

ن غض البرص عام حرم اهلل وهو عملهام،  فهذا ما فرض اهلل عىل العينني م  ،[ 36]اإلِساء:    ﴾

 . يامنوهو من اإل

وفرض اهلل عىل اليدين أن اليبطش هبام إىل ماحرم اهلل وأن يبطش هبام إىل ما أمراهلل  

عز وجل، وفرض عليهام من الصدقة وصلة الرحم واجلهاد يف سبيل اهلل والطهور  

ِسُلوا ُوُجوَهُكمأ َوَأيأ ﴿للصلوات فقال:  اَلِة َفاغأ ُتمأ إِىَل الصَّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقمأ َا الَّ ِدَيُكمأ إِىَل  َياَأهي 

 ِ َبنيأ َكعأ ُجَلُكمأ إِىَل الأ َسُحوا بُِرُءوِسُكمأ َوَأرأ ِذيَن  ﴿:  وقال،  [6]املائدة:    ﴾ املأََرافِِق َوامأ َفإَِذا َلِقيُتُم الَّ

ا فِدَ  ُد َوإِمَّ ا َمناا َبعأ َوَثاَق َفإِمَّ وا الأ َقاِب َحتَّى إَِذا َأثأَخنأُتُموُهمأ َفُشد  َب الري اًء َحتَّى َتَضَع  َكَفُروا َفََّضأ

َزاَرَها  ُب َأوأ َرأ  الن الَّضب من عالجهام.   فهذا ما فرض اهلل عىل اليدين  ، [ 4]حممد:   ﴾ احلأ

من معايص اهلل، وفرض عليهام امليش    يشء      وفرض عىل الرجلني أن اليميش هبام إىل

ِض َمَرًحا إِنََّك لَ ﴿إىل ما يريض اهلل عز وجل فقال:  َرأ أِش يِف األأ َض َوَلنأ  َواَل مَت َرأ نأ خَتأِرَق األأ

َباَل ُطواًل  ِ تَِك إِنَّ  ﴿ : وقال ،[ 37]اإلِساء:  ﴾ َتبأُلَغ اجلأ ُضضأ ِمنأ َصوأ يَِك َواغأ اقأِصدأ يِف َمشأ

َِمريِ  ُت احلأ َواِت َلَصوأ َصأ وقال فيام شهدت االيدي واالرجل عىل   ،[ 19]لقامن:  ﴾َأنأَكَر األأ

تُِم َعىَل    ﴿:  ا أمر اهلل عز وجل به وفرضه عليهامأنفسهام وعىل أرباهبام من تضييعهام مل َم َنخأ َيوأ الأ

ِسُبونَ  ُجُلُهمأ باَِم َكاُنوا َيكأ َهُد َأرأ ِدهيِمأ َوَتشأ َواِهِهمأ َوُتَكليُمنَا َأيأ فهذا مما فرض   ،[ 65]يس:  ﴾ َأفأ

 . يامناهلل عىل اليدين وعىل الرجلني، وهو عملهام، وهو من اإل 

ِذيَن  ﴿ :  السجود له بالليل والنهار يف مواقيت الصالة فقالوفرض عىل الوجه   َا الَّ َياَأهي 
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لُِحونَ  َ َلَعلَُّكمأ ُتفأ َريأ َعُلوا اخلأ ُبُدوا َربَُّكمأ َوافأ ُجُدوا َواعأ َكُعوا َواسأ فهذه   ،[ 77]احلج:  ﴾آَمُنوا ارأ

َساِجَد هللَِِّ َفاَل  َوَأنَّ املأَ ﴿: فريضة جامعة عىل الوجه واليدين والرجلني، وقال يف موضع آخر

ُعوا َمَع اهللَِّ َأَحًدا    [  18]اجلن:   ﴾َتدأ

وقال فيام فرض عىل اجلوارح من الطهور والصالة هبا، وذلك أن اهلل عز وجل ملا  

َوَما َكاَن اهللَُّ لُِيِضيَع  ﴿: فأنزل اهلل عز وجل ؛ إىل الكعبة عن البيت املقدس  رصف نبيه 

ا، فمن لقي اهلل  إيامنفسمى الصالة  ،[143]البقرة:  ﴾النَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيمٌ ُكمأ إِنَّ اهللََّ بِ إيامن

عز وجل حافظا جلوارحه، موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض اهلل عز وجل عليها لقي  

منها، أو تعدى ما أمراهلل    يشء      ومن خان يف  ، ه، وهو من أهل اجلنةيامناهلل تعاىل مستكمال إل 

 .(1)يامني اهلل عز وجل ناقص اإل عز وجل فيها، لق

الصادق: قد فهمت   مامإللعن أيب عمرو الزبريي، قال: قلت  [ 123]احلديث: 

َوإَِذا َما ُأنأِزَلتأ  ﴿:  فقال: قول اهلل عز وجل  ؟..ومتامه فمن أين جاءت زيادته يامن نقصان اإل

ُه َهِذِه   ُكمأ َزاَدتأ ُمأ  إيامنُسوَرٌة َفِمنأُهمأ َمنأ َيُقوُل َأي  ِذيَن آَمنُوا َفَزاَدهتأ ا الَّ وَن  إيامنا َفَأمَّ َتبأِّشُ ا َوُهمأ َيسأ

ِسِهمأ َوَماُتوا 124) ًسا إِىَل ِرجأ ُمأ ِرجأ ِذيَن يِف ُقُلوهِبِمأ َمَرٌض َفَزاَدهتأ ا الَّ   ﴾ َوُهمأ َكافُِرونَ  ( َوَأمَّ

ِمأ  ﴿: وقال ، [ 125، 124]التوبة:  تأَيٌة آَمُنوا بَِرهبي
ُمأ فِ َقي إِهنَّ ُن َنُقص  َعَليأَك َنَبَأُهمأ بِاحلأ َنحأ

َناُهمأ ُهًدى ولو كان كله واحدا الزيادة فيه والنقصان، َل يكن الحد  ،  [13]الكهف:    ﴾ َوِزدأ

وبطل التفضيل ولكن بتامم    ،والستوى الناس  والستوت النعم فيه،  ،اآلخر منهم فضل عىل  

تفاضل املؤمنون بالدرجات عنداهلل   يامن دخل املؤمنون اجلنة، وبالزيادة يف اإل يامناإل

 (2)(وبالنقصان دخل املفرطون النار
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  يامن الصادق: إن لإل مامإل لعن أيب عمرو الزبريي، قال: قلت  [ 124]احلديث: 

يها عنداهلل؟ قال: نعم، قلت: صفه ِل رْحك اهلل حتى  درجات ومنازل، ويتفاضل املؤمنون ف

إن اهلل سبق بني املؤمنني كام يسبق بني اخليل يوم الرهان، ثم فضلهم عىل  )أفهمه، قال: 

درجاهتم يف السبق إليه، فجعل كل امرء منهم عىل درجة سبقة، الينقصه فيها من حقه، وال  

وأواخرها، ولو َل   األمةأوائل هذه  يتقدم مسبوق سابقا والمفضول فاضال، تفاضل بذلك

أوهلا، نعم   األمة فضل عىل املسبوق، إذن للحق آخر هذه  يامن يكن للسابق إىل اإل

  يامن الفضل عىل من أبطأ عنه، ولكن بدرجات اإل   يامنولتقدموهم إذا َل يكن ملن سبق إىل اإل

ين  اآلخرأخراهلل املقرصين النا نجد من املؤمنني من    يامن قدم اهلل السابقني، وباالبطاء عن اإل

من هو أكثر عمال من االولني، وأكثرهم صالة وصوما وحجا وزكاة وجهادا وإنفاقا، ولو  

ون بكثرة العمل  اآلخرَل يكن سوابق يفضل هبا املؤمنون بعضهم بعضا عنداهلل، لكان 

أوهلا ويقدم فيها    يامنالولني ولكن أبى اهلل عز وجل أن يدرك آخر درجات اإل مقدمني عىل ا

 ( من أخراهلل، أو يؤخر فيها من قدم اهلل

فقال: قول اهلل عز   ،قلت: أخربين عام ندب اهلل عز وجل املؤمنني إليه إىل االستباق

ُضَها كَ ﴿ل: وج ِفَرٍة ِمنأ َربيُكمأ َوَجنٍَّة َعرأ تأ لِلَِّذيَن  َسابُِقوا إىَِل َمغأ ِض ُأِعدَّ َرأ  َواألأ
ِ
اَمء ِض السَّ َعرأ

ابُِقوَن ) ﴿وقال:  ، [21]احلديد:    ﴾ آَمُنوا بِاهللَِّ َوُرُسلِهِ  ابُِقوَن السَّ ُبونَ 10َوالسَّ   ﴾( ُأوَلئَِك املأَُقرَّ

ابُِقوَن ﴿: قال ، و[ 11، 10]الواقعة:  َنأَصاِر َوالَّ  األولونَوالسَّ ِذيَن  ِمَن املأَُهاِجِريَن َواألأ

َساٍن َريِضَ اهللَُّ َعنأُهمأ َوَرُضوا َعنأهُ  َبُعوُهمأ بِإِحأ فبدأ باملهاجرين االولني   ، [100]التوبة:  ﴾ اتَّ

عىل درجة سبقهم، ثم ثنى باالنصار ثم ثلث بالتابعني هلم باحسان، فوضع كل قوم عىل قدر  

 درجاهتم ومنازهلم عنده. 

تِلأَك  ﴿ضهم عىل بعض، فقال عز وجل: ثم ذكر ما فضل اهلل عز وجل به أولياءه بع
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َضُهمأ َدَرَجاٍت   ٍض ِمنأُهمأ َمنأ َكلََّم اهللَُّ َوَرَفَع َبعأ َضُهمأ َعىَل َبعأ نَا َبعأ لأ ُسُل َفضَّ [  253]البقرة:    ﴾ الر 

َض النَّبِيينَي َعىَل َبعأٍض ﴿، وقال: اآليةإىل آخر  نَا َبعأ لأ :  وقال ، [55]اإلِساء:  ﴾ َوَلَقدأ َفضَّ

ِخَرُة ا﴿ ٍض َوَلْلأ َضُهمأ َعىَل َبعأ نَا َبعأ لأ ِضياًل  أكرب َدَرَجاٍت وَ  أكربنأُظرأ َكيأَف َفضَّ ]اإلِساء:   ﴾َتفأ

ٍل  ﴿: وقال، [163]آل عمران:  ﴾ُهمأ َدَرَجاٌت ِعنأَد اهللَِّ﴿: وقال، [21 ِت ُكلَّ ِذي َفضأ َوُيؤأ

َلُه  ِذيَن آَمُنوا َوَهاَجرُ ﴿: وقال، [ 3]هود:  ﴾َفضأ مأ  أمواهلِ وا َوَجاَهُدوا يِف َسبِيِل اهللَِّ بِ الَّ

َفائُِزونَ  َظُم َدَرَجًة ِعنأَد اهللَِّ َوُأوَلئَِك ُهُم الأ َل اهللَُّ  ﴿: وقال، [20]التوبة:  ﴾َوَأنأُفِسِهمأ َأعأ َوَفضَّ

ًرا َعظِياًم ) َقاِعِديَن َأجأ ًَة َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا  ( َدَرَجاٍت ِمنأُه 95املأَُجاِهِديَن َعىَل الأ ِفَرًة َوَرْحأ َوَمغأ

َفتأِح َوَقاَتَل ُأوَلئَِك  ﴿:  وقال،  [96،  95]النساء:    ﴾َرِحياًم  َتِوي ِمنأُكمأ َمنأ َأنأَفَق ِمنأ َقبأِل الأ اَل َيسأ

ُد َوَقاَتُلوا َوُكالا َوَعَد اهللَُّ ا  ِذيَن َأنأَفُقوا ِمنأ َبعأ َظُم َدَرَجًة ِمَن الَّ َمُلوَن َخبِرٌي  َأعأ نَى َواهللَُّ باَِم َتعأ ُسأ حلأ

ِعلأَم َدَرَجاٍت َواهللَُّ باَِم   ﴿ :  وقال   ، [10]احلديد:    ﴾ ِذيَن ُأوُتوا الأ ِذيَن آَمنُوا ِمنأُكمأ َوالَّ َفِع اهللَُّ الَّ َيرأ

َمُلوَن َخبرٌِي  ُمأ اَل ُيِصيُبُهمأ َظَمأٌ  ﴿ : وقال، [11]املجادلة:  ﴾ َتعأ  َواَل َنَصٌب َواَل  َذلَِك بَِأهنَّ

اَر َواَل َينَاُلوَن ِمنأ َعُدوٍّ َنيأاًل إِالَّ ُكتِ  ُكفَّ ًئا َيِغيُظ الأ
طِ َب هَلُمأ بِِه  خَمأَمَصٌة يِف َسبِيِل اهللَِّ َواَل َيَطُئوَن َموأ

ِسننِيَ  َر املأُحأ ُموا أِلَنأُفِسُكمأ  َوَما تُ ﴿:  وقال،  [120]التوبة:    ﴾َعَمٌل َصالٌِح إِنَّ اهللََّ اَل ُيِضيُع َأجأ َقدي

َمُلوَن َبِصريٌ  ٍ جَتُِدوُه ِعنأَد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ باَِم َتعأ َملأ ِمثأَقاَل  ﴿:  وقال،  [110]البقرة:    ﴾ِمنأ َخريأ َفَمنأ َيعأ

ا َيَرُه )  ً ٍة َخريأ ا َيَرُه 7َذرَّ ٍة رَشا َملأ ِمثأَقاَل َذرَّ جات  فهذا ذكر در ، [8، 7]الزلزلة:  ﴾( َوَمنأ َيعأ

 (1)(ومنازله عنداهلل عز وجل يامناإل

الصادق وسئل مابال الزاين   مامعن ابن صدقة قال: سمعت اإل [ 125]احلديث: 

الن الزاين وما  )وتارك الصالة قد تسميه كافرا؟ وما احلجة يف ذلك؟ قال:  ، التسميه كافرا

أشبهه إنام يفعل ذلك ملكان الشهوة وإهنا تغلبه، وتارك الصالة اليرتكها إال استخفافا هبا،  

 
   .42ـ  40ص  2 الكاىف: ج (1)



 

84 

 

وكل من ترك   ،وذلك أنك الجتد الزاين يأيت املرأة إال وهو مستلذ التيانه إياها قاصدا إليها 

االستخفاف،  الصالة قاصدا إليها فليس يكون قصده لرتكها اللذة، فاذا انتفت اللذة وقع 

 (1) (وإذا وقع االستخفاف وقع الكفر

الصادق: مافرق بني من نظر إىل   مام عن ابن صدقة قال: قيل لإل  [ 126]احلديث: 

يكون الزاين وشارب اخلمر   امرأة فزنى هبا أو مخرا فّشهبا، وبني من ترك الصالة حيث ال 

  .. تي تفرق بينهام؟مستخفا كام استخف تارك الصالة؟ وما احلجة يف ذلك؟ وما العلة ال

احلجة أن كل ما أدخلت نفسك فيه َل يدعك إليه داع، وَل يغلبك عليه غالب شهوة،  )قال:  ف

مثل الزنا ورشب اخلمر فأنت دعوت نفسك إىل ترك الصالة، وليس ثم شهوة فهو  

 (2)(االستخفاف بعينه وهذا فرق ما بينهام

ون سجيته الكذب وال  يك إن املؤمن ال)الصادق:  ماماإلقال  [ 127]احلديث: 

 (3) (البخل وال الفجور، ولكن ربام أَل بشئ من هذا اليدوم عليه

: إنه قد ألح عيل الشيطان  الصادق مامإلعن أيب بصري قال: قلت ل  [ 128]احلديث:  

بريب واصيل له وأصوم   أومنقل: كذبت يا كافر يا مّشك إين )عند كرب سني يقنطني، قال: 

 (4)( بظلمإيامين واثني عليه، وال ألبس 

ِذيَن آَمنُوا َوََلأ  ﴿  : الصادق قال: قلت له  مام عن أيب بصري، عن اإل  [ 129]احلديث:   الَّ

ال، ولكنه   .. أعوذ باهلل من أولئك)الزنا منه؟ قال: [ 82]األنعام:  ﴾ مأ بُِظلأٍم إيامهنُ َيلأبُِسوا 
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 (1) (مدمن الزنا والرسقة وشارب اخلمر كعابد الوثن)، وقال: ( عليه ذنب إذا تاب تاب اهلل

أ َيلأبُِسوا  ﴿:  الصادق يف قوله  مامعن اإل   [ 130]احلديث:   ِذيَن آَمنُوا َوََل مأ بُِظلأٍم  إيامهنُ الَّ

من الوالية وَل خيلطوها بوالية فالن وفالن،    آمنوا بام جاء به حممد    : قال[  82]األنعام:    ﴾

:  قيل له   ..فليس ينتقض كله ولكن ينتقض قليال قليال   يامنوقال: أما اإل  ..فهو اللبس بظلم 

 .(2)يامنبني الضالل والكفر منزلة؟ قال: ما أكثر عرى اإل 

ِذيَن  ﴿تعاىل:    قوله عن  الصادق    مام عن أيب بصري قال: سألت اإل   [ 131]احلديث:   الَّ

أ َيلأبُِسوا   بصري أن تكون ممن لبس    با أنعوذ باهلل يا    :قال[  82]األنعام:    ﴾ مأ بُِظلأٍم  إيامهنُ آَمُنوا َوََل

 .(3)مأصحاهب ثم قال: أولئك اخلوارج و..  ه بظلمإيامن

الصادق عن قول اهلل عز وجل   مام عن أيب بصري قال: سألت اإل [ 132]احلديث: 

أ َيلأبُِسوا ﴿تعاىل:   قوله ِذيَن آَمُنوا َوََل  .(4)قال: بشك[  82]األنعام:   ﴾ مأ بُِظلأٍم إيامهنُ الَّ

يساره باخلري،    يامنإن للقلب اذنني: روح اإل)الصادق:    ماماإل   قال  [ 133]احلديث:  

 (5)(والشيطان يساره بالّش فأهيام ظهر عىل صاحبه غلبه 

..  يامنإذا زنى الرجل أخرج اهلل منه روح اإل )الصادق:    مام اإل   قال   [ 134يث:  ]احلد 

َدُهمأ بُِروٍح ِمنأهُ   يامنُأوَلئَِك َكَتَب يِف ُقُلوهِبُِم اإلأ ﴿فيها:  الروح التي قال اهلل تبارك وتعاىل     ﴾ َوَأيَّ

 (6)([ 22]املجادلة: 

 
   .366ص  1تفسري العياشى ج  (1)

   .366ص  1تفسري العياشى ج  (2)

   .367ص  1تفسري العياشى ج  (3)

 .  399ص  2 الكاىف: ج (4)

  .17قرب االسناد:  (5)

  .17قرب االسناد:  (6)
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مؤمن، واليرسق السارق  اليزين الزاين وهو  ) الصادق:    مام اإل  قال   [ 135]احلديث:  

 (1) (وهو مؤمن، فاذا توضأ وتاب كان يف حال غري ذلك

:  الصادق: أرأيت قول النبي  مام عن زرارة قال: قلت لإل [ 136]احلديث: 

، قال:  يامن؟ قلت: فحدثني بروح اإليامن)اليزين الزاين وهو مؤمن( قال: ينزع منه روح اإل

يزجره عن  يشء  ال فيعرض بنفسه  يشء  الب هذا أجدر أن تفهمه أما رأيت االنسان هيم 

 .(2)ذلك وينهاه؟ قلت: نعم، قال: هو ذاك

الصادق فدخل عليه    مام عن حممد بن بريد الباين قال: كنت عند اإل  [ 137]احلديث:  

  يامن م فسألوه عن اإلأصحاهبعمر بن قيس املارص وأبوحنيفة وعمر بن زر يف مجاعة من 

: )اليزين الزاين وهو مؤمن واليرسق وهو مؤمن وال يّشب اخلمر  فقال: قال رسول اهلل  

وهو مؤمن( فجعل بعضهم ينظر إىل بعض فقال له عمر بن زر: بم نسميهم؟ فقال: بام 

ِدهَيُاَم ﴿م قال اهلل عز وجل: أعامهل وبسامهم اهلل َطُعوا َأيأ اِرَقُة َفاقأ اِرُق َوالسَّ ]املائدة:   ﴾َوالسَّ

لُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنأُهاَم ِماَئَة َجلأَدةٍ ﴿وقال:  ،[38 ايِن َفاجأ انَِيُة َوالزَّ فجعل   ،[ 2]النور:  ﴾الزَّ

ن عمر بن زر وكان معهم قال:  بعضهم ينظر إىل بعض، فقال حممد بن يزيد: وأخربين بّش ب

؟ قال: ما أقول لرجل    ملا خرجنا، قال عمر بن زر اليب حنيفة: أال قلت من عن رسول اهلل

 . (3)يقول: قال رسول اهلل 

واحدة خرجت من عند   (4)يامنإن روح اإل )الصادق:  مامقال اإل   [ 138]احلديث:  

 
  .17قرب االسناد:  (1)

   (69/192بحار األنوار ) (2)

  .20جمالس املفيد:  (3)

وامللكة الداعية إىل اخلري، فهي معنى واحد، وحقيقة واحدة اتصفت  يامنهي قوة اإل يامنفيه إيامء إىل أن روح اإل (4)

ا تعني مجيع بأفرادها النفوس، وبعد ذهاب النفوس ترد إىل اهلل وإىل علمه، فيجازهيم بحسبها، وحيتمل أن تكون خلقا واحد
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حتابت وسيخرج من شتى ويعود واحدا  واحد ويتفرق يف أبدان شتى فعليه ائتلفت وبه 

 (1)(ويرجع إىل عند واحد 

: إذا  الصادق عن قول رسول اهلل  مامعن داود قال: سألت اإل [ 139]احلديث:  

َبِيَث ِمنأُه  ﴿  :، فقال: هو مثل قول اهلل عز وجليامن زنى الرجل فارقه روح اإل ُموا اخلأ َواَل َتَيمَّ

َدُهمأ  ﴿: غري هذا أبني منه، وذلك قول اهلل عز وجل ثم قال: ،[267]البقرة:  ﴾ُتنأِفُقونَ  َوَأيَّ

 .(2)هو الذي فارقه [ 22]املجادلة:   ﴾ بُِروٍح ِمنأُه 

كِينََة  ﴿ الصادق يف قول اهلل عز وجل:    مام اإلقال    [ 140]احلديث:   ُهَو الَِّذي َأنأَزَل السَّ

َداُدوا   ِمننَِي لَِيزأ  .(3)يامن: هو اإل[4]الفتح:  ﴾ مأ إيامهنِ ا َمَع إيامنيِف ُقُلوِب املأُؤأ

ُهَو  ﴿الصادق عن قول اهلل عز وجل:    مامعن مجيل قال: سألت اإل  [ 141]احلديث:  

ِمننَِي لِ  كِينََة يِف ُقُلوِب املأُؤأ َداُدوا الَِّذي َأنأَزَل السَّ قال: هو   [4]الفتح:  ﴾مأ إيامهنِ ا َمَع إيامنَيزأ

َدُهمأ بُِروٍح ِمنأهُ ﴿، قال: قلت: يامناإل ، وعن قوله  يامنقال: هو اإل [ 22]املجادلة:  ﴾َوَأيَّ

َوى ﴿تعاىل:   َزَمُهمأ َكلَِمَة التَّقأ  .(4)يامنقال: هو اإل[ 26]الفتح:  ﴾َوَألأ

ُأوَلئَِك َكَتَب يِف ُقُلوهِبُِم  ﴿: الصادق مام إل عن الفضيل قال: قلت ل  [ 142]احلديث:  

 .(5)(4هل هلم فيام كتب يف قلوهبم صنع؟ قال: ال )[ 22]املجادلة:  ﴾يامناإلأ 

من اهلل، وليس للعباد فيها صنع   يامنيدل عىل أن اإل علق عليه املجليس بقوله: )وقد 

 
 (  69/192م وقابليتهم واتعدادهم كام تقول احلكامء يف العقل الفعال، بحار األنوار )إيامهنالنفوس عىل الطاعة بحسب 

  .249االختصاص:  (1)

 .  284ص  2 الكاىف: ج (2)

   .15: 2 الكاىف: ج (3)

   .15: 2 الكاىف: ج (4)

   .15: 2 الكاىف: ج (5)
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باخراج التعصب واالغراض  وعمل واختيار وإنام كلف العباد بعدم اجلحد ظاهرا أو 

  الباطلة عن النفس، أو مع السعي يف اجلملة أيضا، ويمكن ختصيصه بمعرفة الصانع تعاىل

 (1)(أو بكامل املعرفة 

 : لرضا ا   مام ما روي عن اإل ـ    د 

عن حممد بن حكيم قال: قلت اليب احلسن: الكبائر خترج من   [ 143]احلديث: 

اليزين الزاين وهو مؤمن، وال  ) : ؟ فقال: نعم، ومادون الكبائر قال رسول اهلل يامناإل

 (2)(يرسق السارق وهو مؤمن

  يامنالرضا عن اإل  مامعن أيب الصلت اهلروي قال: سألت اإل  [ 144]احلديث: 

إال   يامنلفظ باللسان، وعمل باجلوارح، اليكون اإل عقد بالقلب، و يامناإل )فقال: 

  (3)(هكذا

عن أيب خدجية قال: دخلت عىل أيب احلسن فقال ِل: إن اهلل تبارك   [ 145]احلديث: 

وتغيب عنه يف كل وقت   ، وتعاىل أيد املؤمن بروح منه حتَّضه يف كل وقت حيسن فيه ويتقي

يذنب فيه ويعتدي، فهي معه هتتز ِسورا عند إحسانه وتسيخ يف الثرى عند إساءته،  

ادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا، رحم اهلل  فتعاهدوا عباداهلل نعمه باصالحكم أنفسكم تزد

ا هم بخري فعمله، أو هم بّش فارتدع عنه، ثم قال: نحن نؤيد الروح بالطاعة هلل والعمل  ؤامر

 .(4)له

 : يامن واإل   سالم دعائم اإل   حول ما ورد    . ثالثا 

 
   (69/200)بحار األنوار  (1)

   .284ص  2 الكاىف: ج (2)

   .227ص  1، عيون االخبار ج 84ص  1 اخلصال: ج (3)

   .268ص  2 الكاىف: ج (4)
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، والتي  يامنواإل   سالموالشعب الكربى التي يقوم عليها اإل   ركانوهي األسس واأل

 شارات الكثرية إليها يف القرآن الكريم، ومنها: وردت اإل

رِبَّ َمنأ   ﴿ تعاىل: . قوله 1 ِرِب َوَلكِنَّ الأ ِق َواملأَغأ ِ رِبَّ َأن ُتَول واأ ُوُجوَهُكمأ ِقَبَل املأَّشأ يأَس الأ لَّ

ِم  َيوأ َبى  َواملأَْلئَِكِة َوالأكَِتاِب َوالنَّبِيينَي َوآَتى املأَاَل  اآلخر آَمَن بِاهللِ َوالأ ُقرأ َعىَل ُحبيِه َذِوي الأ

َكاَة َواملأُ  الَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ آئِلنَِي َويِف الري بِيِل َوالسَّ َيَتاَمى َواملأََساكنَِي َوابأَن السَّ وُفوَن  َوالأ

َبأأسِ  اء َوِحنَي الأ َّ َبأأَساء والَّضَّ ابِِريَن يِف الأ ِدِهمأ إَِذا َعاَهُدواأ َوالصَّ ِذيَن َصَدُقوا   بَِعهأ ُأوَلئَِك الَّ

 [ 177]البقرة:  ﴾ َوُأوَلئَِك ُهُم املأُتَُّقوَن 

..  اآلخر باليوم    يامن باهلل.. اإل  يامن: اإل التالية  يامنشعب اإل الكريمة ذكرت  اآلية    هذهف

بالنبيني.. رصف املال يف الصدقات بطيب   يامنبالكتب.. اإل يامنباملالئكة.. اإل يامناإل

  امة .. إقاآليةوالثواب عىل األصناف الستة املذكورة يف  األجرالنفس وحبا يف حصول 

 الصالة.. إيتاء الزكاة.. الوفاء بالعهد.. الصرب يف البأساء والَّضاء وحني البأس. 

ُأوَلئَِك   ﴿  تعاىل: وقد شهد اهلل تعاىل ملن أتى هبذه الشعب بالصدق والتقوى فقال

ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم املأُتَُّقوَن   [ 177]البقرة:   ﴾ الَّ

ِذيَن ُهمأ َعِن   ﴿ قوله تعاىل: . 2 ِذيَن ُهمأ يِف َصالهِتِمأ َخاِشُعوَن َوالَّ ِمُنوَن الَّ َلَح املأُؤأ َقدأ َأفأ

َكاِة َفاِعُلوَن َوالَّ  ِذيَن ُهمأ لِلزَّ ِرُضوَن َوالَّ ِو ُمعأ ِذيَن ُهمأ لُِفُروِجِهمأ َحافُِظوَن إاِل َعىَل  اللَّغأ

َواِجِهمأ أوأ َما َمَلَكتأ   َعاُدوَن  إيامهنُ َأزأ َلئَِك ُهُم الأ َتَغى َوَراء َذلَِك َفُأوأ ُ َمُلوِمنَي َفَمِن ابأ ُمأ َغريأ هنَّ
مأ َفإِ

ِذيَن ُهمأ َعىَل  ِدِهمأ َراُعوَن َوالَّ ِذيَن ُهمأ ألََماَناهِتِمأ َوَعهأ َلئَِك ُهُم  َوالَّ َصَلَواهِتِمأ حُيَافُِظوَن ُأوأ

َس ُهمأ فِيَها َخالُِدوَن   َدوأ ِفرأ ِذيَن َيِرُثوَن الأ َواِرُثوَن الَّ  [ 11]املؤمنون:.  ﴾الأ

القولية والفعلية وهي:   يامنذكر اهلل تعاىل جمموعة من شعب اإلاآلية  ويف هذه

. حفظ الفروج.. رعاية األمانة  اخلشوع يف الصالة.. اإلعراض عن اللغو.. إيتاء الزكاة.
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 وحفظها.. الوفاء بالعهد. املحافظة عىل الصلوات. 

ُ َمُنوًعا    ﴿ قوله تعاىل:    . 3 رَيأ ُه اخلأ َذا َمسَّ
ُه الّشَّ  َجُزوًعا َوإِ إِنَّ اإِلنَساَن ُخلَِق َهُلوًعا إَِذا َمسَّ

ِذيَن ُهمأ َعىَل َصاَلهِتِمأ َدائُِموَن وَ  ِذيَن يِف  إِال املأَُصلينَي الَّ ُروِم  أمواهلِ الَّ ِل َواملأَحأ
ائِ ُلوٌم ليلسَّ عأ مأ َحقٌّ مَّ

 ُ ِمأ َغريأ ِفُقوَن إِنَّ َعَذاَب َرهبي شأ ِم م  نأ َعَذاِب َرهبي ِذيَن ُهم مي يِن َوالَّ ِم الدي ُقوَن بَِيوأ ِذيَن ُيَصدي   َوالَّ

ِذيَن ُهمأ لُِفُروِجِهمأ َحافُِظوَن إِال َعىَل  َواِجِهمأ َأوأ َما َمَلَكتأ َمأأُموٍن َوالَّ ُ  إيامهنُ  َأزأ ُمأ َغريأ هنَّ
مأ َفإِ

ِدِهمأ َراُعونَ  ِذيَن ُهمأ ألََماَناهِتِمأ َوَعهأ َعاُدوَن َوالَّ َلئَِك ُهُم الأ َتَغى َوَراء َذلَِك َفُأوأ   َمُلوِمنَي َفَمِن ابأ

ِذيَن ُهمأ َعىَل  ُموَن َوالَّ
ِذيَن ُهم بَِشَهاَداهِتِمأ َقائِ  [ 34.  1]املعارج:   ﴾ َصالهِتِمأ حُيَافُِظوَن  َوالَّ

هي:املواظبة عىل أداء الصالة.. إخراج الصدقة..  اآلية  والشعب املذكورة يف هذه 

.. اخلوف من عذاب اهلل.. حفظ الفروج عام حرمه اهلل.. حفظ األمانة..  القيامةبيوم    يامناإل

 الصالة.  امة الصدق يف الشهادة.. املحافظة عىل إق

َعابُِدونَ  التَّائُِبونَ  ﴿ تعاىل:  قوله .4 َاِمُدونَ  الأ ائُِحونَ  احلأ اكُِعونَ  السَّ اِجدونَ  الرَّ   السَّ

ُروِف  ونَ األمر َافُِظونَ  املأُنَكرِ  َعنِ  َوالنَّاُهونَ  بِاملأَعأ ِ  اهللِ حِلُُدودِ  َواحلأ ِمننِيَ  َوَبّشي :  التوبة] ﴾  املأُؤأ

ثامن صفات من صفات املؤمنني وكلها من شعب  اآلية  ذكر اهلل تعاىل يف هذهفقد  [،112

 .  يامناإل

َذلَِك الأكَِتاُب   ﴿. اآليات الكثرية الواردة يف وجوب الصالة والزكاة، كقوله تعاىل: 5

نَاهُ  الَة َومِمَّا َرَزقأ َغيأِب َوُيِقيُموَن الصَّ ِمُنوَن بِالأ ِذيَن ُيؤأ لأُمتَِّقنَي الَّ يِه ُهًدى لي
َب فِ   ﴾ مأ ُينِفُقوَن الَ َريأ

اَلَة َوآَتُواأ   ﴿قال تعاىل: و  ،[ 3 - 2]البقرة:  احِلَاِت َوَأَقاُمواأ الصَّ ِذيَن آَمنُواأ َوَعِمُلواأ الصَّ إِنَّ الَّ

ٌف َعَليأِهمأ َوالَ ُهمأ حَيأَزُنوَن  ِمأ َوالَ َخوأ ُرُهمأ ِعنَد َرهبي َكاَة هَلُمأ َأجأ [ وقال  277]البقرة:  ﴾الزَّ

َْحُوَن وَ  ﴿تعاىل:  ُسوَل َلَعلَُّكمأ ُترأ يُعوا الرَّ
َكاَة َوَأطِ الَة َوآُتوا الزَّ [  56]النور:  ﴾َأِقيُموا الصَّ

ُتوا   ﴿ وقال تعاىل:  الَة َوُيؤأ يَن ُحنََفاء َوُيِقيُموا الصَّ ُبُدوا اهللََّ خُمألِِصنَي َلُه الدي َوَما ُأِمُروا إِال لَِيعأ
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َقيي  َكاَة َوَذلَِك ِديُن الأ َكاَة    ﴿[ وقال تعاىل:  5]البينة:    ﴾ َمِة  الزَّ اَلَة َوآَتُواأ الزَّ َفإِن َتاُبواأ َوَأَقاُمواأ الصَّ

ِحيٌم   [  5]التوبة:   ﴾ َفَخل واأ َسبِيَلُهمأ إِنَّ اهللَ َغُفوٌر رَّ

َياُم    ﴿ تعاىل:  ما ورد يف وجوب الصوم، كقوله  .  6 َب َعَليأُكُم الصي
ِذيَن آَمُنواأ ُكتِ َا الَّ َيا َأهي 

ِريًضا َأوأ  ُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ عأ اًما مَّ ِذيَن ِمن َقبألُِكمأ َلَعلَُّكمأ َتتَُّقوَن َأيَّ َب َعىَل الَّ
َعىَل  َكاَم ُكتِ

ِذيَن ُيطِيقُ  اٍم ُأَخَر َوَعىَل الَّ نأ َأيَّ ٌة مي ٌ  َسَفٍر َفِعدَّ ا َفُهَو َخريأ ً َع َخريأ كنٍِي َفَمن َتَطوَّ َيٌة َطَعاُم ِمسأ وَنُه فِدأ

لنَّ آُن ُهًدى لي ُقرأ يِه الأ
ِذَي ُأنِزَل فِ ُر َرَمَضاَن الَّ َلُموَن َشهأ ُكمأ إِن ُكنُتمأ َتعأ ٌ لَّ ُه َوَأن َتُصوُمواأ َخريأ اِس  لَّ

َقاِن َفَمن َشِهدَ  ُفرأ َُدى َوالأ َن اهلأ ُه  َوَبيينَاٍت مي َر َفلأَيُصمأ هأ  [ 185 -  183]البقرة:   ﴾ ِمنُكُم الشَّ

فِيِه آَياٌت   ﴿ تعاىل: ، كقوله عىل من استطاع إليه سبيال ما ورد يف وجوب احلج . 7

َتَطاَع إَِليأهِ  َبيأِت َمِن اسأ َراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َوهللِِّ َعىَل النَّاِس ِحج  الأ َقاُم إِبأ  َسبِياًل  َبيينَاٌت مَّ

َعاملَنَِي   [ 97]آل عمران:   ﴾ َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اهلل َغنِيٌّ َعِن الأ

 يف األحاديث النبوية: ـ ما ورد    1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 السنية: من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر 

بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة،    يامن: )اإل قال رسول اهلل    [ 146]احلديث:  

  (1) (يامنعن الطريق، واحلياء شعبة من اإل األذى فأفضلها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة

يف  العمل إدخال األدلة عىل  أكرب من هبذا احلديث واعتربوه املحدثون وقد اعتنى 

( أليب عبد اهلل احلليمي واخترصه  يامن)املنهاج يف شعب اإل  مؤلفاهتم يف هذا، ومن يامناإل

( مع عنايته باألسانيد خالفًا للحليمي، واخترص  يامنالبيهقي يف كتاب )اجلامع لشعب اإل 

 
  (35(، ومسلم )9رواه البخاري ) (1)
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 . مع رشحها  يامنكتاب البيهقي القزويني ومجيعهم عدوا سبعًا وسبعني شعبة من شعب اإل 

الاللكائي فقد ذكر يف كتابه )رشح أصول اعتقاد   نياموممن اعتنى بحرص شعب اإل

وذكر حتت كل خصلة ما يناسبها من   يامنأهل السنة( اثنتني وسبعني خصلة من خصال اإل 

 .(1)األحاديث

تتبعت معنى هذا احلديث مدة وعددت الطاعات فإذا  ) وقال أبو حاتم بن حبان: 

  هي تزيد عىل العدد شيئا كثريًا فرجعت إىل السنن فعددت كل طاعة عدها رسول اهلل 

فإذا هي تنقص عن البضع والسبعني فرجعت إىل كتاب اهلل فقرأته بالتدبر   يامنمن اإل 

البضع والسبعني،  فإذا هي تنقص عن  يامن وعددت كل طاعة عدها اهلل تعاىل من اإل

  عده اهلل تعاىل ونبيه   يشء   فضممت الكتاب إىل السنن وأسقطت املعاد فإذا هي كل 

يف   تسع وسبعني شعبة ال يزيد عليها وال تنقص فعلمت أن مراد النبي  يامنمن اإل 

 (2) (الكتاب والسنن

  أعامل القلب، و أعاملوعدها احلافظ ابن حجر فقال: )هذه الشعب تتفرع عن 

القلب فيه املعتقدات والنيات وتشتمل عىل أربع وعّشين   أعامل البدن، ف أعامل للسان، وا

البدن   أعامل و ،ثم ذكرها  ،اللسان وتشتمل عىل سبع خصال أعاملثم ذكرها و ،خصلة

وتشتمل عىل ثامن وثالثني خصلة ثم ذكرها، إىل أن قال: فهذه تسع وستون خصلة ويمكن  

 (3) (بار أفراد ما ضم بعضه إىل بعض مما ذكرعدها تسعًا وسبعني خصلة باعت

  -  األذى أي الشهادتان وإماطة - لقايض عياض: )وبقي بني هذين الطرفني وقال ا

 
   (940 - 911/ 5رشح أصول اعتقاد أهل السنة( ) (1)

   (504/ 2نقالً عن )رشح صحيح مسلم( للنووي ) (2)

   (53 - 52/ 1فتح الباري( ) (3)
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أعداد لو تكلف املجتهد حتصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع ألمكنه وقد فعل ذلك بعض من  

أعياهنا، وال يقدح  صعوبة، ثم إنه ال يلزم معرفة  تقدم، ويف احلكم بأن ذلك مراد النبي 

بأهنا هذا العدد   يامنوفروعه معلومة حمققة واإل يامن، إذ أصول اإليامنجهل ذلك يف اإل 

 (1)(واجب يف اجلملة

ًا، فالصالة  إيامنأصل له شعب متعددة، وكل شعبة تسمى  يامناإل )ابن القيم: وقال 

الباطنة كاحلياء والتوكل.. وهذه   عامل، وكذلك الزكاة واحلج والصوم، واأليامنمن اإل

  بزواهلا كشعبة الشهادة، ومنها ما ال يزول بزواهلا كرتك إماطة  يامنالشعب منها ما يزول اإل 

عن الطريق، وبينهام شعب متفاوتة تفاوتًا عظياًم، منها ما يلحق بشعبة الشهادة،   األذى

إليها أقرب، وكذلك الكفر  ، ويكون  األذىويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة  

،  يامن، فشعب الكفر كفر، واحلياء شعبة من اإلإيامن  يامنذو أصل وشعب، فكام أن شعب اإل

، والكذب شعبة من  يامنوقلة احلياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب اإل

شعب الكفر... واملعايص كلها من شعب الكفر، كام أن الطاعات كلها من شعب  

  (2)(يامناإل

يف سفر، فأصبحت يوما قريبا   : كنت مع النبي قال معاذعن  [ 147]احلديث: 

النار، قال:  من  منه ونحن نسري، فقلت: يا رسول اهلل أخربين بعمل يدخلني اجلنة، ويباعدين  

لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسرٌي عىل من يرسه اهلل عليه، تعبد اهلل وال تّشك به شيئا،  )

أال أدلك عىل  )، ثم قال: (الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيتوتقيم 

الصوم جنٌة والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ  )قلت: بىل يا رسول اهلل، قال:    (أبواب اخلري؟

 
  (4/ 2رشح صحيح مسلم( للنووي ) (1)

  (53كتاب )الصالة( )ص (2)
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َتَتَجاىَف   ﴿، ثم تال قوله تعاِل: ( املاء النار، وصالة الرجل من جوف الليل شعار الصاحلني

نَاُهمأ ُينأِفُقونَ  ُجُنوهُبُمأ َعنِ  ًفا َوَطَمًعا َومِمَّا َرَزقأ ُمأ َخوأ ُعوَن َرهبَّ   ، [16]السجدة:  ﴾ املأََضاِجِع َيدأ

، فقلت: بىل يا رسول اهلل، قال:  ( وعموده وذروة سنامه األمر أال أخربك برأس )ثم قال: 

بمالك    أال أخربك) ، ثم قال:  ( ، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهادسالم اإل  األمررأس  )

  نبي  يا :  قلت  ، وأشار إىل لسانه  (،كف عليك هذا)اهلل، قال:  رسول  قلت: بىل يا    ( ذلك كله؟

وهل يكب الناس يف النار عىل    ،ثكلتك أمك يا معاذ ) اهلل وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به؟ قال: 

  (1)(وجوههم إال حصائد ألسنتهم؟!

عىل مخس: عىل أن يوحد اهلل،   سالمبني اإل) :قال رسول اهلل  [ 148]احلديث: 

 ( 2) (وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، واحلج

عىل مخس: عىل أن يعبد اهلل،   سالم بني اإل) : قال رسول اهلل  [ 149]احلديث: 

 (3)البيت، وصوم رمضان(إىل ج احلويكفر بام دونه، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، و

عىل مخس: شهادة أن ال إله إال   سالمبني اإل) :قال رسول اهلل  [ 150]احلديث: 

وصوم  وحج البيت،  ، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة،هرسولعبده واهلل، وأن حممدا 

 (4)رمضان(

إذ طلع رجٌل   عند رسول اهلل جلوس  نحن بينام: قال عمر عن  [ 151]احلديث:  

شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحٌد حتى  

، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه عىل فخذيه، وقال: يا حممد  جلس إىل النبي 

 
 (3973(، وابن ماجة )2616،والرتمذي )5/231(رواه أْحد 1)

 (16( رواه مسلم )2)

 .20( 16( رواه مسلم )3)

 (2609، والرتمذي )22(16(،مسلم )8( رواه البخاري )4)
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أن تشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل   سالم: )اإل، قال سالمأخربين عن اإل

الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال( قال:   وتقيم

. قال: )أن تؤمن باهلل،  يامنصدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه! قال: فأخربين عن اإل 

، وتؤمن بالقدر خريه ورشه( قال: صدقت. قال:  اآلخرومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم 

يراك( قال:   هفإنن تعبد اهلل كأنك تراه فإن َل تكن تراه فأخربين عن اإلحسان. قال: )أ

فأخربين عن الساعة. قال: )ما املسئول عنها بأعلم من السائل( قال: فأخربين عن أمارهتا.  

ثم انطلق    ، ربتها، وأن ترى احلفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان(  األمة قال: )أن تلد  

تدري من السائل(؟ قلت: اهلل ورسوله أعلم. قال: )فإنه  فلبث مليا ثم، قال: )يا عمر، أ

 (1)(جربيل أتاكم يعلمكم دينكم 

هن  يوقواعد الدين ثالثة عل ،سالمعرى اإل) : قال رسول اهلل  [ 152]احلديث: 

والصالة   ، شهادة أن ال إله إال اهلل : من ترك واحدة منهن فهو هبا كافر سالمأسس اإل

 (2)(وصوم رمضان ،املكتوبة

فيام يرويه عن ربه: )أربع خصال، واحدٌة منهن    قال رسول اهلل    [ 153]احلديث:  

ِل، وواحدة لك، وواحدة فيام بيني وبينك، وواحدة فيام بينك وبني عبادي، فأما التي ِل  

فتعبدين ال تّشك بى شيئا، وأما التي لك عيل فام عملت من خري جزيتك به، وأما التي بينك  

بينك وبني عبادي فارض هلم ما ترىض  ، وأما التي جابةفمنك الدعاء وعيل اإل وبيني 

 (3)لنفسك(

 
 . 101- 8/97(، ورواه النسائي 2610رتمذي )(، ورواه ال4695(، وأبو داود )8( رواه مسلم )1)

 (2349( رواه أبو يعىل يف مسنده )2)

 (2757( ورواه أبو يعىل )19)1/18( رواه البزار يف )كشف األستار( 3)
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يف املسجد إذ دخل رجٌل   : بينام نحن مع النبي قال أنسعن  [ 154]احلديث: 

عىل مجل فأناخه يف املسجد ثم عقله ثم قال: أيكم حممد؟ قلنا: هذا الرجل األبيض املتكئ،  

سائلك فمشدٌد عليك يف  : )قد أجبتك( فقال إين فقال: ابن عبداملطلب، فقال النبي 

املسألة، فال جتد عيل يف نفسك. قال: )سل عام بدا لك( فقال: أسألك بربك ورب من قبلك  

اهلل أرسلك إىل الناس كلهم؟ قال: )اللهم نعم( قال: أنشدك باهلل اهلل أمرك أن نصيل  

أن نصوم  الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة؟ قال: )اللهم نعم( قال: أنشدك باهلل اهلل أمرك 

هذا الشهر من السنة؟ قال: )اللهم نعم( قال: أنشدك باهلل اهلل أمرك أن تأخذ هذه الصدقة  

من أغنيائنا فتقسمها عىل فقرائنا؟ قال: )اللهم نعم( قال: آمنت بام جئت به وأنا رسول من  

 .(1)ورائي من قومي

   يشء    عن  هنينا يف القرآن أن نسأل رسول اهلل  :قال أنسعن  [ 155]احلديث: 

فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجٌل من  

أهل البادية فقال: يا حممد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن اهلل أرسلك. قال: )صدق(  

؟ قال: )اهلل( قال: فمن نصب  قال: فمن خلق السامء؟ قال: )اهلل( قال: فمن خلق األرض

هذه اجلبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: )اهلل( قال: فبالذي خلق السامء وخلق األرض  

ونصب اجلبال اهلل أرسلك؟ قال: )نعم( قال: وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف  

  يومنا وليلتنا. قال: )صدق( قال: فبالذي أرسلك اهلل أمرك هبذا؟ قال: )نعم( فذكرمثله يف 

ثم وىل وقال والذي بعثك باحلق ال أزيد عليهن وال أنقص منهن   ،الزكاة ورمضان واحلج 

 (2)(:)لئن صدق ليدخلن اجلنة فقال النبي 

 
 (63( رواه البخاري )1)

 (12( رواه مسلم )2)
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من أهل نجد ثائر   : جاء رجٌل إىل رسول اهلل قال طلحةعن  [ 156]احلديث: 

فإذا هو يسأل عن   الرأس، يسمع دوي صوته وال يفقه ما يقول حتى دنا من رسول اهلل 

فقال: هل عيل غريهن   ، : )مخس صلوات يف اليوم والليلة(فقال رسول اهلل  ، سالماإل

فقال: هل عيل غريه قال:    ،: )وصيام رمضان(فقال رسول اهلل    ، فقال: )ال إال أن تطوع(

  ، فأدبر ،فقال: هل عيل غريها؟ قال: )ال إال أن تطوع(  ،وذكر له الزكاة ، أن تطوع( )ال إال 

أو   (،: )أفلح إن صدقفقال رسول اهلل  ، وهو يقول: ال أزيد عىل هذا وال أنقص منه

 (1)(دخل اجلنة إن صدق)

فقال: )من   النبيإن وفد عبد القيس أتوا  :ابن عباس قالعن  [ 157]احلديث: 

قالوا: إنا نأتيك وإن بيننا   ، غري خزايا وال ندامى(بالوفد قال: )مرحبا  ،الوفد( قالوا: ربيعة 

فمرنا بأمر فصل    ؛ شهر احلرامال ال نستطيع أن نأتيك إال يف  ووبينك هذا احلي من كفار مَّض،  

باهلل   يامنندخل به اجلنة، فأمرهم بأربع وهناهم عن أربع، أمرهم باإلونخرب به من وراءنا 

قال: )شهادة أن ال إله    ،باهلل( قالوا: اهلل ورسوله أعلم  يامنوحده، وقال: )هل تدرون ما اإل

إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا  

من  مخسا من املغنم، وهناهم عن الدباء واحلنتم والنقري، وقال: )احفظوه وأخربوا به 

 (2)(القيس: )إن فيك خصلتني حيبهام اهلل احللم واألناة عبدأشج  وقال لألشج  ،وراءكم( 

أن ال  شهادة  :)ال يؤمن عبٌد حتى يؤمن بأربع: قال رسول اهلل  [ 158]احلديث:  

وأين حممٌد رسول اهلل، بعثني باحلق، ويؤمن باملوت، ويؤمن بالبعث بعد املوت،   ، إله إال اهلل

 
 (11(، ومسلم )46( رواه البخاري )1)

 (17(، ومسلم )53( رواه البخاري )2)
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  (1)(ويؤمن بالقدر

إىل اليمن قال له )إنك تأيت   ملا بعثه النبي أنه معاذ بن جبل عن  [ 159]احلديث:  

قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل  

فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن  

فقرائهم   أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل 

م واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل  أمواهلفإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 

 (2) (حجاب

والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحٌد من  ) :قال رسول اهلل   [ 160]احلديث:  

  أصحاب هيودٌي وال نرصايٌن يموت، وَل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من  األمة هذه 

 (3)النار(

: )من شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك  قال رسول اهلل  [ 161]احلديث: 

له، وأن حممدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهلل ورسوله وكلمته ألقاها إىل مريم وروٌح  

ويف رواية:   ،(4)(اجلنة عىل ما كان من العمل تعاىل منه، واجلنة حٌق، والنار حٌق، أدخله اهلل 

 (5)من أبواب اجلنة الثامنية أهيا شاء(  أدخله اهلل)

من ريض باهلل ربا،   يامنذاق طعم اإل ) :قال رسول اهلل  [ 162]احلديث: 

 
 . 1/87(،ورواه احلاكم يف املستدرك 81(، وابن ماجة يف املقدمة )2145رواه الرتمذي ) (1)

  (29( )19(، ومسلم )1496رواه البخاري ) (2)

 (153( رواه مسلم )3)

 (3435( رواه البخاري: )4)

 (28(، ومسلم: )3435( رواه البخاري: )5)
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 (1)(دينا، وبمحمد رسوال سالموباإل

، من  يامنثالٌث من فعلهن فقد طعم طعم اإل )   : قال رسول اهلل    [ 163]احلديث:  

عبد اهلل وحده، وعلم أنه ال إله إال اهلل، وأعطى زكاة ماله طيبة هبا نفسه رافدة عليه كل عام  

كم، فإن  أموالاهلرمة وال الدرنة وال املريضة وال الّشط اللئيمة، ولكن من وسط وَل يعط 

 (2) اهلل َل يسألكم خريه، وَل يأمركم بّشه(

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

 األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر الشيعية: من 

ست من عمل بواحدة  ) : : قال رسول اهلل قال ةإمام  عن أيب [ 164]احلديث: 

حتى تدخله اجلنة، تقول: أي رب قد كان يعمل يب يف الدنيا:    القيامة منهن جادلت عنه يوم 

 (3)(والزكاة، واحلج، والصيام، وأداء االمانة، وصلة الرحم الصالة

مناسكه من حجة   قال: ملا قىض رسول اهلل عيل،  مام عن اإل [ 165]احلديث: 

الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول: ال يدخل اجلنة إال من كان مسلام، فقام إليه أبوذر  

عريان ولباسه التقوى،   سالم: اإل ؟ فقال سالمفقال: يا رسول اهلل: وما اإل ،الغفاري

أساس وأساس   يشء   وزينته احلياء، ومالكه الورع، وكامله الدين، وثمرته العمل، ولكل 

 (4)(حبنا أهل البيت   مسالاإل

  سالم يقول: بني اإل عيل قال: سمعت رسول اهلل  مام عن اإل [ 166]احلديث: 

عىل مخس خصال: عىل الشهادتني والقرينتني، قيل له: أما الشهادتان فقد عرفنامها، فام  

 
 (2623(، والرتمذي )34( رواه مسلم )1)

 (3/187) يامن(، والبيهقي يف شعب اإل1/201(، والطرباين يف الصغري )1582داود )( رواه أبو 2)

  .9ص  1 الطوسى: جأماىل  (3)

  .82ص  1 الطوسى: جأماىل  (4)
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ى، والصيام وحج بيت  اآلخرقال: الصالة والزكاة، فانه ال يقبل أحدمها إال ب.. القرينتان؟

َملأُت َلُكمأ  ﴿أنزل اهلل عز وجل ف من استطاع إليه سبيال وختم ذلك بالوالية، اهلل َم َأكأ َيوأ الأ

َمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإلأ  ُت َعَليأُكمأ نِعأ َمأ  (1) ([3]املائدة:    ﴾ ِدينًا   سالمِدينَُكمأ َوَأمتأ

فقال   جربيل : جاءين عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل  [ 167]احلديث: 

عّشة أسهم، وقد خاب من ال سهم له فيها، أوهلا شهادة أن ال إله إال   سالمِل: يا أْحد اإل

اهلل وهي الكلمة، والثانية الصالة وهي الطهر، والثالثة الزكاة وهي الفطرة، والرابعة الصوم  

  األمر لّشيعة، والسادسة اجلهاد وهو العز، والسابعة وهي اجلنة، واخلامسه احلج وهي ا

باملعروف وهو الوفاء، والثامنة النهي عن املنكر وهو احلجة، والتاسعة اجلامعة وهي االلفة،  

 ( والعارشة الطاعة وهي العصمة

أصلها   يامنقال حبيبي جربيل: إن مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة، اإل: ) م قال  ث

الزكاة ماؤها، والصوم سعفها، وحسن اخللق ورقها، والكف عن  والصالة عروقها، و

ال يكمل إال بالكف عن   يامناملحارم ثمرها، فال تكمل شجرة إال بالثمر، كذلك اإل 

 (2)(املحارم

عريان   سالم اإل): الصادق، قال: قال رسول اهلل  مامعن اإل  [ 168]احلديث: 

أساس   يشء   فلباسه احلياء، وزينته الوفاء، ومروته العمل الصالح، وعامده الورع، ولكل 

 (3)(حبنا أهل البيت سالم وأساس اإل

عىل ْحار فقال:   عن ابن مسعود، قال: كنت رديف رسول اهلل  [ 169]احلديث:  

 
 .  131ص  2 الطوسى: جأماىل  (1)

   (68/380بحار األنوار ) (2)

  .46ص  2 الكاىف: ج (3)
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الرهبانية؟ فقلت: اهلل ورسوله أعلم،    يا ابن ام عبد، هل تدري من أين أحدثت بنو إِسائيل 

فقال: ظهرت عليهم اجلبابرة بعد عيسى عليه السالم يعملون بمعايص اهلل، فغضب أهل  

ثالث مرات، فلم يبق منهم إال القليل، فقالوا: إن ظهرنا   يامنفقاتلوهم فهزم أهل اإل  يامناإل

األرض إىل أن يبعث اهلل النبي   هؤالء أفنونا وَل يبق للدين أحد يدعو إليه، فتعالوا نتفرق يف 

فتفرقوا يف غريان اجلبال، وأحدثوا   الذي وعدنا به عيسى عليه السالم يعنون حممدا 

َتَدُعوَها َما  ﴿ : اآليةرهبانية فمنهم من متسك بدينه، ومنهم من كفر، ثم تال هذه  َبانِيًَّة ابأ َوَرهأ

َوانِ  تَِغاَء ِرضأ َرُهمأ   َكَتبأنَاَها َعَليأِهمأ إاِلَّ ابأ ِذيَن آَمُنوا ِمنأُهمأ َأجأ َها َحقَّ ِرَعاَيتَِها َفآَتيأنَا الَّ اهللَِّ َفاَم َرَعوأ

رٌي ِمنأُهمأ َفاِسُقونَ 
يا ابن ام عبد أتدري ما رهبانية أمتي؟ قلت:    :ثم قال   ،[ 27]احلديد:    ﴾َوَكثِ

 .(1)اهلل ورسله أعلم، قال: اهلجرة واجلهاد والصالة والصوم واحلج والعمرة

 أئمة اهلدى: عن  ورد  ـ ما    2

 وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم، كام ييل: 

 عيل:   مام اإل أ ـ ما روي عن  

أربعة: التوكل عىل اهلل،   أركانله  يامناإل )عيل:  مام قال اإل [ 170]احلديث: 

 (2)(إىل اهلل، والرضا بقضاء اهلل، والتسليم المر اهلل عز وجل  األمر وتفويض 

ثالث ال تنفع واحدة منهن دون   سالم أثايف اإل)عيل:  مام اإل قال  [ 171]احلديث: 

 (3) (صاحبتيها: الصالة، والزكاة، والوالية

،  سالم إن اهلل خلق اإل): قال رسول اهلل  قال: عيل  مام اإلعن  [ 172]احلديث: 

 
   .243ص  9جممع البيان ج  (1)

  .56ص  2 الكاىف: ج (2)

  .286املحاسن ص  (3)



 

102 

 

فجعل له عرصة، وجعل له نورا، وجعل له حصنا، وجعل له نارصا: فأما عرصته فالقرآن،  

وأما نوره فاحلكمة، وأما حصنه فاملعروف، وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشعيتنا، فأحبوا  

أهل بيتي وشيعتهم وأنصارهم فانه ملا اِسي يب إىل السامء الدنيا فنسبني جربيل عليه السالم  

استودع اهلل حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم يف قلوب املالئكة فهو عندهم   الهل السامء 

، ثم هبط يب إىل أهل األرض، فنسبني إىل أهل األرض فاستودع اهلل  القيامةوديعة إىل يوم 

يف قلوب مؤمني أمتي، فمؤمنو أمتي حيفظون وديعتي يف   حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم

الرجل من أمتي عبد اهلل عز وجل عمره أيام الدنيا ثم   أال فلو أن القيامةأهل بيتي إىل يوم 

 (1)(لقي اهلل عز وجل مبغضا الهل بيتي وشيعتي ما فرج اهلل صدره إال عن نفاق 

ما   سالمعيل عن قواعد اإل مام: سألت اإل قال كميل بن زيادعن  [ 173]احلديث: 

سبعة، فأوهلا العقل، وعليه بني الصرب، والثاين صون العرض   سالمهي؟ فقال: قواعد اإل

وصدق اللهجة، والثالثة تالوة القرآن عىل جهته، والرابعة احلب يف اهلل والبغض يف اهلل،  

واخلامسة حق آل حممد ومعرفة واليتهم، والسادسة حق االخوان واملحامات عليهم،  

 والسابعة جماورة الناس باحلسنى. 

يب الذنب فيستغفر اهلل منه فام حد االستغفار قال: التوبة، قلت:  قلت: العبد يص 

بس؟ قال: ال، قلت: فكيف؟ قال إن العبد إذا أصاب ذنبا يقول: أستغفر اهلل بالتحريك،  

قلت: وما التحريك؟ قال: الشفتان واللسان يريد أن يتبع ذلك باحلقيقة؟ قلت: وما  

يعود إىل الذنب الذي استغفر منه، قال   احلقيقة؟ قال: تصديق يف القلب وإضامر أن ال 

كميل: فاذا فعلت ذلك فأنا من املستغفرين؟ قال: ال، قال كميل: فكيف ذاك؟ قال: النك  

َل تبلغ إىل االصل بعد، قال كمل: فأصل االستغفار ما هو؟ قال: الرجوع إىل التوبة من  

 
  .46ص  2 الكاىف: ج (1)
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االستغفار اسم  الذنب الذي استغفرت منه، وهي أول درجة العابدين، وترك الذنب، و

واقع ملعاين ست: أوهلا الندم عىل ما مىض، والثاين العزم عىل ترك العود أبدا، والثالث أن  

تؤدي حقوق املخلوقني التي بينك وبينهم، والرابع أن تؤدي حق اهلل يف كل فرض،  

واخلامس أن تذيب اللحم الذي نبت عىل السحت واحلرام حتى يرجع اجللد إىل عظمه ثم  

 بينهام حلام جديدا، والسادس أن تذيق البدن أَل الطاعات كام أذقته لذات  تنشئ فيام 

 .(1)املعايص

ى لنفسه منها ما شاء،  ف فاصط  مورإن اهلل ابتدأ األ)عيل:    ماماإل   قال  [ 174]احلديث:  

فاشتقه من اسمه، فنحله من   يامنواستخلص منها ما أحب، فكان مما أحب أنه ارتىض اإل 

ه عىل من جانبه، وجعله عزا  أركانه فسهل رشائعه ملن ورده؛ وأعز أحب من خلقه، ثم بين

ملن وااله، وأمنا ملن دخله، وهدى ملن ائتم به وزينة ملن حتىل به، ودينا ملن انتحله، وعصمة  

ملن اعتصم به، وحبال ملن استمسك به، وبرهانا ملن تكلم به، ورشفا ملن عرفه، وحكمة ملن  

، وحجة ملن خاصم به، وفلجا ملن حاج به، وعلام ملن وعى،  نطق به، ونورا ملن استضاء به

وحديثا ملن روى، وحكام ملن قىض، وحلام ملن حدث، ولبا ملن تدبر، وفهام ملن تفكر، ويقينا  

ملن عقل، وبصرية ملن عزم، وآية ملن توسم، وعربة ملن اتعظ، ونجاتا ملن آمن به، ومودة من  

ملن توكل، وراحة ملن فوض، وسبقة ملن أحسن،   اهلل ملن صلح، وزلفى ملن ارتقب، وثقة 

وخريا ملن سارع، وجنة ملن صرب، ولباسا ملن اتقى، وتطهريا ملن رشد، وأمنة ملن أسلم،  

أصل احلق؛ وأصل احلق سبيله اهلدى، وصفته احلسنى،   يامن فاإل. وروحا للصادقني.

فيع الغاية، يسري املضامر،  ومأثرته املجد، فهو أبلج املنهاج، مّشق املنار، مضئ املصابيح، ر

جامع احللبة، متنافس السبقة، قديم العدة، كريم الفرسان، الصاحلات مناره، والعفة  

 
  .192حتف العقول ص  (1)
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حلبته، واجلنة سبقته، والنار نقمته،   القيامةمصابيحه، واملوت غايته، والدنيا مضامره، و

ات يعمر  يستدل عىل الصاحلات، وبالصاحل يامنفباإل. والتقوى عدته، واملحسنون فرسانه.

تزلف   القيامةة، وباآلخرالفقه، وبالفقه يرهب املوت، وباملوت ختتم الدنيا، وبالدنيا حتذر 

  اجلنة، واجلنة حرسة أهل النار، والنار موعظة التقوى، والتقوى سنخ االحسان، والتقوى 

  غاية ال هيلك من تبعها وال يندم من يعمل هبا الن بالتقوى فاز الفائزون، وباملعصية خرس 

 . اخلاِسون، فليزدجر اولوا النهى، وليتذكر أهل التقوى

عىل أربع دعائم: عىل الصرب، واليقني، والعدل، واجلهاد، فالصرب عىل أربع   يامنفاإل

شعب: عىل الشوق، والشفق، والزهد، والرتقب، فمن اشتاق إىل اجلنة سال عن الشهوات،  

نيا هانت عليه املصيبات، ومن  ومن أشفق من النار رجع عن املحرمات، ومن زهد يف الد

 ارتقب املوت سارع إىل اخلريات. 

واليقني عىل أربع شعب: عىل تبرصة الفطنة، وتأول احلكمة، وموعظة العربة، وسنة  

االولني، فمن تبرص يف الفطنة تأول احلكمة، ومن تأول احلكمة عرف العربة، ومن عرف  

 الولني. العربة عرف السنة، ومن عرف السنة فكأنام عاش يف ا

والعدل عىل أربع شعب: عىل غائص الفهم، وغمرة العلم، وزهرة احلكم وروضة  

احللم، فمن فهم فرس مجيع العلم، ومن عرف احلكم َل يضل، ومن حلم َل يفرط يف أمره،  

 وعاش به يف الناس ْحيدا. 

باملعروف، والنهي عن املنكر، والصدق عند   األمر واجلهاد عىل أربع شعب: عىل 

، وشنآن الفاسقني، فمن أمر باملعروف شد ظهر املؤمنني، ومن هنى عن املنكر أرغم  املواطن

أنف الكافرين، ومن صدق يف املواطن قىض ما عليه، ومن شنئ الفاسقني غضب هلل، ومن  

 ودعائمه وشعبه؛.  يامنغضب هلل غضب اهلل له، فذلك اإل
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ة؛ فالفسق من ذلك  والكفر عىل أربع دعائم: عىل الفسق، والغلو، والشك، والشبه

عىل أربع شعب: اجلفا، والعمى، والغفلة، والعتو، فمن جفا حقر املؤمن، ومقت الفقهاء،  

وأرص عىل احلنث، ومن عمي نيس الذكر، وبذأ خلقه وألح عليه الشيطان، ومن غفل وثب  

وانكشف عنه    األمرعىل ظهره وحسب غيه رشدا وغرته االماين، وأخذته احلرسة إذا انقىض  

ماَل يكن حيتسب، ومن عتا عن أمر اهلل، تعاىل اهلل عليه ثم أذله   اء، وبدا له من اهللالغط

 بسلطانه وصغره بجالله كام فرط يف جنابه واغرت بربه الكريم. 

والغلو عىل أربع شعب: عىل التعمق،، والتنازع، والزيغ، والشقاق فمن تعمق َل ينته  

الغمرات ال تنحبس عنه فتنة إال غشيته اخرى، فهو هيوي يف  إىل احلق، وَل يزدد إال غرقا يف 

أمر مريج، ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل وبىل أمرهم من طول اللجاج، ومن زاغ  

ساءت عنده احلسنة، وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضالل، ومن شاق أعورت عليه  

 اتبع غري سبيل املؤمنني. طريقه واعرتض أمره، وضاق خمرجه، وحري أن ينزع من دينه من  

فبأي آالء ربك    ،والشك عىل أربع شعب: عىل املرية، واهلول، والرتدد، واالستسالم 

،  األولون يتامرى املمرتون، ومن هاله ما بني يديه نكص عىل عقبيه، ومن تردد يف ريبه سبقه  

ك  ة هلاآلخرون، ووطئته سنابك الشياطني، ومن استسلم هللكة الدنيا واآلخروأدركه 

 فيهام، ومن نجا من ذلك فبفضل اليقني. 

والشبهة عىل أربع شعب: عىل إعجاب بالزينة، وتسويل النفس، وتأول العوج،  

ولبس احلق بالباطل، وذلك أن الزينة تؤل عن البينة، وتسويل النفس تقحم إىل الشهوة،  

والعوج يميل ميال عظيام، واللبس ظلامت بعضها فوق بعض، فذلك الكفر ودعائمه  

 وشعبه. 

والنفاق عىل أربع دعائم: عىل اهلوى، واهلوينا، واحلفيظة، والطمع فاهلوى من ذلك  
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عىل أربع شعب: عىل البغي، والعدوان، والشهوة، والعصيان فمن بغي كثرت غوايله وختىل  

منه، ونرص عليه، ومن اعتدى َل تؤمن بوائقه وَل يسلم قلبه، ومن َل يعدل نفسه عن  

 رسات، وسبح فيها ومن عىص ضل عمدا بال عذر وال حجة. الشهوات، خاض يف احل

وأما شعب اهلوينا: فاهليبة، والغرة، واملامطلة، واالمل، وذلك أن اهليبة ترد عن احلق،  

يف العمي، ولوال االمل علم   واالغرتار بالعاجل تفريط االجل، وتفريط املامطلة مورط 

 مات خفاتا من اهلول والوجل.  االنسان حساب ما هو فيه، ولو علم حساب ما هو فيه 

وأما شعب احلفيظة، فالكرب والفخر، واحلمية، والعصبية، فمن استكرب أدبر، ومن  

أمر بني إدبار، وفجور،   األمر فخر فجر، ومن ْحى أرص، ومن أخذته العصبية جار، فبئس 

 وإرصار، وجور عن الرصاط. 

مكروه عند اهلل، واملرح  وشعب الطمع: الفرح، واملرح، واللجاجة، والتكرب، فالفرح  

خيالء، واللجاجة بالء ملن اضطرته إىل ْحله االثام، والتكرب له ولعب وشغل واستبدال  

 الذي هو أدنى الذي هو خري. 

فذلك النفاق ودعائمه وشعبه، واهلل قاهر فوق عباده تعاىل ذكره، واستوت به مرته،  

وخلص دينه،   واشتدت قوته، وفاضت بركته، واستضاءت حكمته، وفلجت حجته 

وحقت كلمته، وسبقت حسناته، وصفت نسبته، وأقسطت موازينه وبلغت رساالته،  

وحَّضت حفظته، ثم جعل السيئة ذنبا، والذنب فتنة، والفتنة دنسا، وجعل احلسنى غنام،  

والعتبى توبة، والتوبة طهورا، فمن تاب اهتدى ومن افتتن غوى، ماَل يتب إىل اهلل ويعرتف  

 حلسنى، وال هيلك عىل اهلل إال هالك. بذنبه، ويصدق با 

فاهلل اهلل ما أوسع مالديه من التوبة والرْحة والبّشى واحللم العظيم، وما أنكر ما  

لديه من االنكار واجلحيم والعزة والقدرة والبطش الشديد، فمن ظفر بطاعة اهلل اختار  
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 (1)(اركرامته، ومن َل يزل يف معصية اهلل ذاق وبيل نقمته، هنالك عقبى الد

حدود الفروض التي فرضها اهلل عىل خلقه هي  ) عيل:  مام اإلقال  [ 175]احلديث: 

مخسة من كبار الفرائض: الصالة، والزكاة، واحلج، والصوم، والوالية احلافظة هلذه  

 الدين والّشائع.  أمورالفرائض األربعة، وهي فلكل الفرائض والسنن ومجيع 

الوقت، ومعرفة القبلة والتوجه إليها،   فكبار حدود الصالة أربعة، وهي معرفة

والركوع، والسجود، وهلا خامسة ال تتم الصالة وتثبت إال هبا، وهي الوضوء عىل حدوده  

التي فرضها اهلل، وبينها يف كتابه، وإنام صارت هذه كبار حدود الصالة الهنا عوام يف مجيع  

اس العاقل والعاَل وغري  العاَل معروفة مشهورة بكل لسان يف الّشق والغرب فجيمع الن

العاَل يقدر عىل أن يتعلم هذه احلدود الكبار ساعة جتب عليه، الهنا تتعلم بالرؤية واالشارة،  

من ضبط الوضوء، والوقت، والقبلة والركوع والسجود ال عذر الحد يف تأخري تعليم  

 ذلك. 

يتعلم   وسائر حدود الصالة وما فيها من السنن، فليس كل أحد حيسن ويتهيأ له أن

فجعل اهلل تبارك    امةما فيها من السنن من القراءة والدعاء والتسبيح والتشهد واالذان واالق

وتعاىل هذه كبار حدود الصالة، لعلمه عز وجل أن الناس كلهم يستطيعون أن يؤدوا مجيع  

هذه االشياء يف حالة وجوهبا عليهم وجعلها فريضة، وجعل سائر ما فيها سنة واجبة عىل  

 سنها، ووسع ملن َل حيسنها يف إقامتها حتى يتعلمها. من أح 

وكبار حدود الزكاة أربعة معرفة القدر الذي جيب عليه فيه الزكاة، وما الذي جيب  

، ومعرفة الوقت الذي جيب فيه الزكاة، ومعرفة العدد والقيمة،  موال الزكاة عليه من األ 

 ومعرفة املوضع الذي توضع فيه. 

 
   .163ـ  158حتف العقول ص  (1)
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والقيمة، فهو أنه جيب أن يعلم االنسان كم االشياء التي جتب  فأما معرفة العدد 

التي فرض اهلل عليهم فيه الزكاة، وهو الذهب والفضة، واحلنطة،    موالالزكاة عليها، من األ 

فهذه تسعة أشياء، وليس عليم فيام   والشعري، والتمر، والزبيب، واالبل، والبقر، والغنم 

عرفوا من ذلك ما جيب من العدد، وقد بني اهلل  م زكاة، وجيب أن يأمواهلسوى ذلك من 

ذلك، ووضع ملعرفة ما حيتاجون إليه مما فرض عليهم أربعة أشياء وهي الكيل، والوزن،  

واملساحة، والعدد، فالعدد يف االبل والبقر والغنم، والكيل يف احلنطة والشعري والزبيب  

االشياء كان مؤديا للزكاة عىل  والتمر، والوزن يف الذهب والفضة، فاذا عرف االنسان هذه 

ما فرض اهلل تبارك وتعاىل عليه، فان َل يعرف ذلك َل حيسن أن يؤدي هذه الفرائض، ثم  

حيتاج بعد ذلك أن يعرف املوضع الذي جيب أن يضع فيه زكاته، فيضعها فيه، وإال َل يكن  

 مؤديا ملا أمر اهلل، وَل يقبل منه، فهذه كبار حدود الزكاة. 

حدود احلج أربعة، فأول ذلك االحرام من الوقت املوقت ال يتقدم عىل ذلك  وكبار 

وال يتأخر عنه إال لعلة، والطواف بالبيت، والسعي بني الصفا واملروة والوقوف باملوفقني:  

عرفة واملزدلفة، وهي املشعر احلرام، فهذه كبار حدود احلج وعليه بعد أن يتعلم ما حيتاج  

يلزم من ذبح وحلق وتقصري ورمي اجلامر حتى يؤدي ذلك كام   إليه يف عمرته وحجه وما 

 جيب وكام سنه رسول اهلل صلوات اهلل عليه وآله. 

وكبار حدود الصوم أربعة: وهي اجتناب االكل والّشب والنكاح واالرمتاس يف  

املاء، فهذه كبار حدود الصوم، وعليه بعد ذلك أن جيتنب القئ متعمدا والكذب، وقول  

وأمر    اد الشعر، وغري ذلك مما قد هني عنه، وجاء به اخلرب، مما سنه رسول اهلل  الزور، وإنش

 به.

وكبار حدود الوضوء للصالة أربعة: وهي غسل الوجه، واليدين إىل املرافق واملسح  



 

109 

 

 عىل الرأس، واملسح عىل الرجلني إىل الكعبني كام أمر اهلل، وسائر ذلك سنة. 

الطاعة أن يعلم أنه معصوم من اخلطاء والزلل،  املفروض    ماموكبار حدود والية اإل

  مور والعمد، ومن الذنوب كلها صغريها وكبريها: ال يزل وال خيطأ وال يلهو بشئ من األ

املوبقة للدين، وال بشئ من املالهي، وأنه أعلم الناس بحالل اهلل وحرامه، وفرائضه،  

وأنه أسخى الناس، وأشجع   وسننه، وأحكامه، مستغن عن مجيع العاَل، وغريه حمتاج إليه،

 الناس. 

والعلة يف وجوب العصمة أنه إن َل يكن معصوما َل يؤمن منه أن يدخل يف بعض ما  

من الذنوب   يشء   يدخل فيه الناس، من ارتكاب املحارم بغلبة الشهوات فاذا دخل يف

ناس مؤديا  ا عىل الإماماحتاج إىل من يقيم عليه احلدود التي فرضها اهلل، وال جيوز أن يكون  

هلم من يكون هبذه الصفة من ارتكاب الذنوب، والعلة يف أن يكون أعلم الناس أنه إن َل  

دينهم   أمور يكن عاملا بجميع احلالل واحلرام، وفنون العلوم التي حيتاج الناس إليها يف 

ودنياهم، َل يؤمن منه أن يقلب رشائع اهلل وأحكامه وحدوده، فيقطع من ال جيب عليه  

ويقتل ويصلب السارق، وحيد ويَّضب املحارب، والعلة يف أنه جيب أن يكون  القطع، 

م وفيئهم، وإن َل يكن سخيا تاقت  أمواهل أسخى الناس أنه خازن املسلمني، واملؤمتن عىل 

م فأخذها، والعلة يف أنه جيب أن يكون أشجع الناس النه فئة املسلمني: إليه  أمواهلنفسه إىل  

يكن أشجعهم َل يؤمن منه أن هيرب ويفر من الزحف   يرجعون يف احلروب، وإن َل 

َمئٍِذ ُدُبَرُه  ﴿ : ويسلمهم للقتل والعطب فيبوء بغضب من اهلل كام قال عز وجل مأ َيوأ
ِ َوَمنأ ُيَوهلي

ًفا لِِقَتاٍل َأوأ ُمَتَحييًزا إىَِل فَِئٍة َفَقدأ َباَء بَِغَضٍب ِمَن اهللَِّ جيوز أن يفر    فال[  16]األنفال:    ﴾إِالَّ ُمَتَحري

 من احلرب ويبوء بغضب من اهلل. 

وجعل اهلل عز وجل هلذه الفرائض األربع داللتني، ومها أعظم الدالئل يف السامء  
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الشمس والقمر، فداللة الصالة التي هي أعظم هذه األربعة وهي عمود الدين وهي  

اَلَة لُِدُلوكِ   ﴿   : أرشفها وأجلها: الشمس يقول اهلل عز وجل يأِل    َأِقِم الصَّ ِس إِىَل َغَسِق اللَّ مأ الشَّ

ُهوًدا   ِر َكاَن َمشأ َفجأ آَن الأ ِر إِنَّ ُقرأ َفجأ آَن الأ فال تعرف مواقيت الصالة إال  [  78]اإلِساء:    ﴾َوُقرأ

بالشمس: أوهلا الزوال عن كبد السامء، وهو وقت الظهر، ثم العرص بعدها، ودليلها ما تقدم  

ة إذا ذهب الشفق،  اآلخروالعشاء    و من الشمس من الزوال، واملغرب إذا سقط القرص وه 

وهو من الشمس، وصالة الفجر إذا طلع الفجر وهو من الشمس، وجعل عز وجل داللة  

الزكاة مشرتكة بني الشمس والقمر، فاذا حال احلول وجبت الزكاة، وجعل داللة احلج  

َأُلوَنَك  ﴿: عاىلوالصوم، القمر ال تعرف هاتان الفريضتان إال بالقمر لقول اهلل تبارك وت َيسأ

َجي  َِهلَِّة ُقلأ ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلأ ُر  ﴿ :وقوله عز وجل ،[189]البقرة:  ﴾َعِن األأ َشهأ

َقاِن َفَمنأ َشِهَد ِمنأُكُم   ُفرأ َُدى َوالأ آُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيينَاٍت ِمَن اهلأ ُقرأ يِه الأ
َرَمَضاَن الَِّذي ُأنأِزَل فِ

َر فَ  هأ هُ الشَّ والشهور   ،ففرض احلج والصوم ال يعرف إال بالشهور ، [185]البقرة:  ﴾لأَيُصمأ

 (1)(ال تعرف إال بالقمر دون الشمس

 : الصادق   مام ج ـ ما روي عن اإل 

الصادق: أوقفني عىل   مام عن عجالن أيب صالح قال: قلت لإل [ 176]احلديث: 

بام جاء من   قرار حممدا رسول اهلل، واإل شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن )، فقال: يامنحدود اإل

عند اهلل، وصالة اخلمس، وأداء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، ووالية ولينا،  

 (2)(وعداوة عدونا، والدخول مع الصادقني 

 
   (388/ 68بحار األنوار ) (1)

   .18: 2 الكاىف: ج (2)
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ثالثة الصالة والزكاة   سالماإل (1) أثايف)الصادق:  ماماإل  قال  [ 177]احلديث: 

 (2) (والوالية، ال تصح واحدة منهن إال بصاحبتيها 

إن اهلل عز وجل فرض عىل خلقه مخسا  )الصادق:  مام قال اإل [ 178]احلديث: 

 (4)(وَل يرخص يف واحدة (3)فرخص يف أربع

الصادق: أخربين بدعائم   مامعن عيسى بن الرسى قال: قلت لإل  [ 179]احلديث:  

  يشء    منها، التي من قرص عن معرفة  يشء   التي ال يسع أحدا التقصري عن معرفة  سالم اإل

منها فسد عليه دينه، وَل يقبل منه عمله، ومن عرفها وعمل هبا صلح له دينه، وقبل منه عمله  

 يامنإله إال اهلل، واإلجهله، فقال: شهادة أن ال    مورمن األ  يشء      وَل يضق به مما هو فيه جلهل

الزكاة، والوالية    موالبام جاء به من عند اهلل، وحق يف األ  قرار، واإلبأن حممدا رسول اهلل  

  يشء    دون يشء   ، فقلت له: هل يف الوالية التي أمر اهلل عز وجل هبا والية آل حممد 

َا الَّ ﴿: فضل يعرف ملن أخذ به؟ قال: نعم، قال اهلل عز وجل ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللََّ  َياَأهي 

ُسوَل َوُأوِِل  يُعوا الرَّ
وقال رسول اهلل: )من مات وال  ، [ 59]النساء:  ﴾ِمنأُكمأ  األمر َوَأطِ

  : وناآلخروقال  ، عيل  مام وكان اإل وكان رسول اهلل  ، ه مات ميتة جاهلية(إماميعرف 

يزيد بن معاوية وحسني بن    ون:اآلخروقال    ، ثم كان احلسني   ، وكان معاوية، ثم كان احلسن

 
 مجع اثفية بالضم والكرس وهي االحجار التي عليها القدر وأقلها ثالثة وإنام اقترص عليها الهنا أهم االجزاء.  (1)

   .18: 2 الكاىف: ج (2)

كالتقصري يف الصالة يف السفر، وتأخريها عن وقت الفضيلة مع العذر، وترك كثري من واجباهتا يف بعض االحيان، أو  (3)

احلائض والنفساء، وعن فاقد الطهورين أيضا إن قيل به، والزكاة عمن َل يبلغ ماله النصاب أو مع فقد سائر سقوط الصالة عن  

الّشايط، واحلج مع فقد االستطاعة أو غريها من الّشائط، والصوم عن املسافر والكيرب وذوي العطاش وأمثاهلم، بخالف 

من االحوال، وحيتمل أن يراد بالرخصة أنه ال ينتهي تركها إىل حد الكفر   الوالية فاهنا مع بقاء التكليف ال يسقط وجوهبا يف حال

  (68/332واخللود يف النار، بخالف الوالية، فان تركها كفر، واالول أظهر، بحار األنوار )

  .22ص  2 الكاىف: ج (4)
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ثم سكت، ثم قال: أزيدك؟ فقال له حكم االعور: نعم  ..  عيل وال سواء وال سواء وال سواء

جعلت فداك قال: ثم كان عيل بن احلسني، ثم كان حممد بن عيل أبا جعفر، وكانت الشيعة  

قبل أن يكون أبو جعفر وهم ال يعرفون مناسك حجهم وحالهلم وحرامهم، حتى كان  

بوجعفر، ففتح هلم وبني هلم مناسك حجهم، وحالهلم وحرامهم، حتى صار الناس  أ

، واألرض ال تكون  األمر حيتاجون إليهم من بعد ما كانوا حيتاجون إىل الناس وهكذا يكون  

ه مات ميتة جاهلية، وأحوج ما تكون إىل ما أنت عليه  إمام، ومن مات ال يعرف إمامإال ب

وأهوى بيده إىل حلقه ـ وانقطعت عنك الدنيا تقول: لقد كنت عىل  إذا بلغت نفسك هذه ـ 

 .(1) أمر حسن

املحمدية السمحة إقام الصالة، وإيتاء  )الصادق:  مام قال اإل [ 180]احلديث: 

وأداء حقوق املؤمن فان من   مام الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت، والطاعة لإل 

س مائة عام عىل رجليه، حتى يسيل من عرقه  مخ القيامةحبس حق املؤمن أقامه اهلل يوم 

أودية، ثم ينادي مناد من عند اهلل جل جالله هذا الظاَل الذي حبس عن اهلل حقه، قال فيوبخ  

 (2) (أربعني عاما ثم يؤمر به إىل نار جنهم

الصادق: أال اخربك بأصل    مام عن عيل بن عبد العزيز قال: قال اإل   [ 181]احلديث:  

؟ قال: قلت: بىل جعلت فداك قال: أصله الصالة، وفرعه  سنامهته ووفرعه وذرو سالماإل

الزكاة، وذروته وسنامه اجلهاد يف سبيل اهلل، أال اخربك بأبواب اخلري؟ الصوم جنة،  

َتَتَجاىَف ُجُنوهُبُمأ  ﴿ : والصدقة حتط اخلطيئة، وقيام الرجل يف جوف الليل يناجي ربه ثم تال
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 ُ ُعوَن َرهبَّ نَاُهمأ ُينأِفُقونَ َعِن املأََضاِجِع َيدأ ًفا َوَطَمًعا َومِمَّا َرَزقأ  (1)([ 16]السجدة:  ﴾مأ َخوأ

الصادق: جعلت فداك   مامعن سليامن بن خالد قال: قلت لإل  [ 182]احلديث: 

شهادة أن ال إله إال اهلل،  )أخربين عن الفرائض التي افرتض اهلل عىل العباد ما هي؟ فقال: 

وأن حممدا رسول اهلل وإقام الصالة، واخلمس، والزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان،  

 (3) (، واجتنب كل منكر دخل اجلنة(2)والوالية فمن أقامهن وسدد وقارب

الصادق أخربين بدعائم   مامعن عيسى بن الرسي قال: قلت لإل [ 183]احلديث: 

منها، الذي من قرص عن   يشء   الذي بنى اهلل عليه الدين ال يسع أحدا التقصري يف  سالم اإل

منها فسد عليه دينه، وَل يقبل منه عمله، ومن عرفها وعمل هبا صلح له دينه،   يشء   معرفة 

نعم شهادة  )إن جهله فقال:  مور من األ يشء   ه بجهل وقبل منه عمله، وَل يَّضه ما هو في

  موال بام جاء من عند اهلل، وحق من األ  قرار واإل  برسوله  يامنأن ال إله إال اهلل، واإل

من مات  ) : قال: قال رسول اهلل (، ثم الزكاة، والوالية التي أمر اهلل هبا والية آل حممد 

 (4)(ه مات ميتة جاهليةإمام وال يعرف 

الصادق ديني فقلت:   مامعن إبراهيم املخارقي قال: وصفت لإل  [ 184]احلديث: 

عدل   إمامرسول اهلل، وأن عليا  أشهد أن ال إله إال اهلل وحده الرشيك له، وأن حممدا 

ثم   ، بعده ثم احلسن واحلسني ثم عيل بن احلسني ثم حممد بن عىل ثم أنت، فقال: رْحك اهلل

اهلل! اتقوا اهلل! عليكم بالورع، وصدق احلديث، وأداء االمانة، وعفة  اتقوا اهلل! اتقوا )قال: 
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 (1) (البطن والفرج: تكونوا معنا يف الرفيق االعىل 

الصادق   مامعن معاذ بن مسلم قال: أدخلت عمر أخي عىل اإل [ 185]احلديث: 

فقلت له: هذا عمر أخي وهو يريد أن يسمع منك شيئا فقال له: سل ماشئت، فقال: أسألك  

عن الذي اليقبل اهلل من العباد غريه واليعذرهم عىل جهله، فقال: شهادة أن ال إله إال اهلل،  

والصلوات اخلمس، وصيام شهر رمضان، والغسل من اجلنابة،   وأن حممدا رسول اهلل 

، فقال   تام بأئمة احلق من آل حممدئبامجاء من عنداهلل مجلة، واال قرار، واإلوحج البيت 

عمر: سمهم ِل أصلحك اهلل، فقال: عيل أمرياملؤمنني واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني  

فقال له: فأنت جعلت فداك؟ قال: جيري الخرنا .  بن عيل واخلري يعطيه اهلل من يشاء.  وحممد

جيري كام جيري الليل    األمر وعيل فضلهام، قال له: فأنت؟ قال: هذا    ماجيري الولنا، وملحمد

جيري كام جيري حد الزاين والسارق، قال: فأنت جعلت    األمر والنهار قال: فأنت؟ قال: هذا  

قال: قلت: جعلت   القيامة فداك؟ قال: القرآن، نزل يف أقوام وهي جتري يف الناس إىل يوم 

 .(2)فداك أنت، لتزيدين عىل أمر

     الصادق: أسألك عن  مام عن هشام بن عجالن قال: قلت لإل [ 186]احلديث: 

شهادة  )الذي اليسع الناس جهله، فقال:    يامنال أسأل عنه أحدا بعدك أسألك عن اإل    يشء  

بامجاء من عنداهلل، وإقام الصالة وإيتاء   قرار أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، واإل 

م رمضان والوالية لنا والرباءة من عدونا وتكون مع  الزكاة وحج البيت وصو

 (4)((3)الصديقني
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إنكم التكونون صاحلني حتى تعرفوا،  )الصادق:  ماماإل قال  [ 187]احلديث: 

والتعرفون حتى تصدقوا، والتصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة اليصلح أوهلا إال  

إن اهلل تبارك وتعاىل اليقبل إال العمل الصالح واليتقبل إال بالوفاء بالّشوط  .. بآخرها 

والعهود ومن وىف هلل بّشوطه، واستكمل ما وصف يف عهده، نال مما عنده، واستكمل  

وعده، إن اهلل عز وجل أخرب العباد بطرق اهلدى، ورشع هلم فيها املنار، وأخربهم كيف  

َتَدى  َوإِيني َلَغفَّ ﴿يسلكون، فقال:   وقال:  ،  [82]طه:    ﴾ اٌر ملَِنأ َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثمَّ اهأ

فمن اتقى عز وجل فيام أمره لقي اهلل عز وجل   ،[ 27]املائدة:  ﴾إِنَّاَم َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن املأُتَِّقنيَ ﴿

ا أهنم آمنوا  هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن هيتدوا فظنو.  .مؤمنا بام جاء به حممد  

وأرشكوا من حيث اليعلمون، إنه من أتى البيوت من أبواهبا اهتدى، ومن أخذ يف غريها  

سلك طريق الردى، وصل اهلل طاعة وِل أمره بطاعة رسوله، وطاعة رسوله بطاعته، فمن  

إن اهلل قد  . .بام نزل من عنداهلل قرارَل يطع اهلل وال رسوله، وهو اإل األمرترك طاعة والة 

إِالَّ   امة َوإِنأ ِمنأ ﴿ : فقال تخلص الرسل المره، ثم استخلصهم مصدقني لذلك يف نذرهاس

تاه من جهل واهتدى من أبرص وعقل إن اهلل عز وجل يقول:    ،[ 24]فاطر:    ﴾ َخاَل فِيَها َنِذيرٌ 

ُدوِر ﴿ تِي يِف الص  ُقُلوُب الَّ َمى الأ َبأَصاُر َوَلكِنأ َتعأ َمى األأ َا اَل َتعأ وكيف   ..[46]احلج:  ﴾َفإِهنَّ

وأقروا بام أنزل اهلل عز   . اتبعوا رسول اهلل .هيتدي من َل يبرص، وكيف يبرص من َل ينذر 

لو أنكر رجل عيسى  وجل، واتبعوا آثار اهلدى فاهنا عالمات االمانة والتقى، واعلموا أنه 

بن مريم وأقر بمن سواه من الرسل َل يؤمن، اقتصوا الطريق بالتامس املنار، والتمسوا من  

 (1)(وراء احلجب االثار تستكملوا أمر دينكم، وتؤمنوا باهلل ربكم 

رشائع    إن اهلل تبارك وتعاىل أعطى حممدا  )الصادق:    ماماإل قال    [ 188]احلديث:  
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، وخلع االنداد، والفطرة واحلنيفية  خالصسى: التوحيد، واإلنوح وإبراهيم وموسى وعي 

السمحة، الرهبانية وال سياحة، أحل فيها الطيبات، وحرم فيها اخلبيثات ووضع عنهم  

إرصهم، واالغالل التي كانت عليهم، فعرف فضله بذلك ثم افرتض عليها فيه الصالة 

نكر، واحلالل واحلرام، واملواريث  باملعروف والنهي عن امل األمروالزكاة والصيام واحلج و

واحلدود والفرائض واجلهاد يف سبيل اهلل وزاده الوضوء وفضله بفاحتة الكتاب وبخواتيم  

سورة البقرة واملفصل وأحل له املغنم والفئ، ونرصه بالرعب وجعل له األرض مسجدا  

ِس املّشكني  وطهورا، وأرسله كافة إىل االبيض واالسود واجلن واالنس، وأعطاه اجلزية وأ

أنزل عليه سيفا من السامء يف غري غمد، وقيل    نبياء وفداهم ثم كلف ماَل يكلف أحدا من األ

َسَك ﴿له:   (1)([ 84]النساء:   ﴾َقاتِلأ يِف َسبِيِل اهللَِّ اَل ُتَكلَُّف إاِلَّ َنفأ

رِبأ  ﴿تعاىل:    قول اهلل   عن  الصادق  مام إلسألت اعن سامعة قال:    [ 189]احلديث:   َفاصأ

ُسِل  ِم ِمَن الر  َعزأ فقال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى  [ 35]األحقاف:  ﴾َكاَم َصرَبَ ُأوُلو الأ

اهلل ورسله، قلت: كيف صاروا اوِل العزم؟   أنبياءوحممد صلوات اهلل عليهم وعىل مجيع 

قال: الن نوحا بعث بكتاب ورشيعة فكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح ورشيعته  

هاجه حتى جاء إبراهيم عليه السالم بالصحف، وبعزيمة ترك كتاب نوح ال كفرا به  ومن

فكل نبي جاء بعد إبراهيم جاء بّشيعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى  

بالتوراة وبعزيمة ترك الصحف، فكل نبي جاء بعد موسى أخذ بالتوراة ورشيعته ومنهاجه  

رك رشيعة موسى ومنهاجه، فكل نبي جاء بعد املسيح  حتى جاء املسيح باالنجيل وبعزيمة ت 

فجاء بالقرآن ورشيعته ومنهاجه، فحالله حالل    أخذ بّشيعته ومنهاجه حتى جاء حممد  
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 .(1) ، فهؤالء اولوا العزم من الرسلالقيامة، وحرامه حرام إىل يوم القيامةإىل يوم 

 

 

 : الباقر   مام د ـ ما روي عن اإل 

عىل مخس: عىل الصالة والزكاة   سالم بني اإل)الباقر:  مام اإل قال  [ 190]احلديث: 

وأخذ الناس  ، ويف رواية: )(2) (والصوم واحلج والوالية، وَل يناد بشئ كام نودي بالوالية

 (3)(بأربع

الباقر قال: أال أخربك بأصل   مامعن سليامن بن خالد، عن اإل [ 191]احلديث: 

فداك، قال: أما أصله فالصالة، وفرعه   وفرعه وذروة سنامه؟ قلت: بىل جعلت سالماإل

الزكاة، وذروة سنامه اجلهاد ثم قال: إن شئت أخربتك بأبواب اخلري قلت: نعم جعلت  

فداك، قال: الصوم جنة من النار والصدقة تذهب باخلطيئة، وقيام الرجل يف جوف الليل  

عُ ﴿ : يذكر اهلل ثم قرأ  نَاُهمأ  َتَتَجاىَف ُجنُوهُبُمأ َعِن املأََضاِجِع َيدأ ًفا َوَطَمًعا َومِمَّا َرَزقأ ُمأ َخوأ وَن َرهبَّ

 (4)([ 16]السجدة:  ﴾ ُينأِفُقوَن 

عىل مخس دعائم: الوالية   سالمبني اإل)الباقر:  مام اإلقال  [ 192]احلديث: 

 (5) (والصالة والزكاة وصوم شهر رمضان واحلج

عىل مخس: الوالية والصالة   سالمبني اإل)الباقر:  ماماإلقال  [ 193]احلديث: 

 
  .17ص  2 الكاىف: ج، 261املحاسن ص  (1)

  .18ص  2الكايف، ج  (2)

  .286املحاسن ص  (3)

   .62ص  4ج  23ص  2 الكاىف: ج (4)

  .21ص  2 الكاىف: ج (5)



 

118 

 

 (1) (والزكاة والصوم واحلج وَل يناد بشئ ما نودي بالوالية يوم الغدير

عىل مخس دعائم: إقام   سالمبني اإل)الباقر قال:  مامعن اإل  [ 194]احلديث: 

الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت احلرام، والوالية لنا أهل  

 (2) (البيت

 

عىل مخسة أشياء:   سالمالباقر قال: بني اإل  مام عن زرارة، عن اإل [ 195]احلديث: 

ذلك  من  يشء     عىل الصالة، والزكاة، والصوم، واحلج، والوالية، قال زرارة: فقلت: وأي

قلت: ثم الذي ييل  ..أفضل؟ قال: الوالية أفضل الهنا مفتاحهن، والواِل هو الدليل عليهن

قلت: ثم  .. قال: الصالة عمود دينكم إن رسول اهلل  ،الصالة  :ذلك يف الفضل؟ قال

:  الذى يليها يف الفضل؟ قال: الزكاة الهنا قرهنا هبا، وبدأ بالصالة قبلها، وقال رسول اهلل  

والذي يليها يف الفضل؟ قال: احلج قال اهلل عز وجل:   ، قلت:( تذهب الذنوبالزكاة )

﴿ ِ َعاملَ َتَطاَع إَِليأِه َسبِياًل َوَمنأ َكَفَر َفإِنَّ اهللََّ َغنِيٌّ َعِن الأ َبيأِت َمِن اسأ   ﴾ نَي َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحج  الأ

من عّشين صالة نافلة، ومن  حلجة مقبولة خري ): وقال رسول اهلل  ، [97]آل عمران: 

طاف هبذا البيت طوافا أحىص فيه اسبوعه، وأحسن ركعتيه، غفر له، وقال يف يوم عرفة  

قلت: فام ذا يتبعه؟ قال: الصوم، قلت: وما بال الصوم صار آخر  (، ويوم املزدلفة ما قال 

ما إذا   إن أفضل االشياء  :ذلك أمجع؟ قال: قال رسول اهلل: الصوم جنة من النار، ثم قال

فاتك َل تكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤديه بعينه، إن الصالة والزكاة واحلج والوالية  

مكاهنا دون أدائها، وإن الصوم إذا فاتك أو قرصت أو سافرت فيه أديت   يشء   ليس ينفع 
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    مكانه أياما غريها، وجزيت ذلك الذنب بصدقة وال قضاء عليك وليس من تلك األربعة 

 يك مكانه غريه. جيز يشء 

  مام وسنامه ومفتاحه وباب االشياء ورىض الرْحان الطاعة لإل األمر ذروة )ثم قال: 

نَاَك  ﴿ :  بعد معرفته، إن اهلل عز وجل يقول َسلأ ُسوَل َفَقدأ َأَطاَع اهللََّ َوَمنأ َتَوىلَّ َفاَم َأرأ َمنأ ُيطِِع الرَّ

قام ليله وصام هناره، وتصدق بجميع ماله  أما لو أن رجال  ،[ 80]النساء:  ﴾َعَليأِهمأ َحِفيًظا 

ه بداللته إليه، ما كان  أعاملوحج مجيع دهره وَل يعرف والية وِل اهلل، فيواليه ويكون مجيع 

أولئك املحسن منهم يدخله اهلل  )ثم قال:    (يامنله عىل اهلل حق يف ثوابه، وال كان من أهل اإل

 (1)(اجلنة بفضل رْحته 

فقال: إن اهلل عز    يامنعن اإل  عيل   مام سئل اإل  :الباقر قال   مامعن اإل  [ 196]احلديث:  

 عىل أربع دعائم: عىل الصرب، واليقني، والعدل، واجلهاد.  يامنوجل جعل اإل

فالصرب من ذلك عىل أربع شعب: عىل الشوق، واالشفاق، والزهد، والرتقب، فمن  

جع عن املحرمات، ومن زهد يف  اشتاق إىل اجلنة سال عن الشهوات، ومن أشفق عن النار ر

 الدنيا هانت عليه املصيبات، ومن راقب املوت سارع إىل اخلريات. 

واليقني عىل أربع شعب: تبرصة الفطنة، وتأول احلكمة، ومعرفة العربة وسنة  

االولني، فمن أبرص الفطنة عرف احلكمة، ومن تأول احلكمة عرف العربة ومن عرف العربة  

سنة فكأنام كان مع االولني واهتدى إىل التي هي أقوم، ونظر إىل  عرف السنة، ومن عرف ال 

من نجا بام نجا، ومن هلك بام هلك، وإنام أهلك اهلل من هلك بمعصيته، وأنجا من أنجا  

 بطاعته.

والعدل عىل أربع شعب غامض الفهم، وغمر العلم، وزهرة احلكم، وروضة احللم،  
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ئع احلكم، ومن حلم َل يفرط يف أمره،  فمن فهم فرس مجيع العلم، ومن علم عرف رشا

 وعاش يف الناس ْحيدا. 

باملعروف، والنهي عن املنكر، والصدق يف   األمرواجلهاد عىل أربع شعب: عىل 

املواطن، وشنآن الفاسقني، فمن أمر باملعروف شد ظهر املؤمن، ومن هنى عن املنكر أرغم  

الفاسقني   يشء   ي عليه، ومن أنف املنافق، وأمن كيده، ومن صدق يف املواطن قىض الذ

 (1)(ودعائمه وشعبه  يامنغضب هلل ومن غضب هلل غضب اهلل له فذلك اإل

عّش من لقي اهلل عز وجل هبن دخل اجلنة:  )الباقر:  مام اإلقال  [ 197]احلديث: 

بام جاء به من عند اهلل عز وجل،   قرارواإل شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل 

لصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان وحج البيت، والوالية الولياء اهلل،  وإقام ا

 (2)(والرباءة من أعداء اهلل، واجتناب كل مسكر 

عىل عّشة    سالم بني اإل):  قال: قال رسول اهلل    الباقر  ماماإل عن    [ 198]احلديث:  

أسهم: عىل شهادة أن ال إله إال اهلل وهي امللة، والصالة وهي الفريضة، والصوم وهو اجلنة،  

باملعروف وهو   األمر والزكاة وهي الطهارة، واحلج وهو الّشيعة، واجلهاد وهو العز، و

 (3)(الوفاء، والنهي عن املنكر وهي املحجة، واجلامعة وهي االلفة، والعصمة وهي الطاعة

 

من استقبل قبلتنا، وشهد شهادتنا، ونسك  )الباقر:  ماماإل قال  [ 199احلديث: ] 

باهلل،   يامناإل): فقال يامنعن اإل (، وسئلنسكنا، وواىل ولينا، وعادى عدونا فهو مسلم 
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 (1)(اهلل  والتصديق بكتاب اهلل تعاىل وأن ال يعىص

الباقر ومعه   مامعن إسامعيل اجلعفى قال: دخل رجل عىل اإل [ 200]احلديث: 

الباقر: هذه صحيفة خماصم عىل الدين الذي   مامصحيفة مسائل شبه اخلصومة، فقال له اإل

اشهد أن ال إله إال  )الباقر:    ماميقبل اهلل فيه العمل، فقال: رْحك اهلل هذا الذي اريد فقال اإل

عبده ورسوله، وتقر بام جاء من عنداهلل، والوالية لنا أهل    اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممدا

لنادولة إن   البيت، والرباءة من عدونا، والتسليم والتواضع والطمأنينة، وانتظار أمرنا فان

 (2) (هبا  شاء اهلل جاء 

ا تكلموا يف هذا القرآن بغري علم،  أناسإن )الباقر:  مام اإل قال  [ 201]احلديث: 

َتاَب ِمنأُه آَياٌت حُمأَكاَمٌت ُهنَّ  ﴿تبارك وتعاىل يقول: ) وذلك أن اهلل 
ُهَو الَِّذي َأنأَزَل َعَليأَك الأكِ

تِغَ  ٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنأُه ابأ ِذيَن يِف ُقُلوهِبِمأ َزيأ ا الَّ َتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّ
ِفتأنَِة  ُأم  الأكِ اَء الأ

تَِغاَء َتأأوِ  ِعلأِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمنأ ِعنأِد َربي َوابأ اِسُخوَن يِف الأ َلُم َتأأِويَلُه إِالَّ اهللَُّ َوالرَّ ِه َوَما َيعأ
نَا  يلِ

ُر إِالَّ ُأوُلو  كَّ  [  7]آل عمران:  ﴾ األلبابَوَما َيذَّ

ُبُدوا اهللََّ َواتَُّقوُه وَ   ﴿إن اهلل عز وجل بعث نوحا إىل قومه     ، [3]نوح:    ﴾ َأطِيُعونِ َأِن اعأ

صلوات    نبياءثم دعاهم إىل اهلل عز وجل وحده، وأن يعبدوه واليّشكوا به شيئا ثم بعث األ

فدعاهم إىل أن يعبدوا اهلل واليّشكوا به شيئا،   اهلل عليهم عىل ذلك إىل أن بلغوا حممدا 

يِن َما َوَّصَّ بِِه ُنوًحا َوالَِّذي﴿وقال:  َع َلُكمأ ِمَن الدي َراِهيَم   رَشَ يأنَا بِِه إِبأ َحيأنَا إَِليأَك َوَما َوصَّ َأوأ

ُعوُهمأ إَِليأِه اهللَُّ نَي َما َتدأ
كِ ِ يِه َكرُبَ َعىَل املأُّشأ

ُقوا فِ يَن َواَل َتَتَفرَّ َتبِي  َوُموَسى َوِعيَسى َأنأ َأِقيُموا الدي  جَيأ

َليأِه َمنأ َيَشاُء َوهَيأِدي إَِليأِه َمنأ ُينِيُب 
إىل قومهم بشهادة أن   نبياءفبعث األ [ 13رى: ]الشو ﴾إِ
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بامجاء به من عنداهلل، فمن آمن خملصا ومات عىل ذلك أدخله اهلل اجلنة    قرار ال إله إال اهلل، اإل 

بذلك وذلك أن اهلل ليس بظالم للعبيد، وذلك أن اهلل َل يكن يعذب عبدا حتى يغلظ عليه  

لنار ملن عمل هبا فلام استجاب لكل نبي من  يف القتل واملعايص التي أوجب اهلل عليه هبا ا

استجاب له من قومه من املؤمنني، جعل لكل نبي منهم رشعة ومنهاجا، والّشعة واملنهاج  

ِدهِ ﴿:  سبيل وسنة، وقال اهلل ملحمد   َحيأنَا إِىَل ُنوٍح َوالنَّبِيينَي ِمنأ َبعأ َحيأنَا إَِليأَك َكاَم َأوأ   ﴾ إِنَّا َأوأ

 [  163]النساء:  

مر كل نبي باالخذ بالسبيل والسنة، وكان من السبيل والسنة التي أمر اهلل عز وجل  وأ

هبا موسى عليه السالم أن جعل عليهم السبت وكان من أعظم السبت وَل يستحل أن يفعل  

ذلك من خشية اهلل أدخله اهلل اجلنة، ومن استخف بحقه واستحل ماحرم اهلل عليه من العمل  

ه، أدخله اهلل عز وجل النار، وذلك حيث استحلوا احليتان، واحتبسوها  الذي هناه اهلل عنه في

    وأكلوها يوم السبت، غضب اهلل عليهم من غري أن يكونوا أرشكوا بالرْحن، والشكوا، يف 

ا ِمنأُكمأ  ﴿مما جاء به موسى عليه السالم قال اهلل عز وجل:  يشء  َتَدوأ ِذيَن اعأ ُتُم الَّ مأ
َوَلَقدأ َعلِ

بأ   [ 65]البقرة:   ﴾ ِت َفُقلأنَا هَلُمأ ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسئِنَي يِف السَّ

بام جاء به من   قرار ثم بعث اهلل عيسى عليه السالم بشهادة أن ال إله إال اهلل، واإل

عنداهلل، وجعل هلم رشعة ومنهاجا فهدمت السبت الذي امروا به أن يعظموه قبل ذلك،  

ما كانوا عليه من السبيل والسنة التي جاء هبا موسى، فمن َل يتبع سبيل عيسى أدخله    امةوع

 اهلل النار، وإن كان الذي جاء به النبيون مجيعا أن اليّشكوا باهلل شيئا. 

وهو بمكة عّش سنني، فلم يمت بمكة يف تلك   ثم بعث اهلل عز وجل حممدا 

ه،  إقرارالعّش سنني أحد يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل إال أدخله اهلل اجلنة ب

عىل ذلك إال من   متبع ملحمد  التصديق، وَل يعذب اهلل أحدا ممن مات وهو  إيامن وهو 



 

123 

 

 أرشك بالرْحن. 

َوَقىَض َرب َك  ﴿  : يف سورة بني إِسائيل بمكة  وتصديق ذلك أن اهلل عز وجل أنزل عليه 

َساًنا  ِن إِحأ َوالَِديأ اُه َوبِالأ ُبُدوا إِالَّ إِيَّ إِنَّ َربََّك َيبأُسُط  ﴿: إىل قوله تعاىل [ 23]اإلِساء:  ﴾َأالَّ َتعأ

ُه َكاَن بِِعَباِدِه َخبِرًيا َبِصرًيا  ِدُر إِنَّ َق ملَِنأ َيَشاُء َوَيقأ زأ أدب وعظة وتعليم  [ 30]اإلِساء:  ﴾الري

مما هني عنه، وأنزل هنيا عن أشياء    يشء     وهني خفيف، وَل يعد عليه وَل يتواعد عىل اجرتاح

ُن  ﴿حذر عليها وَل يغلظ فيها وَل يتواعد عليها، وقال:   اَلٍق َنحأ َيَة إِمأ اَلَدُكمأ َخشأ ُتُلوا َأوأ َواَل َتقأ

اُكمأ إِنَّ َقتأَلُهمأ َكا  ُزُقُهمأ َوإِيَّ ًئا َكبِرًيا ) َنرأ ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِياًل  31َن ِخطأ َنا إِنَّ َرُبوا الزي ( َواَل َتقأ

نَا لَِولِييِه 32) َل َمظأُلوًما َفَقدأ َجَعلأ
َقي َوَمنأ ُقتِ َم اهللَُّ إِالَّ بِاحلأ تِي َحرَّ َس الَّ ُتُلوا النَّفأ ُسلأَطاًنا  ( َواَل َتقأ

َقتأ  فأ يِف الأ ِ ُه َكاَن َمنأُصوًرا )َفاَل ُيرسأ َسُن َحتَّى  33ِل إِنَّ تِي ِهَي َأحأ يِم إِالَّ بِالَّ
َيتِ َرُبوا َماَل الأ ( َواَل َتقأ

ُئواًل ) َد َكاَن َمسأ َعهأ ِد إِنَّ الأ َعهأ ُفوا بِالأ ُه َوَأوأ َكيأَل إَِذا كِلأُتمأ َوِزُنوا  34َيبأُلَغ َأُشدَّ ُفوا الأ ( َوَأوأ

َتقِ  َطاِس املأُسأ ِقسأ َسُن َتأأِوياًل ) بِالأ ٌ َوَأحأ َع  35يِم َذلَِك َخريأ مأ ُف َما َليأَس َلَك بِِه ِعلأٌم إِنَّ السَّ ( َواَل َتقأ

ُئواًل )  ُفَؤاَد ُكل  ُأوَلئَِك َكاَن َعنأُه َمسأ َبرَصَ َوالأ ِض َمَرًحا إِنََّك َلنأ خَتأِرَق  36َوالأ َرأ أِش يِف األأ ( َواَل مَت

َض َوَلنأ َتبأُلَغ  َرأ َباَل ُطواًل )األأ ِ ُروًها ) 37اجلأ ( َذلَِك مِمَّا  38( ُكل  َذلَِك َكاَن َسييُئُه ِعنأَد َربيَك َمكأ

ُحورً  َعلأ َمَع اهللَِّ إهَِلًا آَخَر َفُتلأَقى يِف َجَهنََّم َمُلوًما َمدأ َمِة َواَل جَتأ كأ
َحى إَِليأَك َرب َك ِمَن احلأِ   ﴾ ا َأوأ

 [  39  – 31]اإلِساء: 

ُتُكمأ َناًرا َتَلظَّى )  ﴿ والليل إذا يغشى: وأنزل يف  َقى  14َفَأنأَذرأ َشأ اَلَها إِالَّ األأ ( اَل َيصأ

َب َوَتَوىلَّ 15) فهذا مّشك، وأنزل يف إذا السامء انشقت:   ، [16 -  14]الليل:  ﴾ ( الَِّذي َكذَّ

ِرِه ) ﴿ ا َمنأ ُأويِتَ كَِتاَبُه َوَراَء َظهأ ُعو ُثُبو10َوَأمَّ َف َيدأ ىَل َسِعرًيا ) 11ًرا ) ( َفَسوأ ( إِنَُّه  12( َوَيصأ

وًرا )  ُ لِِه َمرسأ فهذا [ 15 - 10]االنشقاق:  ﴾( َبىَل 14( إِنَُّه َظنَّ َأنأ َلنأ حَيُوَر ) 13َكاَن يِف َأهأ

أ َيأأتُِكمأ َنِذيٌر ) ﴿: مّشك، وأنزل يف تبارك ٌج َسَأهَلُمأ َخَزَنُتَها َأََل يَها َفوأ
ِقَي فِ ُلوا َبىَل  ( َقا 8ُكلَّاَم ُألأ
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َل اهللَُّ ِمنأ   نَا َما َنزَّ نَا َوُقلأ بأ فهؤالء مّشكون، وأنزل  [  9،  8]امللك:    ﴾     يشء      َقدأ َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّ

الينَي )﴿: يف الواقعة بِنَي الضَّ ا إِنأ َكاَن ِمَن املأَُكذي لَِيُة  93( َفنُُزٌل ِمنأ َْحِيٍم )92َوَأمَّ ( َوَتصأ

ا َمنأ ُأويِتَ كَِتاَبُه  ﴿ : فهؤالء مّشكون، وأنزل يف احلاقة[ 94 -  92 ]الواقعة:  ﴾ َجِحيمٍ  َوَأمَّ

ِشاَملِِه َفَيُقوُل َياَليأَتنِي ََلأ ُأوَت كَِتابَِيهأ )
ِر َما ِحَسابَِيهأ )25بِ أ َأدأ َقاِضَيَة  26( َوََل ( َياَليأَتَها َكاَنِت الأ

نَى َعنيي َمالَِيهأ ) 27) َِحيَم  30( ُخُذوُه َفُغل وُه ) 29َهَلَك َعنيي ُسلأَطانَِيهأ ) ( 28( َما َأغأ ( ُثمَّ اجلأ

ُلُكوُه )31َصل وُه ) ُعَها َسبأُعوَن ِذَراًعا َفاسأ ِمُن بِاهللَِّ  32( ُثمَّ يِف ِسلأِسَلٍة َذرأ ُه َكاَن اَل ُيؤأ ( إِنَّ

َعظِيمِ   فهذا مّشك. [  33 -  25]احلاقة:  ﴾ الأ

َِحيُم لِلأَغاِويَن ) َوُبري ﴿ :وأنزل يف طسم  ُبُدوَن  91َزِت اجلأ َن َما ُكنأُتمأ َتعأ ( َوِقيَل هَلُمأ َأيأ

وَن ) 92) وَنُكمأ َأوأ َينأَترِصُ َغاُووَن )93( ِمنأ ُدوِن اهللَِّ َهلأ َينأرُصُ يَها ُهمأ َوالأ
(  94( َفُكبأكُِبوا فِ

َُعونَ  إبليسَوُجُنوُد  ته من الشياطني وقوله:  ذري إبليسجنود [ 95 - 91]الشعراء:  ﴾ َأمجأ

ِرُمونَ ﴿ نَا إِالَّ املأُجأ يعني املّشكني الذين اقتدوا هبم هؤالء  [ 99]الشعراء:  ﴾ َوَما َأَضلَّ

ليس فيهم من اليهود والنصارى أحد، وتصديق    فاتبعوهم عىل رشكهم، وهم قوم حممد  

ُم ُنوٍح ﴿ذلك قول اهلل عز وجل:   َبتأ َقبأَلُهمأ َقوأ َب  ﴿  [42]احلج:    ﴾ َكذَّ َكةِ   أصحابَكذَّ َيأ   ﴾ األأ

ُم ُلوٍط  ﴿  [176]الشعراء:   َبتأ َقوأ ليس هم اليهود الذين قالوا عزير    [160]الشعراء:    ﴾َكذَّ

ابن اهلل وال النصارى الذين قالوا املسيح ابن اهلل سيدخل اهلل اليهود والنصارى النار،  

نَا إِالَّ ا﴿ م. وقوهلم: أعامهلويدخل كل قوم ب ِرُمونَ َوَما َأَضلَّ إذ دعونا [ 99]الشعراء:  ﴾ملأُجأ

َراُهمأ أِلُواَلُهمأ  ﴿: إىل سبيلهم، ذلك قول اهلل عز وجل فيهم حني مجعهم إىل النار َقاَلتأ ُأخأ

ًفا ِمَن النَّارِ   َأَضل وَنا َفآهِتِمأ َعَذاًبا ِضعأ
ِ
نَا َهُؤاَلء ُكلَّاَم َدَخَلتأ  ﴿وقوله:  ،[38]األعراف:  ﴾َربَّ

اَرُكوا فِيَها مَجِيًعا  َلَعنَتأ  امة َتَها َحتَّى إَِذا ادَّ برئ بعضهم من بعض،  [ 38]األعراف:  ﴾ُأخأ

ولعن بعضهم بعضا. يريد بعضهم أن حيجج بعضا رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل  
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هبم، وليس بأوان بلوى وال اختبار، وال قبول معذرة وال حني نجاة، وااليات وأشباههن  

 وال يدخل اهلل النار إال مّشكا. مما نزل به بمكة، 

عىل مخس: شهادة    سالميف اخلروج من مكة إىل املدينة بنى اإل  فلام أذن اهلل ملحمد  

أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام  

 التي أوجب اهلل  شهر رمضان، وأنزل عليه احلدود، وقسمة الفرائض، وأخربه باملعايص 

ًدا َفَجَزاُؤُه  ﴿: عليها وهبا النار، ملن عمل هبا، وأنزل يف بيان القاتل ِمنًا ُمَتَعمي ُتلأ ُمؤأ َوَمنأ َيقأ

يَها َوَغِضَب اهللَُّ َعَليأِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِياًم 
وال يلعن   [ 93]النساء:  ﴾َجَهنَُّم َخالًِدا فِ

ِريَن َوَأَعدَّ هَلُمأ َسِعرًيا )  ﴿ : اهلل عز وجلاهلل مؤمنا قال 
َكافِ ( َخالِِديَن فِيَها  64إِنَّ اهللََّ َلَعَن الأ

وكيف يكون يف املشية وقد أحلق به   [65، 64]األحزاب:  ﴾َأَبًدا اَل جَيُِدوَن َولِياا َواَل َنِصرًيا

ـ حني جزاه جهنم ـ الغضب واللعنة وقد بني ذلك من امللعونون يف كتابه؟ وأنزل يف مال  

ِذيَن ﴿: اليتيم من أكله ظلام َيَتاَمى ُظلأاًم إِنَّاَم  أموالوَن يأكلإِنَّ الَّ وَن يِف ُبُطوهِنِمأ َناًرا  يأكلالأ

َن َسِعرًيا   َلوأ والنار تلتهب   القيامة وذلك أن آكل مال اليتيم جيئ يوم [  10اء:  ]النس  ﴾َوَسَيصأ

 يف بطنه، حتى خيرج هلب النار من فيه، يعرف أهل اجلمع أنه آكل مال اليتيم. 

ِفنَي ﴿: وأنزل يف الكيل ٌل لِلأُمَطفي وَل جيعل الويل الحد حتى  [ 1]املطففني:  ﴾ َويأ

ٌل لِلَّ   ﴿يسميه كافرا قال اهلل تعاىل:   ٍم َعظِيمٍ َفَويأ َهِد َيوأ وأنزل  [  37]مريم:    ﴾ ِذيَن َكَفُروا ِمنأ َمشأ

ِد اهللَِّ وَ ﴿ : يف العهد وَن بَِعهأ رَتُ ِذيَن َيشأ ياًل ُأوَلئَِك اَل َخاَلَق هَلُمأ يِف إيامهنِ إِنَّ الَّ
ِة  اآلخرمأ َثَمنًا َقلِ

َم  يِهمأ َوهَلُمأ َعَذاٌب َألِيٌم  القيامةَواَل ُيَكليُمُهُم اهللَُّ َواَل َينأُظُر إَِليأِهمأ َيوأ ]آل عمران:   ﴾َواَل ُيَزكي

 . يدخل اجلنة   يشء    ة فبأياآلخرواخلالق النصيب، فمن َل يكن له نصيب يف  [77

انَِيُة اَل َينأكُِحَها إاِلَّ َزاٍن َأوأ  ﴿ : وأنزل باملدينة َكًة َوالزَّ ِ ايِن اَل َينأكُِح إِالَّ َزانَِيًة َأوأ ُمّشأ الزَّ

 ِ ِمننِيَ ُمّشأ َم َذلَِك َعىَل املأُؤأ فلم يسم اهلل الزاين مؤمنا وال الزانية مؤمنة،  [ 3]النور:  ﴾ٌك َوُحري
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أنه قال: اليزين الزاين حني يزين وهو  ـ ليس يمرتي فيه أهل العلم ـ  وقال رسول اهلل 

لع  كخ  يامنمؤمن وال يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن، فانه إذا فعل ذلك خلع عنه اإل 

 القميص. 

لُِدوُهمأ   ﴿وأنزل باملدينة  َبَعِة ُشَهَداَء َفاجأ أ َيأأُتوا بَِأرأ َصنَاِت ُثمَّ ََل ُموَن املأُحأ ِذيَن َيرأ َوالَّ

َفاِسُقوَن )  َبُلوا هَلُمأ َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلئَِك ُهُم الأ دِ 4َثاَمننَِي َجلأَدًة َواَل َتقأ ِذيَن َتاُبوا ِمنأ َبعأ   ( إِالَّ الَّ

َلُحوا َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  فربأ اهلل ما كان مقيام عىل الفرية من أن  [  5،  4]النور:    ﴾ َذلَِك َوَأصأ

َتُوونَ  ﴿ ، قال اهلل عز وجل: يامنيسمى باإل ِمنًا َكَمنأ َكاَن َفاِسًقا اَل َيسأ   ﴾ َأَفَمنأ َكاَن ُمؤأ

َفاِسُقونَ ﴿وجعله اهلل منافقا قال اهلل عز وجل:  [  18]السجدة:   ]التوبة:    ﴾ إِنَّ املأُنَافِِقنَي ُهُم الأ

ِر   إبليس إِالَّ ﴿قال:  ف إبليسوجعله اهلل عز وجل من أولياء    [67 ني َفَفَسَق َعنأ َأمأ َكاَن ِمَن اجلأِ

ِه  َغافاَِلِت  ﴿وجعله اهلل ملعونا فقال:  [ 50]الكهف:  ﴾َربي َصنَاِت الأ ُموَن املأُحأ ِذيَن َيرأ إِنَّ الَّ

َيا وَ املأُ  نأ ِمنَاِت ُلِعنُوا يِف الد  ِسنَُتُهمأ  23ِة َوهَلُمأ َعَذاٌب َعظِيٌم ) اآلخرؤأ َهُد َعَليأِهمأ َألأ َم َتشأ ( َيوأ

َمُلونَ  ُجُلُهمأ باَِم َكاُنوا َيعأ وليست تشهد اجلوارح عىل مؤمن،  [  24،  23]النور:    ﴾َوَأيأِدهيِمأ َوَأرأ

فأما املؤمن فيعطى كتابه بيمينه، قال اهلل عز   إنام تشهد عىل من حقت عليه كلمة العذاب،

َتاهَبُمأ َواَل ُيظأَلُموَن َفتِياًل ﴿  وجل:
َرُءوَن كِ  [  71]اإلِساء:    ﴾َفَمنأ ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفُأوَلئَِك َيقأ

وسورة النور انزلت بعد سورة النساء، وتصديق ذلك أن اهلل عز وجل أنزل عليه يف  

َبَعًة ِمنأُكمأ َفإِنأ  وَ ﴿سورة النساء:  ِهُدوا َعَليأِهنَّ َأرأ َتشأ َفاِحَشَة ِمنأ نَِسائُِكمأ َفاسأ نَي الأ
يِت َيأأتِ الالَّ

ُت َأوأ جَيأَعَل اهللَُّ هَلُنَّ َسبِياًل  اُهنَّ املأَوأ ُبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّ ِسُكوُهنَّ يِف الأ [  15]النساء:    ﴾ َشِهُدوا َفَأمأ

يَها آَياٍت َبيينَاٍت  ﴿ز وجل: والسبيل الذي قال اهلل ع
نَا فِ َزلأ نَاَها َوَأنأ نَاَها َوَفَرضأ َزلأ ُسوَرٌة َأنأ

ُروَن )  ُكمأ هِباَِم  1َلَعلَُّكمأ َتَذكَّ لُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنأُهاَم ِماَئَة َجلأَدٍة َواَل َتأأُخذأ ايِن َفاجأ انَِيُة َوالزَّ ( الزَّ

ِم َرأأَفٌة يِف ِديِن اهللَِّ إِنأ ُكنأتُ  َيوأ ِمنُوَن بِاهللَِّ َوالأ ِمننِيَ  اآلخر مأ ُتؤأ َهدأ َعَذاهَبُاَم َطائَِفٌة ِمَن املأُؤأ َيشأ   ﴾َولأ
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 (1) ([2، 1]النور:  

 : الرضا   مام هـ ـ ما روي عن اإل 

الرضا أن يكتب   مامعن الفضل بن شاذان قال: سأل املأمون اإل [ 202]احلديث: 

شهادة أن ال إله إال    سالم إن حمض اإل) :  ماماإلعىل إجياز واختصار فكتب    سالم له حمض اإل

اهلل وحده ال رشيك له إهلا واحدا أحدا صمدا قيوما سميعا بصريا قديرا قديام باقيا، عاملا ال  

  يشء     جيهل، قادرا ال يعجز غنيا ال حيتاج، عدال ال جيور، وأنه خالق كل شئ، وليس كمثله

له وال كفو له، وأنه املقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة، وأن  ال شبه له وال ضد 

عبده ورسوله وأمينه وصفيه وصفوته من خلقه، وسيد املرسلني وخاتم النبيني،   حممدا 

وأن مجيع ما جاء به حممد  .  وأفضل العاملني، ال نبي بعده وال تبديل مللته، وال تغيري لّشيعته.

ملبني، والتصديق به وبجميع من مىض قبله من رسل اهلل وأنبيائه  هو احلق ا بن عبد اهلل 

وحججه، والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من  

خلفه، تنزيل من حكيم ْحيد، وأنه املهيمن عىل الكتب كلها وأنه حق من فاحتته إىل خامتته،  

ووعده ووعيده، وناسخه ومنسوخه، وقصصه  نؤمن بمحكمه وبمتشاهبه، وخاصه وعامه،  

وأن الدليل بعده واحلجة عىل املؤمنني،  .  وأخباره، ال يقدر أحد من املخلوقني أن يأيت بمثله.

والقائم بأمر املسلمني، والناطق عن القرآن، والعاَل بأحكامه أخوه وخليفته ووصيه ووليه  

املتقني، وقائد    إمام عيل، و  ماماإل  الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى، عيل بن أيب طالب 

الغر املحجلني، وأفضل الوصيني، ووارث علم النبيني واملرسلني، وبعده احلسن واحلسني  

سيدا شباب أهل اجلنة أمجعني ثم عيل بن احلسني زين العابدين ثم حممد بن عيل باقر علم  

عفر الكاظم، ثم  ثم موسى بن ج، النبيني، ثم جعفر بن حممد الصادق وارث علم الوصيني 
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عيل بن موسى الرضا، ثم حممد بن عيل، ثم عيل ابن حممد، ثم احلسن بن عيل، ثم احلجة  

، وأن األرض ال ختلو من حجة اهلل تعاىل  ة ماموأشهد هلم بالوصية واإل.  القائم املنتظر ولده. 

نيا،  عىل خلقه يف كل عرص وأوان، وأهنم العروة الوثقى وأئمة اهلدى، واحلجة عىل أهل الد

إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، وأن كل من خالفهم ضال مضل تارك للحق واهلدى،  

بالبيان، من مات وَل يعرفهم مات   وأهنم املعربون عن القرآن والناطقون عن الرسول 

وحب أولياء اهلل عز وجل واجب  .. ميتة جاهلية، وأن من دينهم الورع والعفة والصدق 

وأن أفعال العباد خملوقة هلل تعاىل  . والرباءة منهم، ومن أئمتهم. وكذلك بغض أعداء اهلل 

خلق تقدير ال خلق تكوين، واهلل خالق كل شئ، وال يقول باجلرب والتفويض، وال يأخذ اهلل  

عز وجل الربئ بالسقيم، وال يعذب اهلل تعاىل االطفال بذنوب االباء، وال تزر وازرة وزر  

عى، وهلل عز وجل أن يعفو ويتفضل، وال جيور وال  اخرى، وأن ليس لالنسان إال ما س

يظلم، النه تعاىل منزه عن ذلك، وال يفرض اهلل طاعة من يعلم أنه يضلهم ويغوهيم، وال  

.  خيتار لرسالته، وال يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به وبعبادته ويعبد الشيطان دونه. 

مسلم بمؤمن، وال يرسق السارق   ، وكل مؤمن مسلم، وليس كليامنغري اإل سالموأن اإل

احلدود مسلمون،    أصحابحني يرسق وهو مؤمن، وال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، و

ال مؤمنون، وال كافرون، واهلل عز وجل ال يدخل النار مؤمنا وقد وعده اجلنة، وال خيرج  

فر ما دون ذلك  من النار كافرا وقد أوعده النار، واخللود فيها، وال يغفر أن يّشك به، ويغ

ملن يشاء، ومذنبو أهل التوحيد يدخلون يف ـ النار وخيرجون منها والشفاعة جائزة هلم، وأن  

هو أداء االمانة،   يامن واإل. .إيامن، ال دار كفر وال دار سالمالدار اليوم دار تقية وهي دار اإل

إىل أن قال عليه    ركانباللسان وعمل باأل  إقرار و  واجتناب مجيع الكبائر، وهو معرفة بالقلب 

.  السالم: وتؤمن بعذاب القرب ومنكر ونكري، والبعث بعد املوت، وامليزان والرصاط.
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والرباءة من الذين ظلموا آل حممد ومهوا باخراجهم، وسنوا ظلمهم، وغريوا سنة نبيهم،  

ونكثوا بيعة    والرباءة من الناكثني والقاسطني واملارقني، الذين هتكوا حجاب رسول اهلل  

والرباءة من االنصاب واالزالم أئمة  .. عيل واجبة مام هم وأخرجوا املرأة، وحاربوا اإلإمام

ادة اجلور كلهم، أوهلم وآخرهم، والرباءة من أشباه عاقري الناقة، أشقياء  الضالل، وق

ين، وممن يتوالهم، والوالية المرياملؤمنني والذين مضواعىل منهاج نبيهم  اآلخر االولني و

   وَل يغريوا وَل يبدلوا مثل سلامن الفاريس، وأيب ذر الغفاري، واملقداد بن االسود وعامر

ليامن، وأيب اهليثم التيهان، وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت،  بن ياِس، وحذيفة بن ا

وأيب أيوب االنصاري، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتني، وأيب سعيد اخلدري وأمثاهلم  

وللسالكني منهاجهم   ريض اهلل عنهم، والوالية التباعهم وأشياعهم، واملهتدين هبدهيم 

 (1)(رضوان اهلل عليهم ورْحته
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 الفصل الثاين 

 اهلداية اخلاصة نيا ـ موازين  ثا

عىل املوازين واملعايري  الدالة األحاديث من نحاول يف هذا الفصل مجع ما ورد 

وهي أيضا من املعاين التي وقع االنحراف  ، سالمواإل يامنللمراتب العليا من اإلالضابطة 

والتحريف هبا، حيث أصبحت الوالية والتقوى واإلحسان وغريها من املراتب العليا  

 دعوى يدعيها الكل من غري حتقيق رشوطها، أو الوفاء بالتزاماهتا.

بل ربام أصبح البعض يتاجر هبا، ويورثها ملن شاء من أهله وأقاربه، ولذلك ورد يف  

 النصوص بيان رشوطها واملعايري املرتبطة هبا. 

وقد مجعنا أكثر ما قدرنا عليه من تلك األحاديث، مع الرتكيز عىل بعض الّشوط  

 اسية التي ال يمكن أن ينال املؤمن املراتب العليا من الدين إال هبا، وأمهها رشطان:األس

: الوالية ألولياء اهلل، والرباءة من أعدائهم، كام تشري إىل ذلك اآليات الكثرية  أوهلام 

 التي تعترب الوالء والرباء من األصول الكربى للدين. 

تعرتض السالك إىل اهلل نتيجة مواجهته  : التحمل والصرب عىل املشاق التي ثانيهام 

 للمنكر ووقوفه يف صف احلق وأهله. 

وكام أوردنا يف هذا الفصل ما ورد من األحاديث يف فضل مواالة أئمة اهلدى؛ فقد  

أوردنا معها عالمات صدق تلك املواالة، حتى ال يدعيها كل أحد، وذكرنا كذلك وصايا  

 . يهمأئمة اهلدى ملن يريد االنتساب هلم وتول

 ـ ما ورد يف اختالف مراتب الناس يف اهلداية:   أوال 

وهي األحاديث املتوافقة مع ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات الدالة عىل التفاضل  
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ٍض َوآَتيأنَا َداُووَد َزُبوًرا ﴿قال تعاىل: بني الصاحلني، كام  َض النَّبِيينَي َعىَل َبعأ نَا َبعأ لأ   ﴾ َوَلَقدأ َفضَّ

ن َكلََّم اهلُل َوَرَفَع  ﴿قال: ، و [55]اإلِساء:  نأُهم مَّ ٍض مي َضُهمأ َعىَل َبعأ نَا َبعأ لأ ُسُل َفضَّ تِلأَك الر 

َبيي  َيَم الأ َضُهمأ َدَرَجاٍت َوآَتيأنَا ِعيَسى ابأَن َمرأ ُقُدِس َبعأ َناُه بُِروِح الأ دأ ،  [253]البقرة:  ﴾ نَاِت َوَأيَّ

ٍض َوَلْلِخَرُة ﴿قال: و َضُهمأ َعىَل َبعأ نَا َبعأ لأ ِضياًل  أكربَدَرَجاٍت وَ  أكربانُظرأ َكيأَف َفضَّ   ﴾ َتفأ

 [. 21]اإلِساء: 

 َوهللَِِّ ِمرَياُث  َوَما َلُكمأ َأال ُتنِفُقوا يِف َسبِيِل اهللَِّ﴿: فاضل بني الصحابةقال يف ذكر الت و

َفتأِح َوَقاَتَل  نأ َأنَفَق ِمن َقبأِل الأ َتِوي ِمنُكم مَّ ِض ال َيسأ اَمَواِت َواألَرأ  [. 10]احلديد:    ﴾السَّ

ِمننَِي  ﴿: املجاهدين وغريهمفاضل بني قال يف ذكر الت و َقاِعُدوَن ِمَن املأُؤأ َتِوي الأ الَّ َيسأ

ِر َواملأَُجاهِ  َ ِِل الَّضَّ ُ ُأوأ َل اهلُل املأَُجاِهِديَن بِ أمواهلِ ُدوَن يِف َسبِيِل اهللِ بِ َغريأ مأ  أمواهلِ مأ َوَأنُفِسِهمأ َفضَّ

َقاِعِدي َل اهلُل املأَُجاِهِديَن َعىَل الأ نَى َوَفضَّ ُسأ َقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالا َوَعَد اهلُل احلأ َن َوَأنُفِسِهمأ َعىَل الأ

نأُه  ياًم َدَرَجاٍت مي
ًرا َعظِ ِحياًم َأجأ ًَة َوَكاَن اهلُل َغُفوًرا رَّ ِفَرًة َوَرْحأ ،  [96 -  95]النساء:  ﴾ َوَمغأ

ِذيَن آَمنُواأ َوَهاَجُرواأ َوَجاَهُدواأ يِف َسبِيِل اهللِ بِ ﴿وقال:  َظُم َدَرَجًة ِعنَد  أمواهلِ الَّ مأ َوَأنُفِسِهمأ َأعأ

َفائُِزوَن   َلئَِك ُهُم الأ  [. 20]التوبة:   ﴾اهللِ َوُأوأ

ِذيَن  ﴿: درجات العلامءفاضل بني قال يف ذكر التو ِذيَن آَمنُوا ِمنُكمأ َوالَّ َفِع اهللَُّ الَّ َيرأ

َمُلوَن َخبِرٌي  ِعلأَم َدَرَجاٍت َواهللَُّ باَِم َتعأ  [ 11]املجادلة:    ﴾ُأوُتوا الأ

ُحوا  َأمأ َحِسَب الَّ ﴿: املعصية أهل أهل الطاعة وفاضل بني قال يف ذكر الت و رَتَ ِذيَن اجأ

أَياُهم َومَمَاهُتُمأ َساَء َما حَيأ  احِلَاِت َسَوآًء حمَّ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َعَلُهمأ َكالَّ ييَئاِت َأن نَّجأ ُكُموَن  السَّ

   ، وغريها من اآليات الكثرية. [ 21]اجلاثية:  ﴾

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:   1

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

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية: 

بضع وسبعون، أو بضع وستون   يامناإل) :اهلل قال رسول  [ 203]احلديث: 

عن الطريق، واحلياء شعبة من   األذى  شعبة، فأفضلها قول: ال إله إال اهلل، وأدناها إماطة 

 (1)(يامناإل

إن هلل لوحا من زبرجدة خَّضاء حتت  ) :اهلل قال رسول  [ 204]احلديث: 

من    وثالثامئة خلق،العرش، كتب فيه:أنا اهلل ال إله إال أنا أرحم الراْحني خلقت بضعة عّش  

  (2)ال إله إال اهلل دخل اجلنة(أن  جاء بخلق منها مع شهادة 

: )ثالث أحلف عليهن، ال جيعل اهلل من له سهم  اهلل  قال رسول    [ 205]احلديث:  

ثالثة: الصالة والصوم والزكاة، وال يتوىل اهلل  ال سالم أسهم اإلو كمن ال سهم له،  سالماإل

وال حيب رجٌل قوما إال جعله معهم والرابعة لو   القيامة عبدا يف الدنيا فيوليه غريه يوم 

 (3) (القيامةحلفت عليها رجوت أن ال آثم ال يسرت اهلل عبدا يف الدنيا إال سرته يوم 

: اإلنفاق من اإلقتار، وبذل  يامنثالٌث من اإل )  :قال رسول اهلل    [ 206]احلديث:  

 (4) السالم للعاَل، واإلنصاف من نفسك(

ثالث من كن فيه استوجب الثواب،  )  :اهلل قال رسول  [ 207]احلديث: 

، وورٌع حيجزه عن حمارم اهلل، وحلٌم يرده عن  الدنيا : خلٌق يعيش به يف يامنواستكمل اإل

 
 (35رواه مسلم )( 1)

 ( 28(،وابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق )1093)2/20( رواه الطرباين يف )األوسط( 2)

 .  1/19(،واحلاكم يف املستدرك 4566، وأبو يعىل )6/145( رواه أْحد 3)

 (19439( وعبد الرزاق )1396) 4/232( رواه البزار يف البحر الزخار 4)
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 (1)جهل اجلاهل(

 

 الشيعية: ب ـ ما ورد يف املصادر  

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر الشيعية: 

من أسبغ وضوءه، وأحسن صالته، وأدى  ): قال رسول اهلل  [ 208]احلديث: 

  زكاة ماله، وخزن لسانه، وكف غضبه واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة الهل بيت رسوله 

 (2)(وأبواب اجلنة مفتحة له  يامن، فقد استكمل حقائق اإل 

يا عيل سبعة من كن فيه فقد  ) عيل:  مام لإل  قال رسول اهلل  [ 209]احلديث: 

، وأبواب اجلنة مفتحة له، من أسبغ وضوءه، وأحسن صالته، وأدى  يامناستكمل حقيقة اإل 

  (3) (زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة الهل بيت نبيه

يف عّشة: املعرفة، والطاعة، والعلم،   يامناإل): قال رسول اهلل [ 210]احلديث: 

والعمل، والورع، واالجتهاد، والصرب، واليقني والرضا، والتسليم، فأهيا فقد صاحبه بطل  

 (4)(نظامه

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم، كام ييل: 

 : الباقر   مام أ ـ ما روي عن اإل 

ُفوا  ﴿ :الباقر يف قول اهلل  مام زرارة، عن اإل عن  [ 211]احلديث:  رَتَ َوآَخُروَن اعأ

 
 ( 31( رواه البزار كام يف )كشف األستار( )1)

  .200أماىل الصدوق:  (2)

  .4: 2 اخلصال: ج (3)

 (، كنز الكراجكى. 69/175بحار األنوار ) (4)
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أولئك قوم مذنبون، حيدثون  ) : [ 102]التوبة:  ﴾بُِذُنوهِبِمأ َخَلُطوا َعَماًل َصاحِلًا َوآَخَر َسييًئا 

َعَسى اهللَُّ َأنأ َيُتوَب َعَليأِهمأ  ﴿م من الذنوب التي يعيبها املؤمنون ويكرهها، فأولئك إيامهن يف 

 (1)([ 102]التوبة:   ﴾ إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم 

الباقر قال: قلنا له: من وافقنا من علوي أو   مامعن زرارة، عن اإل [ 212]احلديث:  

يا زرارة قول اهلل أصدق من  )ي أو غريه، قال: غريه توليناه، ومن خالفنا برئنا منه من علو

 (2)(؟[102]التوبة:   ﴾َخَلُطوا َعَماًل َصاحِلًا َوآَخَر َسييًئا ﴿ قولك، أين 

ِدِمنَي ِمنأُكمأ  ﴿ يف قوله تعاىل:  الباقر  مام اإلقال  [ 213]احلديث:  َتقأ نَا املأُسأ َوَلَقدأ َعلِمأ

نَا  مأ
َتأأِخِرينَ َوَلَقدأ َعلِ  (3) (األمةهم املؤمنون من هذه ) : [ 24]احلجر:   ﴾ املأُسأ

إن املؤمنني عىل منازل منهم عىل واحدة، ومنهم  )الباقر:    مامقال اإل   [ 214]احلديث:  

عىل اثنتني، ومنهم عىل ثالث، ومنهم عىل أربع، ومنهم عىل مخس، ومنهم عىل ست ومنهم  

دة ثنتني َل يقو، وعىل صاحب الثنتني ثالثا َل  عىل سبع، فلو ذهبت حتمل عىل صاحب الواح

وعىل صاحب األربع مخسا َل يقو، وعىل صاحب   يقو، وعىل صاحب الثالث أربعا َل يقو

 (4) (اخلمس ستا َل يقو، وعىل صاحب الست سبعا َل يقو، وعىل هذه الدرجات

 : الصادق   مام ب ـ ما روي عن اإل 

عىل سبعة   يامنإن اهلل عز وجل وضع اإل)الصادق:  ماماإل قال  [ 215]احلديث: 

أسهم: عىل الرب والصدق، واليقني، والرضا، والوفاء، والعلم، واحللم، ثم قسم ذلك بني  

الناس، فمن جعل فيه هذه السبعة االسهم فهو كامل حمتمل، وقسم لبعض الناس السهم  

 
   .106: 2تفسري العياشى ج  (1)

   .106: 2تفسري العياشى ج  (2)

   .106: 2تفسري العياشى ج  (3)

   .45: 2 الكاىف: ج (4)
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الحتملوا عىل صاحب  )قال:  ، ثم  (ولبعض السهمني ولبعض الثالثة حتى انتهوا إىل السبعة

ثم قال كذلك حتى انتهى إىل    (، السهم سهمني، وال عىل صاحب السهمني ثالثة فتبهظوهم

 .(1) السبعة

الصادق قال: بعثني   مامعن يعقوب بن الضحاك عن خادم لإل [ 216]احلديث: 

جعنا  الصادق يف حاجة وهو باحلرية أنا ومجاعة من مواليه قال: فانطلقنا فيها ثم ر  ماماإل

وكان فرايش يف احلائر الذي كنا فيه نزوال فجئت وأنا بحال فرميت بنفيس، فبينا  ، مغتمني 

فاستويت جالسا وجلس عىل   ،فقال قد أتيناك، الصادق قد أقبل مامأنا كذلك إذا أنا باإل

صدر فرايش فسألني عام بعثني له، فأخربته فحمداهلل ثم جرى ذكر قوم فقلت: جعلت  

منهم إهنم اليقولون ما نقول، فقال: يتولونا واليقولون ما تقولون تربؤون  فداك، إنا نربأ 

قلت:  . .قلت نعم، قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نربأ منكم؟.. منهم؟

واهلل   قلت: ال. .طرحنا؟ااهلل ماليس عندنا؟ أفرتاه  جعلت فداك، قال: وهوذا عند.. ال

إن من املسلمني من له سهم، ومنهم  .  قال: فتولوهم وال تربؤا منهم.جعلت فداك، ما نفعل،  

من له سهامن، ومنهم من له ثالثة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم من له مخسة  

أسهم، ومنهم من له ستة أسهم ومنهم من له سبعة أسهم، فال ينبغي أن حيمل صاحب  

سهمني عىل ما عليه صاحب الثالثة،  وال صاحب ال ، عليه صاحب السهمني  السهم عىل ما 

وال صاحب الثالثة عىل ما عليه صاحب األربعة، وال صاحب األربعة عىل ما عليه صاحب  

اخلمسة، وال صاحب اخلمسة عىل ما عليه صاحب الستة وال صاحب الستة عىل ما عليه  

 صاحب السبعة. 

وزينه له    سالمإىل اإل هوسأرضب لك مثال إن رجال كان له جار وكان نرصانيا فدعا 

 
  .42ص  2 الكاىف: ج (1)
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فأجابه فأتاه سحريا فقرع عليه الباب فقال له: من هذا؟ قال: أنا فالن، قال: وما حاجتك؟  

الة، فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه، فصليا ما  صقال: توضأ والبس ثوبيك ومر بنا إىل ال

له   شاء اهلل، ثم صليا الفجر، ثم مكثا حتى أصبحا فقام الذي كان نرصانيا يريد منزله، فقال 

الرجل: أين تذهب؟ النهار قصري، والذي بينك وبني الظهر قليل، فجلس معه إىل صالة  

ثم قال: وما بني الظهر والعرص قليل، فاحتبسه حتى صىل العرص، ثم قام وأراد أن   ،الظهر

ينرصف إىل منزله، فقال له: إن هذا آخر النهار، وأقل من أوله فاحتبسه حتى صىل املغرب  

ف إىل منزله، فقال له: إنام بقيت صالة واحدة فمكث حتى صىل العشاء  ثم أراد أن ينرص 

فلام كان سحريا غدا عليه، فَّضب عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقال:  . ة، ثم تفرقا.اآلخر

أنا فالن، قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا فصل، قال: اطلب هلذا  

    يشء     أدخله يف    : الصادق  ماماإل   سكني وعيل عيال، فقال أنا إنسان م   ، الدين من هو أفرغ مني

 (1)(أدخله يف مثل ذه وأخرجه من مثل هذا)أو قال:   (،أخرجه منه

عّش درجات بمنزلة السلم،   يامنإن اإل)الصادق:  مام قال اإل [ 217]احلديث: 

    يشء    يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فال يقولن صاحب االثنني لصاحب الواحد: لست عىل 

وإذا رأيت من   حتى ينتهي إىل العارشة، فال تسقط من هو دونك، فيسقطك من هو فوقك 

  هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، والحتملن عليه ماال يطيق فتكرسه، فان من كرس 

 (2) (مؤمنا فعليه جربه

ما أنتم والرباءة يربأ بعضكم من بعض؟ إن  )الصادق:   مام اإل قال   [ 218]احلديث:  

املؤمنني بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صالة من بعض، وبعضهم أنفذ بصرية  

 
   .44و 43ص  2 الكاىف: ج (1)

   .45و 44: 2 الكاىف: ج (2)
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 (1)(من بعض وهي الدرجات 

الصادق فقال له: ممن الرجل؟ فقال: من   مامرجل عىل اإلدخل  [ 219]احلديث: 

حمبيكم ومواليكم، فقال له جعفر: ال حيب اهلل عبدا حتى يتواله، وال يتواله حتى يوجب له  

اجلنة، ثم قال له: من أي حمبينا أنت؟ فسكت الرجل؟ فقال له سدير: وكم حمبوكم يا ابن  

، وَل حيبونا يف الرس، وطبقة  عىل ثالث طبقات: طبقة أحبونا يف العالنية)رسول اهلل؟ فقال:  

حيبوننا يف الرس وَل حيبونا يف العالنية وطبقة حيبوننا يف الرس والعالنية، هم النمط االعىل،  

رشبوا من العذب الفرات وعلموا تأويل الكتاب، وفصل اخلطاب، وسبب االسباب، فهم  

مستهم البأساء   النمط االعىل الفقر والفاقة وأنواع البالء أِسع إليهم من ركض اخليل،

والَّضاء وزلزلوا وفتنوا، فمن بني جمروح ومذبوح، متفرقني يف كل بالد قاصية هبم يشفى  

القلون عددا  ااهلل السقيم ويغني العديم، وهبم تنرصون، وهبم متطرون، وهبم ترزقون، وهم  

  والطبقة الثانية النمط االسفل أحبونا يف العالنية،  .. االعظمون عند اهلل قدرا وخطرا

والطبقة الثالثة النمط االوسط  . وساروا بسرية امللوك، فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا. 

أحبونا يف الرس وَل حيبونا يف العالنية ولعمري لئن كانوا أحبونا يف الرس دون العالنية فهم  

 ( الصوامون بالنهار، القوامون باليل، ترى أثر الرهبانية يف وجوههم، أهل سلم وانقياد

: إن ملحبينا يف  الصادق مام اإلل: فأنا من حمبيكم يف الرس والعالنية، قال قال الرج 

الرس والعالنية عالمات يعرفون هبا، قال الرجل: وما تلك العالمات؟ قال: تلك خالل  

بعد ذلك بام هو؟   يامن أوهلا أهنم عرفوا التوحيد حق معرفته، وأحكموا علم توحيده واإل

 وحقائقه، ورشوطه وتأويله.  نياموما صفته؟ ثم علموا حدود اإل

هبذه الصفة؟ قال: نعم يا   يامنقال سدير: يا ابن رسول اهلل ما سمعتك تصف اإل
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بمن؟ قال سدير، يا ابن    يامنما هو؟ حتى يعلم اإل   يامنسدير، ليس للسائل أن يسأل عن اإل

بتوهم  الصادق: من زعم أنه يعرف اهلل  مام رسول اهلل إن رأيت أن تفرس ما قلت، قال اإل 

القلوب فهو مّشك، ومن زعم أنه يعرف اهلل باالسم دون املعنى فقد أقر بالطعن، الن  

االسم حمدث، ومن زعم أنه يعبد االسم واملعنى فقد جعل مع اهلل رشيكا، ومن زعم أنه  

يعبد املعنى بالصفة ال باالدراك فقد أحال عىل غائب ومن زعم أنه يعبد الصفة واملوصوف  

يد، الن الصفة غري املوصوف ومن زعم أنه يضيف املوصوف إىل الصفة  فقد أبطل التوح

ِرهِ ﴿و فقد صغر الكبري   [ 91]األنعام:   ﴾ َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقدأ

قيل له: فكيف سبيل التوحيد؟ قال: باب البحث ممكن، وطلب املخرج موجود، إن  

يل: وكيف تعرف عني  معرفة عني الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغايب قبل عينه، ق

الشاهد قبل صفته؟ قال: تعرفه وتعلم علمه، وتعرف نفسك به وال تعرف نفسك بنفسك  

َأإِنََّك أَلَنأَت ُيوُسُف َقاَل َأَنا ُيوُسُف  ﴿: من نفسك، وتعلم أن ما فيه له وبه كام قالوا ليوسف

أنفسهم بتوهم   فعرفوه به وَل يعرفوه بغريه، وال أثبتوه من[ 90]يوسف:  ﴾ َوَهَذا َأِخي

يقول: ليس  [ 60]النمل:  ﴾َما َكاَن َلُكمأ َأنأ ُتنأبُِتوا َشَجَرَها  ﴿: القلوب أما ترى اهلل يقول

 ا من قبل أنفسكم تسمونه حمقا هبوى أنفسكم وإرادتكم. إماملكم أن تنصبوا 

وال يزكيهم وهلم عذاب   القيامةثم قال: ثالثة ال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم يوم 

ا َل ينصبه اهلل، أو جحد من نصبه اهلل،  إمامم: من أنبت شجرة َل ينبته اهلل يعني من نصب ألي

َتاُر َما َكاَن هَلُُم  ﴿  :وقد قال اهلل  سالمومن زعم أن هلذين سهام يف اإل  َوَرب َك خَيأُلُق َما َيَشاُء َوخَيأ

ُكوَن  ِ ُة ُسبأَحاَن اهللَِّ َوَتَعاىَل َعامَّ ُيّشأ رَيَ
ِ    ([68لقصص:  ]ا ﴾ اخلأ

والتقرب إليه به، واالداء   قرارواخلضوع هلل بذلك اإل قرار اإل  يامنقال: معنى اإل ثم

له بعلم كل مفروض من صغري أو كبري، من حد التوحيد فام دونه إىل آخر باب من أبواب  
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الطاعة أوال فأوال، مقرون ذلك كله بعضه إىل بعض، موصول بعضه ببعض، فاذا أدى العبد  

،  يامنما فرض عليه مما وصل إليه عىل صفة ما وصفناه، فهو مؤمن مستحق لصفة اإل

التصديق بالطاعة،    قرار ، ومعنى اإلقرار اإل   يامنمستوجب للثواب، وذلك أن معنى مجلة اإل

فلذلك ثبت أن الطاعة كلها صغريها وكبريها مفرونة بعضها إىل بعض، فال خيرج املؤمن  

  يامن إال برتك ما استحق أن يكون به مؤمنا، وإنام استوجب واستحق اسم اإل   يامنمن صفة اإل

لطاعة  ومعناه بأداء كبار الفرائض موصولة، وترك كبار املعايص واجتناهبا، وإن ترك صغار ا

وال تارك له ماَل يرتك شيئا من كبار   يامنوارتكب صغار املعايص، فليس بخارج من اإل

إِنأ  ﴿: الطاعة، وَل يرتكب شيئا من كبار املعايص، فام َل يفعل ذلك فهو مؤمن لقول اهلل 

ِخلأكُ  رأ َعنأُكمأ َسييَئاتُِكمأ َوُندأ َن َعنأُه ُنَكفي َتنُِبوا َكَبائَِر َما ُتنأَهوأ َخاًل َكِرياًم جَتأ   [ 31]النساء:  ﴾ مأ ُمدأ

يعني املغفرة مادون الكبائر، فان هو ارتكب كبرية من كبائر املعايص كان مأخوذا بجميع  

، وصفة املؤمن  يامناملعايص صغارها وكبارها معاقبا عليها معذبا هبا، فهذه صفة اإل 

 املستوجب للثواب. 

واالداء له،   الطاعة الظاهر احلكم بجميع  قرار فهو اإل  سالم وأما معنى اإل قال:  ثم 

فاذا أقر املقر بجميع الطاعة يف الظاهر، من غري العقد عليه بالقلوب فقد استحق اسم  

ومعناه، واستوجب الوالية الظاهرة، وإجازة شهادته واملواريث، وصار له ما   سالماإل

 . سالم للمسلمني، وعليه ما عىل املسلمني، فهذه صفة اإل

م واملؤمن أن املسلم إنام يكون مؤمنا بأن يكون مطيعا يف الباطن وفرق ما بني املسل 

مع ما هو عليه يف الظاهر، فاذا فعل ذلك بالظاهر كان مسلام، وإذا فعل ذلك بالظاهر  

والباطن بخضوع وتقرب بعلم كان مؤمنا، فقد يكون العبد مسلام وال يكون مؤمنا وال  

 يكون مؤمنا إال وهو مسلم. 
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بخمس جهات من الفعل كلها متشاهبات معروفات:    يامنمن اإل   وقد خيرج  قال:   ثم 

الكفر، والّشك، والضالل، والفسق، وركوب الكبائر، فمعنى الكفر كل معصية عيص اهلل  

هبا بجهة اجلحد واالنكار واالستخفاف والتهاون يف كل ما دق وجل، وفاعله كافر، ومعناه  

أن تكون منه معصية هبذه الصفات،   معنى كفر، من أي مله كان ومن أي فرقة كان، بعد

 فهو كافر. 

ومعنى الّشك كل معصية عيص اهلل هبا بالتدين، فهو مّشك صغرية كانت املعصية  

 أو كبرية ففاعلها مّشك. 

ومعنى الضالل اجلهل باملفروض وهو أن يرتك كبرية من كبائر الطاعة التي ال  

واالحتجاج هبا، فيكون التارك هلا تاركا   إال هبا، بعد ورود البيان فيها،   يامنيستحق العبد اإل 

بغري جهة االنكار، والتدين بانكارها وجحودها، ولكن يكون تاركا عىل جهة التواين  

، جاهل به خارج منه  يامنواالغفال واالشتغال بغريها فهو ضال متنكب طريق اإل

 مستوجب السم الضاللة ومعناها، مادام بصفته التي وصفناه هبا. 

لذي مال هبواه إىل وجه من وجوه املعصية بجهة اجلحود واالستخفاف  فان كان هو ا

والتهاون كفر، وإن هو مال هبواه إىل التدين بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول  

االباء واالسالف فقد أرشك وقل ما يلبث االنسان عىل ضاللة حتى يميل هبواه إىل بعض  

 ما وصفناه من صفته. 

  كل معصية من املعايص الكبار فعلها فاعل، أو دخل فيها داخل ومعنى الفسق ف

بجهة   يامنبجهة اللذة والشهوة والشوق الغالب، فهو فسق، وفاعله فاسق خارج من اإل 

الفسق، فان دام يف ذلك حتى يدخل يف حد التهاون واالستخفاف، فقد وجب أن يكون  

 بتهاونه واستخفافه كافرا. 
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ه، فهو أن يكون منهمكا عىل كبائر  إيامنا يكون فساد ومعنى راكب الكبائر التي هب

املعايص بغري اجلحود وال التدين وال لذة وال شهوة، ولكن من جهة احلمية والغضب يكثر  

وحبس احلقوق وغري ذلك من املعايص الكبائر التي   موال القرف والسب والقتل وأخذ األ

ذبة وأخذ الربا وغري ذلك التي يأتيها  الكا   يامن يأتيها صاحبها بغري جهة اللذة، ومن ذلك اإل

خارج   يامنمن أتاها بغري استلذاذ: اخلمر والزنا واللهو ففاعل هذه االفعال كلها مفسد لإل

منه من جهة ركوبه الكبرية عىل هذه اجلهة، غري مّشك، وال كافر، وال ضال جاهل عىل ما  

ناه من حد الفاعلني، كان من  وصفناه من جهة اجلهالة، فان هو مال هبواه إىل أنواع ما وصف 

 (1) (صفاته

الصادق: فذكرت له شيئا   مام عن عبد العزيز قال: دخلت عىل اإل   [ 220]احلديث:  

عّش درجات بمنزلة السلم، له   يامنيا عبد العزيز اإل) من أمر الشيعة ومن أقاويلهم فقال: 

عّش مراقي، وترتقى منه مرقاة بعد مرقاة، فال يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية:  

ـ حتى    يشء   ، واليقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة: لست عىل  يشء   لست عىل 

اد يف الثامنة،  وكان سلامن يف العارشة وأبوذر يف التاسعة واملقد) انتهى إىل العارشة ـ ثم قال: 

يا عبد العزيز التسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت الذي هو دونك  

فقدرت أن ترفعه إىل درجتك رفعا رفيقا فافعل، والحتملن عليه ماال يطيقه فتكرسه، فانه  

 (3) (فسخته (2) من كرس مؤمنا فعليه جربه، النك إذا ذهبت حتمل الفصيل ْحل البازل

املؤمنون عىل سبع درجات: صاحب درجة  )الصادق:   مام اإل قال   [ 221]احلديث:  

 
   .345ـ  340حتف العقول:  (1)

 الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن امه، والبازل اسم البعري إذا طلع نابه وذلك يف تاسع سنيه.  (2)
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منهم يف مزيد من اهلل عز وجل الخيرجه ذلك املزيد من درجته إىل درجة غريه، ومنهم  

شهداءاهلل عىل خلقه، ومنهم النجباء، ومنهم املمتحنة، ومنهم النجداء، ومنهم أهل الصرب  

 (1) ومنهم أهل التقوى، ومنهم أهل املغفرة(

الصادق: إن عندنا  مامعن عامر بن أيب االحوص قال: قلت لإل [ 222]احلديث: 

عيل ويفضلونه عىل الناس كلهم، وليس يصفون مانصف من فضلكم    مامأقواما يقولون باإل

نعم، يف اجلملة، أليس عنداهلل ما َل يكن عند رسول اهلل، ولرسول  )والهم؟ فقال ِل:  أنت

ليس عندكم، وعندكم ماليس عند غريكم؟ إن   نا، وعندنا ما ليس ل : من عنداهلل ما اهلل 

عىل سبعة أسهم: عىل الصرب والصدق، واليقني، والرضا،   سالماهلل تبارك وتعاىل وضع اإل

والوفاء، والعلم، واحللم، ثم قسم ذلك بني الناس فمن جعل فيه هذه السبعة االسهم، فهو  

، ولبعض السهمني، ولبعض الثالثة  حمتمل، ثم قسم لبعض الناس السهم يامنكامل اإل 

االسهم، ولبعض األربعة االسهم، ولبعض اخلمسة االسهم، ولبعض الستة االسهم،  

فال حتملوا عىل صاحب السهم سهمني، وال عىل صاحب  . ولبعض السبعة االسهم.

السهمني ثالثة أسهم وال عىل صاحب الثالثة أربعة أسهم، وال عىل صاحب األربعة مخسة  

 عىل صاحب اخلمسة ستة أسهم، وال عىل صاحب الستة سبعة أسهم، فتثقلوهم  أسهم، وال 

 وتنفروهم، ولكن ترفقوا هبم وسهلوا هلم املدخل. 

وسأرضب لك مثال تعترب به، إنه كان رجل مسلم وكان له جار كافر، وكان الكافر  

ىل الكافر حتى  وحيببه إ  سالم، وَل يزل يزين له اإل سالم يرفق املؤمن فأحب املؤمن للكافر اإل

أسلم، فغدا عليه املؤمن فاستخرجه من منزله فذهب به إىل املسجد ليصيل معه الفجر يف  

قعدنا نذكراهلل عز وجل حتى تطلع الشمس، فقعد معه، فقال:   مجاعة، فلام صىل قال له: لو 
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لو تعلمت القرآن إىل أن تزول الشمس وصمت اليوم كان أفضل، فقعد معه وصام حتى  

ة كان أفضل،  اآلخروالعرص، فقال: لوصربت حتى تصيل املغرب والعشاء  صىل الظهر

ة ثم هنضا وقد بلغ جمهوده، وْحل عليه ماال  اآلخرفقعد معه حتى صىل املغرب والعشاء 

يطيق، فلام كان من الغد غدا عليه وهو يريد به مثل ما صنع باالمس، فدق عليه بابه، ثم قال  

 فأجاب أن انرصف عني فان هذا دين شديد ال اطيقه. له: اخرج حتى نذهب إىل املسجد، 

فالخترقوا هبم، أما علمت أن إمارة بني امية كانت بالسيف، والعسف واجلور، وأن  

تنا بالرفق، والتألف، والوقار، والتقية، وحسن اخللطة والورع، واالجتهاد، فرغبوا  إمام

 .(1) الناس يف دينكم وفيام أنتم فيه

إن اهلل عز وجل سبق بني املؤمنني كام سبق  )الصادق:  مام اإلقال  [ 223]احلديث: 

ِض  ﴿تعاىل: اهلل قال بني اخليل يوم الرهان،  ُضَها َكَعرأ ِفَرٍة ِمنأ َربيُكمأ َوَجنٍَّة َعرأ َسابُِقوا إىَِل َمغأ

تأ لِلَِّذيَن آَمنُوا بِاهللَِّ َوُرُسلِهِ  ِض ُأِعدَّ َرأ  َواألأ
ِ
اَمء ابُِقوَن  ﴿وقال:  ، [21]احلديد:  ﴾السَّ َوالسَّ

ابُِقوَن )  ُبونَ 10السَّ ابُِقوَن ﴿ وقال: [ 11، 10]الواقعة:  ﴾( ُأوَلئَِك املأَُقرَّ ِمَن   األولون َوالسَّ

َساٍن َريِضَ اهللَُّ َعنأُهمأ َوَرُضوا َعنأهُ  بَُعوُهمأ بِإِحأ ِذيَن اتَّ َنأَصاِر َوالَّ [  100]التوبة:    ﴾ املأَُهاِجِريَن َواألأ

ملهاجرين عىل درجة سبقهم، ثم ثنى باالنصار، ثم ثلث بالتابعني هلم باحسان، فوضع  فبدأ با 

 (2)(كل قوم عىل درجاهتم ومنازهلم عنده

الصادق،   ماماإل عن القاسم الصيقل قال: كنا جلوسا عند [ 224]احلديث: 

إن كان  )الصادق:  مامنا، فقال بعضنا: ذلك ضعيف، فقال اإل أصحابفتذاكرنا رجال من 

 
  .8: 2 اخلصال: ج (1)

   .105: 2تفسري العياشى ج  (2)
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 (1)يقبل ممن دونكم حتى يكون مثلكم َل يقبل منكم حتى تكونوا مثلنا(ال

 . ما ورد يف االبتالء والتمحيص لتمييز مراتب املهتدين: ثانيا 

وهي األحاديث الكثرية املتفقة مع ما ورد يف القرآن الكريم من بيان سنة اهلل تعاىل يف  

األعباء الكثرية التي يتحملوهنا ألداء األدوار  اختبار أوليائه والصاحلني من عباده نتيجة 

 الرسالية التي يقومون هبا. 

اض واآلفات  األمرولذلك فإن االختبار ليس قارصا عىل ما يتومهه الكثري من 

ونحوها، وإنام يشمل ما يمكن أن نطلق عليه ]رضيبة قول احلق[، كام يشري إىل ذلك قوله  

َقي َوتَ ﴿تعاىل:  ا بِاحلأ ِ َوَتَواَصوأ ربأ ا بِالصَّ ؛ فقد مجع اهلل تعاىل بني كال  [3]العرص:  ﴾َواَصوأ

 الوصيتني ليبني أن قول احلق حيتاج إىل الثبات والصرب واملصابرة. 

ومن أول تلك االختبارات ما أشار إليه القرآن الكريم من الدعوة إىل الثبات يف وجه  

التنازع والقتال بسبب البغي  قع يف األمم بعد رسلها مبارشة، حيث يقع  ات التي تاالنحراف

كام قال  ، الذي حيصل بينهم، وبسبب عدم التزامهم بتعاليم الرسل عليهم الصالة والسالم

ٍض ِمنأُهمأ َمنأ َكلََّم  ﴿تعاىل موضحا سنن التاريخ يف ذلك:   َضُهمأ َعىَل َبعأ نَا َبعأ لأ ُسُل َفضَّ تِلأَك الر 

َضُهمأ َدَرَجاٍت َوآتَ  ُقُدِس َوَلوأ َشاَء اهللَُّ  اهللَُّ َوَرَفَع َبعأ َناُه بُِروِح الأ دأ َبيينَاِت َوَأيَّ َيَم الأ يأنَا ِعيَسى ابأَن َمرأ

َتَلُفوا َفِمنأُهمأ َمنأ آَمَن  َبيينَاُت َوَلكِِن اخأ ُُم الأ ِد َما َجاَءهتأ ِدِهمأ ِمنأ َبعأ ِذيَن ِمنأ َبعأ َتَتَل الَّ َوِمنأُهمأ  َما اقأ

َعُل َما ُيِريدُ َمنأ َكَفَر َوَلوأ َشاءَ  َتَتُلوا َوَلكِنَّ اهللََّ َيفأ  [ 253]البقرة:    ﴾ اهللَُّ َما اقأ

ِذيَن  ﴿عليهم الصالة والسالم:  نبياءوقال بعد أن أثنى عىل جمموعة من األ ُأوَلئَِك الَّ

نَا َمعَ  ِة آَدَم َومِمَّنأ َْحَلأ يَّ ائِيَل   َأنأَعَم اهللَُّ َعَليأِهمأ ِمَن النَّبِيينَي ِمنأ ُذري َ َراِهيَم َوإِِسأ ِة إِبأ يَّ ُنوٍح َوِمنأ ُذري

ياا )
ًدا َوُبكِ وا ُسجَّ َِن َخر  ْحأ َتَبيأنَا إَِذا ُتتأىَل َعَليأِهمأ آَياُت الرَّ نَا َواجأ ( َفَخَلَف ِمنأ  58َومِمَّنأ َهَديأ

 
 (، رجال الكشى. 69/174بحار األنوار ) (1)
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َف َيلأ  َهَواِت َفَسوأ َبُعوا الشَّ اَلَة َواتَّ ِدِهمأ َخلأٌف َأَضاُعوا الصَّ َن َغياا َبعأ  [ 59،  58]مريم:   ﴾َقوأ

، وتبديلهم وتغيريهم، ذكر موقف أتباع سليامن  نبياءوكنامذج تطبيقية عن أقوام األ

نُي َعىَل ُملأِك ُسَليأاَمَن َوَما َكَفَر ُسَليأاَمُن َوَلكِنَّ  ﴿ عليه السالم، فقال: 
َياطِ َبُعوا َما َتتأُلو الشَّ َواتَّ

َياطِنَي َكَفُروا ُيَعلي  رَ الشَّ حأ  [. 102]البقرة:   ﴾ ُموَن النَّاَس السي

بل إن اهلل تعاىل ذكر أن الفساد واالنحراف يبدأ يف عرص النبي قبل وفاته، وقد رضب  

لنا املثل ببني إِسائيل يف عهد موسى عليه السالم، والذين عبدوا العجل بمجرد غيابه  

َجلَ ﴿مبارشة، قال تعاىل ـ ذاكرا ما حصل وأسبابه ـ:  ِمَك َياُموَسى ) َوَما َأعأ (  83َك َعنأ َقوأ

 َعىَل َأَثِري َوَعِجلأُت إَِليأَك َربي لرَِتأىَض )
ِ
ِدَك 84َقاَل ُهمأ ُأواَلء َمَك ِمنأ َبعأ ( َقاَل َفإِنَّا َقدأ َفَتنَّا َقوأ

اِمِري  )  مِ 85َوَأَضلَُّهُم السَّ َباَن َأِسًفا َقاَل َياَقوأ ِمِه َغضأ ُكمأ َرب ُكمأ  ( َفَرَجَع ُموَسى إىَِل َقوأ أ َيِعدأ  َأََل

ُتمأ   َلفأ ُتمأ َأنأ حَيِلَّ َعَليأُكمأ َغَضٌب ِمنأ َربيُكمأ َفَأخأ ُد َأمأ َأَردأ َعهأ ًدا َحَسنًا َأَفَطاَل َعَليأُكُم الأ َوعأ

ِعِدي  [ 86 -  83]طه:   ﴾َموأ

ال ختتلف عن سائر األمم يف هذه السنة،   األمة وهكذا أخرب القرآن الكريم أن هذه 

ٌد إِالَّ َرُسوٌل ﴿ولو أهنا كانت متميزة عنها يف ذلك الستثنى، قال تعاىل:  َقدأ َخَلتأ   َوَما حُمَمَّ

بأ َعىَل َعِقَبيأِه فَ 
َقابُِكمأ َوَمنأ َينأَقلِ َقَلبأُتمأ َعىَل َأعأ ُسُل َأَفإِنأ َماَت َأوأ ُقتَِل انأ ِه الر 

َلنأ َيَُّضَّ اهللََّ  ِمنأ َقبألِ

اكِِرينَ  ِزي اهللَُّ الشَّ  [ 144]آل عمران:  ﴾ َشيأًئا َوَسَيجأ

إىل ثالث فرق، قال   ستفرتق بعده  األمة بل ورد يف آية أخرى الداللة عىل أن 

ِه إِ ﴿تعاىل:  َ َيَديأ َا َبنيأ
ًقا ملِ َق  ُمَصدي َحيأنَا إَِليأَك ِمَن الأكَِتاِب ُهَو احلأ نَّ اهللََّ بِِعَباِدِه خَلَبرٌِي  َوالَِّذي َأوأ

َتِصٌد  31َبِصرٌي ) ِسِه َوِمنأُهمأ ُمقأ َطَفيأنَا ِمنأ ِعَباِدَنا َفِمنأُهمأ َظاَِلٌ لِنَفأ ِذيَن اصأ َتاَب الَّ
نَا الأكِ َرثأ ( ُثمَّ َأوأ

َكبِريُ  ُل الأ َفضأ ِن اهللَِّ َذلَِك ُهَو الأ اِت بِإِذأ َ َريأ اخلأ
 [ 32،  31طر:  ]فا  ﴾ َوِمنأُهمأ َسابٌِق بِ

وهلذا؛ فإن الذي ال يتجرأ عىل الوقوف مع احلق، بل يكتفي باحلياد، أو الوقوف مع  
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أهل الباطل مراعاة له، ال يمكنه أن يدعي التحقق باملراتب العليا من الكامل حتى لو كثرت  

 صالته وصيامه، كام دلت عىل ذلك األحاديث الكثرية التي سنوردها.  

م خيرب أن من سنة اهلل تعاىل اختبار كل الناس، وخصوصا  وهلذا نجد القرآن الكري 

ِذيَن ُأوُتوا  أموالَلُتبأَلُونَّ يِف ﴿: هم، قال تعاىلنالصاحلني م َمُعنَّ ِمَن الَّ ُكمأ َوَأنأُفِسُكمأ َوَلَتسأ

وا َوَتتَّ  رِبُ ُكوا َأذًى َكثرِيًا َوإِنأ َتصأ َ ِذيَن َأرشأ َتاَب ِمنأ َقبألُِكمأ َوِمَن الَّ
ِم  الأكِ ُقوا َفإِنَّ َذلَِك ِمنأ َعزأ

ٍص ِمَن   يشء  ِب َوَلنَبأُلَونَُّكمأ ﴿ل: ا (، وق186)آل عمران: ﴾ موراألأ  ُوِع َوَنقأ ِف َواجلأ َوأ ِمَن اخلأ

ابِِرينَ  موال األأ  ِ الصَّ َنأُفِس َوالثََّمَراِت َوَبّشي َوَلنَبأُلَونَُّكمأ َحتَّى  ﴿(، وقوله: 155)البقرة:  ﴾َواألأ

َلَم املأُ  َباَرُكمأ َنعأ ابِِريَن َوَنبأُلَو َأخأ  ( 31)حممد:  ﴾ َجاِهِديَن ِمنأُكمأ َوالصَّ

فاهلل تعاىل حيَّض األنفس املؤمنة الستقبال البالء بام خيرب به من سنته يف خلقه وسنته  

 . هيف املؤمنني، حتى تتأدب األنفس بأدب الصرب العظيم الذي يوفر هلا الطاقة عىل حتمل

هي اكتشاف املؤمن لنفسه، وتشخيصه  يذكر اهلل تعاىل أن العلة من ذلك كله و

، وإىل ذلك اإلشارة بام ورد  االختبارألدوائه، ذلك أنه ال يمكنه أن يشخصها، وهو بعيد عن  

يف القرآن الكريم من أن املقصد من البالء، ليس ذات البالء، وإنام متحيص األنفس، وتبيني  

ِمننَِي َعىَل َما َأنأُتمأ  ﴿ الطيب واخلبيث، قال تعاىل: حقيقتها، والتفريق بني  َما َكاَن اهللَُّ لَِيَذَر املأُؤأ

َغيأِب َوَلكِنَّ اهللََّ جَيأتَ  َبِيَث ِمَن الطَّييِب َوَما َكاَن اهللَُّ لُِيطألَِعُكمأ َعىَل الأ بِي ِمنأ  َعَليأِه َحتَّى َيِميَز اخلأ

ِه َمنأ َيَشاُء َفآِمُنوا 
ٌر َعظِيمٌ   ُرُسلِ ِمنُوا َوَتتَُّقوا َفَلُكمأ َأجأ ِه َوإِنأ ُتؤأ

 ( 179)آل عمران:   ﴾ بِاهللَِّ َوُرُسلِ

، وهلذا  االبتالء وهلذا فإن الكثري من مثالب النفس األمارة ال يمكن معرفتها من دون  

امَّ  َفلَ ﴿خيربنا اهلل تعاىل عن نموذج من نامذج البالء الذي قام به طالوت لتمييز جنوده، فقال:  

َب ِمنأُه َفَليأَس ِمنيي َوَمنأ ََلأ َيطأ  يُكمأ بِنََهٍر َفَمنأ رَشِ
ُُنوِد َقاَل إِنَّ اهللََّ ُمبأَتلِ ُه  َفَصَل َطاُلوُت بِاجلأ َعمأ

ياًل ِمنأُهمأ َفَلامَّ َجاَوَزهُ 
ُبوا ِمنأُه إاِلَّ َقلِ َفًة بَِيِدِه َفَّشِ َف ُغرأ رَتَ ُه ِمنيي إِالَّ َمِن اغأ ِذيَن آَمُنوا   َفإِنَّ ُهَو َوالَّ
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ُمأ ُمالُقو اهللَِّ َكمأ مِ  ِذيَن َيُظن وَن َأهنَّ َم بَِجاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاَل الَّ َيوأ نأ فَِئٍة  َمَعُه َقاُلوا ال َطاَقَة َلنَا الأ

ابِِرينَ  ِن اهللَِّ َواهللَُّ َمَع الصَّ َئًة َكثرَِيًة بِإِذأ
 ( 249)البقرة:   ﴾َقلِيَلٍة َغَلَبتأ فِ

  مام يف األرض، واإل  ةمام بل إن اهلل تعاىل جيعل ملن نجح يف امتحان البالء الشديد اإل 

َراِهيَم  ﴿يف االصطالح القرآين هو من كان قائدا للناس وقدوة هلم، قال تعاىل:  َتىَل إِبأ َوإِِذ ابأ

َُّهنَّ َقاَل إِيني َجاِعُلَك لِلنَّاِس  ُه بَِكلاَِمٍت َفَأمَت ِدي  ًا َقاَل إمامَرب  تِي َقاَل ال َينَاُل َعهأ يَّ َوِمنأ ُذري

 ( 124)البقرة:   ﴾الظَّاملنِِيَ 

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:   1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية: 

مثل املؤمن كمثل الزرع ال تزال الرياح تفيئه،  : )قال رسول اهلل    [ 225]احلديث:  

 (1) (وال يزال املؤمن يصيبه بالء، ومثل املنافق كمثل شجرة األرز ال هتتز حتى تستحصد

ما ابتىل اهلل عبدا ببالء، وهو عىل طريقة  : )قال رسول اهلل  [ 226]احلديث: 

وظهورا ما َل ينزل ما أصابه من البالء بغري اهلل عز   ء كفارةيكرهها إال جعل اهلل ذلك البال

 (2) (أو يدعو غري اهلل ، وجل

  ؟: يا رسول اهلل أي الناس أشد بالءروي أنه قيل لرسول اهلل  [ 227]احلديث: 

اشتد   حسب دينه، فإن كان دينه صلبا  عىل  فاألمثل، يبتىل الرجل  ثم األمثل  نبياء األ)قال: 

البالء بالعبد حتى يميش عىل    كان يف دينه رقة ابتاله اهلل عىل حسب دينه فام يربحبالؤه، وإن  

 
 .  4/279رواه مسلم والرتمذي، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/280رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب املرض والكفارات، الرتغيب والرتهيب:  (2)
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 (1)(األرض وما عليه خطيئة

وهو موعوك، عليه   أنه دخل عىل رسول اهلل عن أيب سعيد  [ 228]احلديث: 

يشدد علينا    يا رسول اهلل؟ قال: إنا كذلك  قطيفة فوضع يده فوق القطيفة فقال: ما أشد ْحاك

قال:   ،نبياء من أشد الناس بالء؟ قال: األ ، ثم قال: يا رسول اهلل األجرويضاعف لنا  البالء 

حتى يقتله،   الصاحلون كان أحدهم يبتىل بالقمل )ثم من؟ قال: العلامء. قال: ثم من؟ قال: 

بالبالء من   ويبتىل أحدهم بالفقر حتى ما جيد إال العباءة يلبسها وألحدهم كان أشد فرحا 

 (2) (أحدكم بالعطاء

حني يعطى أهل    القيامة يود أهل العافية يوم  : )قال رسول اهلل    [ 229]احلديث:    

 (3) (البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت باملقاريض

فيوقف للحساب،    القيامةيؤتى بالشهيد يوم  : ) قال رسول اهلل    [ 230]احلديث:  

ثم يؤتى باملتصدق فينصب للحساب، ثم يؤتى بأهل البالء فال ينصب هلم ميزان، وال  

هل العافية ليتمنون يف املوقف أن  صبا حتى إن أ األجرينصب هلم ديوان، فيصب عليهم 

 (4) (أجسادهم قرضت باملقاريض من حسن ثواب اهلل

إذا أحب اهلل عبدا أو أراد أن يصافيه صب  : )قال رسول اهلل  [ 231]احلديث: 

عليه ثجا. فإذا دعا العبد قال: يا رباه، قال اهلل: لبيك يا عبدي ال   عليه البالء صبا وثجه 

 (5)(أعطيتك إما أن أعجله لك، وإما أن أدخره لكتسألني شيئا إال 

 
 .  4/281رواه ابن ماجة وابن أيب الدنيا والرتمذي، الرتغيب والرتهيب:  (1)

   .4/281م، الرتغيب والرتهيب: رواه ابن ماجة وابن أيب الدنيا يف كتاب املرض والكفارات، واحلاك (2)

 .  4/281الرتغيب والرتهيب:  ،رواه الرتمذي وابن أيب الدنيا  (3)

 .  4/282رواه الطرباين يف الكبري، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 .  4/282رواه ابن أيب الدنيا، الرتغيب والرتهيب:  (5)
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 (2)((1)من يرد اهلل به خريا يصب منه: )قال رسول اهلل   [ 232]احلديث:  

إن عظم اجلزاء مع عظم البالء، وإن اهلل تعاىل  : )قال رسول اهلل    [ 233]احلديث:  

  (3) (إذا أحب قوما ابتالهم، فمن ريض فله الرضا ومن سخط فله السخط

إن الرجل ليكون له عند اهلل املنزلة فام يبلغها  : ) قال رسول اهلل   [ 234]احلديث:  

  (4)(حتى يبلغه إياها   بعمل فام يزال يبتليه بام يكره

فام فوقها   ما أصاب رجال من املسلمني نكبة: )قال رسول اهلل  [ 235]احلديث: 

لذنوب ذنبا َل يكن ليغفره له  حتى ذكر الشوكة إال إلحدى خصلتني: إما ليغفر اهلل له من ا 

 (5) (َل يكن ليبلغها إال بمثل ذلك  امة كر امةإال بمثل ذلك، أو يبلغ به من الكر

إن اهلل عز وجل ليقول للمالئكة: انطلقوا إىل  : )قال رسول اهلل    [ 236]احلديث:  

البالء  عبدي فصبوا عليه البالء صبا، فيحمد اهلل، فريجعون فيقولون: يا ربنا صببنا عليه 

  (6) (صبا كام أمرتنا، فيقول: ارجعوا فإين أحب أن أسمع صوته

املصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود  : )قال رسول اهلل  [ 237]احلديث: 

  (7)(الوجوه

ما يصيب املؤمن من نصب، وال وصب، وال  : )قال رسول اهلل    [ 238]احلديث:  

 
 يصب منه: أي يوجه إليه مصيبة ويصيبه ببالء.  (1)

 .  4/284رواه مالك والبخاري، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 . 4/284رواه ابن ماجة والرتمذي وقال: حديث حسن غريب، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 .  4/284رواه أبو يعىل وابن حبان يف صحيحه وغريمها، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 .  4/284رواه ابن أيب الدنيا، الرتغيب والرتهيب:  (5)

 .  4/284رواه الطرباين يف الكبري، الرتغيب والرتهيب:  (6)

 .  4/284رواه الطرباين يف األوسط، الرتغيب والرتهيب:  (7)
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 (1) (يشاكها إال كفر اهلل هبا من خطاياههم، وال حزن، وال أذى، وال غم حتى الشوكة  

ما من مصيبة تصيب املسلم إال كفر اهلل عنه  ): قال رسول اهلل  [ 239]احلديث: 

  (2)(هبا، حتى الشوكة يشاكها 

دخل شباب من قريش عىل عائشة وهي بمنى، وهم يضحكون،   [ 240]احلديث:    

فكادت عنقه أو عينه أن تذهب،  فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فالن خر عىل طنب فسطاط  

ما من مسلم يشاك بشوكة فام فوقها  )قال:    فقالت: ال تضحكوا، فإين سمعت رسول اهلل  

  (3) (إال كتبت له هبا درجة، وحميت عنه هبا خطيئة

ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وولده  : ) قال رسول اهلل    [ 241:  ]احلديث 

  (4) (وماله حتى يلقى اهلل تعاىل وما عليه خطيئة

من أصيب بمصيبة بامله أو يف نفسه فكتمها  : )قال رسول اهلل  [ 242]احلديث: 

  (5) (وَل يشكها إىل الناس كان حقا عىل اهلل أن يغفر له

شجرة فهزها حتى تساقط ورقها ما شاء اهلل أن   أتى رسول اهلل   [ 243]احلديث:  

  (6) (للمصبات واألوجاع أِسع يف ذنوب ابن آدم مني يف هذه الشجرة) يتساقط، ثم قال: 

يصيب املؤمن من نصب، وال     يشء     ما من : )قال رسول اهلل   [ 244]احلديث:  

  (7) (حزن، وال وصب حتى اهلم هيمه إال يكفر اهلل عنه به سيئاته

 
 .  4/284رواه البخاري ومسلم، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/285رواه البخاري ومسلم، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/286مسلم، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 .  4/286رواه الرتمذي، واحلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 .  4/286رواه الطرباين، الرتغيب والرتهيب:  (5)

 .  4/286بو يعىل، الرتغيب والرتهيب: رواه ابن أيب الدنيا وأ (6)

 .  4/287رواه ابن أيب الدنيا والرتمذي، الرتغيب والرتهيب:  (7)
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  (1)(املؤمن كفارة خلطاياه وصب : )قال رسول اهلل   [ 245]احلديث:  

  إذا كثرت ذنوب العبد وَل يكن له ما يكفرها : )قال رسول اهلل    [ 246]احلديث:  

  (2)( ابتاله اهلل باحلزن ليكفرها عنه 

أخلصه اهلل من   إذا اشتكى العبد املؤمن: )قال رسول اهلل  [ 247]احلديث: 

  (3) (الذنوب كام خيلص الكري خبث احلديد

فقالت: يا رسول اهلل ادع اهلل    إىل رسول اهلل    جاءت امرأة هبا ملم  [ 248]احلديث:  

ِل فقال: إن شئت دعوت اهلل فشفاك، وإن شئت صربت وال حساب عليك؟ قالت: بل  

  .(4) أصرب وال حساب عيل 

قط إال حط اهلل به    ما رضب عىل مؤمن عرق: )قال رسول اهلل   [ 249]احلديث:  

  (5) (عنه خطيئة، وكتب له حسنة، ورفع له درجة

أو سافر كتب له مثل ما كان   إذا مرض العبد : )قال رسول اهلل   [ 250]احلديث:  

 (6) (يعمل مقيام صحيحا 

ما من أحد من الناس يصاب ببالء يف جسده  : )قال رسول اهلل    [ 251]احلديث:  

إال أمر اهلل عز وجل املالئكة الذين حيفظونه قال: اكتبوا لعبدي يف كل يوم وليلة ما كان  

  (7)(وثاقي يعمل من خري ما كان يف 

 
 .  4/287الرتغيب والرتهيب:  ،رواه ابن أيب الدنيا، واحلاكم  (1)

 . 4/287رواه أْحد، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 . 4/287رواه ابن أيب الدنيا والطرباين، وابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 . 4/287رواه البزار وابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 . 4/287رواه ابن أيب الدنيا والطرباين يف األوسط واحلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (5)

 .  4/290لرتهيب: رواه البخاري وأبو داود، الرتغيب وا (6)

 .  4/290رواه أْحد واللفظ له، واحلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (7)
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إذا ابتىل اهلل عز وجل العبد املسلم ببالء يف  : )قال رسول اهلل  [ 252]احلديث: 

غسله   جسده، قال اهلل عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، وإن شفاه 

  (1)(وطهره وإن قبضه غفر له ورْحه

  أمر اهلل حافظه ما من عبد يمرض مرضا إال : ) قال رسول اهلل  [ 253]احلديث:  

أن ما عمل من سيئة فال يكتبها، وما عمل من حسنة أن يكتبها عّش حسنات، وأن يكتب  

  (2)(وهو صحيح وإن َل يعمل  له من العمل الصالح كام كان يعمل

للمؤمن وجزعه من السقم، ولو كان   ا عجب: )قال رسول اهلل  [ 254]احلديث: 

رفع رأسه إىل السامء    ، ثم إن رسول اهلل  (يعلم ما له من السقم أحب أن يكون سقيام الدهر

:  فضحكت؟ فقال رسول اهلل  فقيل يا رسول اهلل مم رفعت رأسك إىل السامء  فضحك

ا فقاال: يا  عجبت من ملكني كانا يلتمسان عبدا يف مصىل كان يصيل فيه فلم جيداه فرجع)

ربنا عبدك فالن كنا نكتب له يف يومه وليلته عمله الذي كان يعمل فوجدناه حبسته يف  

حبالك قال اهلل تبارك وتعاىل: اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل يف يومه وليلته، وال  

  (3)(تنقصوا منه شيئا، وعيل أجره ما حبسته، وله أجر ما كان يعمل

قال اهلل تبارك وتعاىل: إذا ابتليت عبدي  : ) اهلل قال رسول  [ 255]احلديث: 

ثم أبدلته حلام خريا من حلمه، ودما خريا   ،أطلقته من إساري املؤمن فلم يشكني إىل عواده 

  (4) (العمل من دمه، ثم يستأنف 

ال يمرض مؤمن وال مؤمنة، وال مسلم وال  : ) قال رسول اهلل  [ 256]احلديث: 

 
 .  4/290رواه أْحد، ورواته ثقات، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/290رواه أبو يعىل وابن أيب الدنيا، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/290غيب والرتهيب: رواه ابن أيب الدنيا والطرباين يف األوسط والبزار باختصار، الرت (3)

 .  4/292رواه احلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (4)
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 (1)(الورقة عن الشجرة مسلمة إال حط اهلل بذلك خطاياه كام تنحط 

خطاياه كام يتحات ورق   املريض حتات : )قال رسول اهلل  [ 257]احلديث: 

 (2)(الشجر 

  ، ن أم العالء، وهي عمة حكيم بن حزام، وكانت من املبايعاتع [ 258]احلديث: 

يا أم العالء، أبّشي، فإن مرض املسلم  ) ، وأنا مريضة فقال: رسول اهلل  عادين قالت: 

  (3)( خبث احلديد والفضة  يذهب اهلل به خطاياه كام تذهب النار

إن املؤمن إذا أصابه السقم، ثم أعفاه اهلل منه  : ) قال رسول اهلل    [ 259]احلديث:    

  يستقبل، وإن املنافق إذا مرض ثم أعفي كانكان كفارة ملا مىض من ذنوبه، وموعظة له فيام 

 (4)(فلم يدر َل عقلوه وَل يدر َل أرسلوه أهله ثم أرسلوه  كالبعري عقله

فقال:   ، إذا مرض العبد بعث اهلل إليه ملكني : )قال رسول اهلل  [ 260]احلديث: 

فإن هو إذا جاؤوه ْحد اهلل وأثنى عليه رفعا ذلك إىل اهلل وهو أعلم،    ، انظروا ما يقول لعواده

أن أبدله حلام خريا من حلمه،   فيقول: لعبدي عيل إن توفيته أن أدخله اجلنة، وإن أنا شفيته 

فيقول اهلل عز وجل: إن لعبدي  ويف رواية: ) ،(5)(ودما خريا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته 

أدخلته اجلنة، وإن أنا رفعته أن أبدله حلام خريا من حلمه، ودما خريا  هذا عيل إن أنا توفيته 

 ( من دمه، وأغفر له

فمسسته فقلت: يا   قال: دخلت عىل النبي عن ابن مسعود  [ 261]احلديث: 

 
 . 4/293رواه أْحد والبزار وأبو يعىل وابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/293رواه عبد اهلل بن أْحد يف زوائده وابن أيب الدنيا، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/293رواه أبو داود، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 .  4/293رواه أبو داود، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 .  4/295وابن أيب الدنيا، الرتغيب والرتهيب:  ،رواه مالك (5)
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رسول اهلل إنك توعك وعكا شديدا؟ فقال: أجل إين أوعك كام يوعك رجالن منكم، قلت:  

ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فام سواه إال حط اهلل   أجل)أجرين؟ قال:  ذلك بأن لك

  (1)(به سيئاته كام حتط الشجرة ورقها 

أن رجال من املسلمني قال: يا رسول اهلل  عن أيب سعيد اخلدري  [ 262]احلديث: 

يا رسول اهلل وإن قلت؟    : قال أيب  ،قال: كفارات   ؟اض التي تصيبنا ما لنا هبا األمرأرأيت هذه  

  (2) (وإن شوكة فام فوقها )قال: 

ال تزال باملؤمن، وإن   (3) إن الصداع واملليلة: )قال رسول اهلل  [ 263]احلديث: 

 (4)( وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل فام تدعه ذنبه مثل أحد

، وإن  األمة ال تزال املليلة والصداع بالعبد و: )قال رسول اهلل  [ 264]احلديث: 

 (5)(عليهام من اخلطايا مثل أحد فام تدعهام وعليهام مثقال خردلة 

غفر   من صدع رأسه يف سبيل اهلل فاحتسب: ) قال رسول اهلل  [ 265]احلديث: 

 (6) (له ما كان قبل ذلك من ذنب

    يشء   املؤمن وشوكة يشاكها، أو  صداع: )قال رسول اهلل  [ 266]احلديث: 

 (7)(درجة، ويكفر عنه هبا ذنوبه   القيامةيؤذيه يرفعه اهلل هبا يوم 

حتى يكفر ذلك   عبده بالسقم  إن اهلل ليبتيل : )قال رسول اهلل  [ 267]احلديث: 

 
 .  4/295رواه البخاري ومسلم، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/296رواه أْحد وابن أيب الدنيا وأبو يعىل وابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 هي احلمى تكون يف العظم.  (3)

 .  4/296رواه أبو يعىل، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 .  4/296رواه أبو يعىل، الرتغيب والرتهيب:  (5)

 .  4/296رواه الطرباين والبزار، الرتغيب والرتهيب:  (6)

 .  4/296رواه ابن أيب الدنيا، الرتغيب والرتهيب:  (7)
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 (1) (عنه كل ذنب

إن الرب سبحانه وتعاىل يقول: وعزيت  : ) قال رسول اهلل  [ 268]احلديث: 

أغفر له حتى أستويف كل خطيئة يف عنقه بسقم يف  وجالِل ال أخرج أحدا من الدنيا أريد 

  (2) (يف رزقه بدنه، وإقتار

ما من عبد يرصع رصعة من مرض إال بعثه  : ) قال رسول اهلل  [ 269]احلديث:  

 (3)(اهلل منها طاهرا 

دخل عىل أم السائب أو أم املسيب فقال:   رسول اهلل روي أن  [ 270]احلديث: 

ال تسبي احلمى، فإهنا تذهب  )؟ قالت: احلمى، ال بارك اهلل فيها، فقال: (4) ما لك تزفزفني

 (5)(خطايا بني آدم كام يذهب الكري خبث احلديد 

إنام مثل العبد املؤمن حني يصيبه الوعك  : )قال رسول اهلل  [ 271]احلديث: 

 (6)(واحلمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها 

امرأة من األنصار وهي وجعة فقال هلا: كيف   ي عاد النب [ 272]احلديث: 

اصربي، فإهنا تذهب  ):  جتدينك؟ فقالت: بخري إال أن أم ملدام قد برحت يب، فقال النبي  

 (7) (كام يذهب الكري خبث احلديد خبث ابن آدم 

  إن اهلل عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي : )قال رسول اهلل  [ 273]احلديث: 

 
 .  4/296رواه احلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/297ذكره رزين، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 . 4/297رواه ابن أيب الدنيا والطرباين يف الكبري، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 الرعدة التي حتصل للمحموم.  (4)

 .  4/297رواه مسلم، الرتغيب والرتهيب:  (5)

 .  4/298رواه احلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (6)

 .  4/298يب: رواه الطرباين، الرتغيب والرته (7)
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إذا أخذت كريمتي عبدي يف  ويف رواية: ) (عوضته منهام اجلنة يريد عينيهبحبيبتيه فصرب 

 (1)(الدنيا َل يكن له جزاء عندي إال اجلنة 

إذا سلبت من عبدي  )عن ربه تبارك وتعاىل:  قال رسول اهلل  [ 274]احلديث: 

  (2)(عليهام كريمتيه وهو هبام ضنني َل أرض له ثوابا دون اجلنة إذ هو ْحدين

ال يذهب اهلل بحبيبتي عبد فيصرب وحيتسب  : )قال رسول اهلل  [ 275]احلديث: 

 (3)(إال أدخله اهلل اجلنة 

يقول اهلل: إذا أخذت كريمتي عبدي فصرب  : )قال رسول اهلل  [ 276]احلديث: 

  (4)(واحتسب َل أرض له ثوابا دون اجلنة 

ذهاب دينه بأشد من ذهاب  ما ابتيل عبد بعد  : )قال رسول اهلل    [ 277]احلديث:  

  (5) (برصه، ومن ابتيل ببرصه فصرب حتى يلقى اهلل، لقي اهلل تبارك وتعاىل وال حساب عليه

أشد عليه من الّشك     يشء     لن يبتىل عبد ب : )قال رسول اهلل   [ 278]احلديث:  

بعد الّشك باهلل أشد عليه من ذهاب برصه، ولن يبتىل عبد    يشء   باهلل، ولن يبتىل عبد ب

   (6)(بذهاب برصه إال غفر اهلل له 

من أذهب اهلل برصه فصرب واحتسب كان  : )قال رسول اهلل  [ 279]احلديث: 

  (7)(حقا عىل اهلل واجبا أن ال ترى عيناه النار

 
   .4/301رواه البخاري والرتمذي، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/301رواه ابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/302رواه ابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 .  4/302رواه أبو يعىل وابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (4)

  .4/302رواه البزار، الرتغيب والرتهيب:  (5)

 . 4/302رواه البزار، الرتغيب والرتهيب:  (6)

 . 4/302رواه الطرباين يف الصغري واألوسط، الرتغيب والرتهيب:  (7)
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 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

 الباب يف املصادر الشيعية: من األحاديث الواردة يف هذا 

الفقر املوت االْحر، فقيل له: الفقر  )أنه قال:  روى عن النبي  [ 280]احلديث: 

 (1) (من الدينار والدرهم؟ فقال: ال ولكن من الدين

إن اهلل أخذ ميثاق  ): الصادق قال: قال رسول اهلل  مامعن اإل  [ 281]احلديث: 

مؤمن يقول بقوله حيسده، أو منافق يقفو أثره، أو شيطان  املؤمن عىل باليا أربع أشدها عليه  

 (2) (يغويه، أو كافر يرى جهاده فام بقاء املؤمن بعد هذا

به املؤمنني،  عز وجل    الصادق البالء وما خيص اهلل   مامذكر عند اإل   [ 282]احلديث:  

النبيون ثم االمثل فاالمثل،  )فقال:    ؟من أشد الناس بالء يف الدنيا   فقال: سئل رسول اهلل  

ه وحسن عمله اشتد بالؤه  إيامنه، وحسن عمله، فمن صح إيامنويبتيل املؤمن بعد عىل قدر 

 (3) (ه وضعف عمله قل بالؤهإيامنومن سخف 

وعليه   أبى سعيد اخلدرى: أنه وضع يده عىل رسول اهلل عن  [ 283]احلديث: 

قال: إنا كذلك يشتد   ؟رسول اهلل جدها من فوق اللحاف فقال: ما أشدها عليك يا ْحى فو 

، قال:  نبياءقال: األ  ؟قال يا رسول اهلل أي الناس أشد بالء  ..األجر علينا البالء ويضعف لنا  

قال: ثم الصاحلون إن كان أحدهم ليبتىل بالفقر حتى ما جيد إال العباءة، إن كان   ؟ثم من

أحدهم ليبتىل بالقمل حتى يقتله، وإن كان أحدهم ليفرح بالبالء كام يفرح أحدكم  

 (4)(بالرخاء

 
   (68/215بحار األنوار ) (1)

   .249ص  2 الكاىف: ج (2)

   .252ص  2الكايف: ج  (3)

 . 39 األماِل:  (4)
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مازلت أنا ومن كان قبيل من النبيني واملؤمنني  ) :  رسول اهلل  قال    [ 284]احلديث:    

له من يؤذيه ليأجره  عز وجل  ، ولو كان املؤمن عىل رأس جبل لقيض اهلل مبتلني بمن يؤذينا 

 (1)(عىل ذلك

إن عظيم البالء يكفأ به عظيم اجلزاء، فإذا  ): رسول اهلل قال  [ 285]احلديث: 

أحب اهلل عبدا ابتاله بعظيم البالء، فمن ريض فله عند اهلل الرضا، ومن سخط البالء فله  

 (2)(عند اهلل السخط

يا  ): يقول اهلل عزوجل: الباقر قال: قال رسول اهلل  مام اإل عن  [ 286: ]احلديث 

دنيا مري عىل عبدي املؤمن بأنواع الباليا وما هو فيه من أمر دنياه، وضيقي عليه يف معيشته،  

  (3)(وال حتوِل له فيسكن اليك 

إن من  )عزوجل:  : قال اهلل : قال النبي الصادق قال مام عن اإل  [ 287:  ]احلديث 

عبادي املؤمنني لعبادا ال يصلح هلم أمر دينهم إال بالغنى والسعة والصحة يف البدن،  

إن من العباد  )فأبلوهم بالغنى والسعة والصحة يف البدن فيصلح هلم أمر دينهم. وقال: 

لعبادا ال يصلح هلم أمر دينهم إال بالفاقة واملسكنة والسقم يف أبداهنم، فأبلوهم بالفقر  

   (4)(والفاقة واملسكنة والسقم يف أبداهنم فيصلح هلم امر دينهم 

عجبا للمؤمن، إن اهلل ال  ): الباقر قال: قال النبي  مام عن اإل [ 288: ]احلديث 

  (5)( يقيض قضاء إال كان خريا له، فإن ابتيل صرب وإن اعطي شكر 

 
   .44 الّشائع:علل  (1)

   .253ص  2الكايف: ج  (2)

  .24 املؤمن: (3)

  .24 املؤمن: (4)

  .27 املؤمن: (5)
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حتى بدت   قال: ضحك رسول اهلل  ،الصادق مامعن اإل  [ 289: ]احلديث 

عجبت للمرء  )قالوا: بىل يا رسول اهلل قال:  ؟أال تسألوين عام ضحكت)نواجذه ثم قال: 

  (1) (املسلم أنه ليس من قضاء يقضيه اهلل له إال كان خريا له يف عاقبة أمره

مثل املؤمن كمثل  ): الصادق قال: قال رسول اهلل  مامعن اإل  [ 290]احلديث: 

اض، ومثل  األمرالزرع تكفئها الرياح كذا وكذا، وكذلك املؤمن تكفئه األوجاع و امةخ

 (2) (حتى يأتيه املوت فيقصفه قصفا  يشء     املنافق كمثل األرزبة املستقيمه التي ال يصيبها 

ما كان وما يكون اىل  ):  الرضا قال: قال رسول اهلل مام اإلعن  [ 291]احلديث: 

 (3)(مؤمن إال وله جار يؤذيه  القيامة يوم 

قوم يف بعض    الرضا عن آبائه أنه رفع اىل رسول اهلل    مام اإلعن    [ 292]احلديث:  

كم؟ قالوا: الصرب  إيامنغزواته فقال: من القوم؟ قالوا: مؤمنون يا رسول اهلل قال: ما بلغ من  

حلامء علامء كادوا  ): عند البالء والشكر عند الرخاء والرضا بالقضاء. فقال رسول اهلل 

معوا ما ال  ، إن كنتم كام تقولون فال تبنوا ماال تسكنون، وال جتأنبياء من الفقه أن يكونوا 

 (4)(تأكلون، واتقوا اهلل الذي إليه ترجعون 

من ابتيل فصرب واعطي فشكر وظلم فغفر  ): رسول اهلل قال  [ 293]احلديث: 

َتُدونَ ﴿  ..وظلم فاستغفر ُن َوُهمأ ُمهأ َمأ  (5)([82]األنعام:   ﴾ُأوَلئَِك هَلُُم األأ

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 
  .27 املؤمن: (1)

   .25ح  257/  2الكايف  (2)

   .33/  2الرضا  مامعيون اخبار اإل (3)

 . 61 التلخيص: (4)

  .310االخبار / جامع  (5)
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 قسمناها بحسب من وردت عنهم، كام ييل: وهي أحاديث كثرية، وقد 

 عيل:   مام أ ـ ما روي عن اإل 

اعلموا  )ه:  صحابألعيل    مام الصادق: كان يف وصية اإل  مامقال اإل  [ 294]احلديث:  

أن القرآن هدى الليل والنهار، ونور الليل املظلم، عىل ما كان من جهد وفاقة، فاذا حَّضت  

كم دون أنفسكم، وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم فاعلموا  أموالبلية فاجعلوا  

أن اهلالك من هلك دينه، واحلريب من حرب دينه، أال وإنه ال فقر بعد اجلنة، أال وإنه ال  

 (1)(نى بعد النار، ال يفك أسريها وال يربأ رضيرها غ

أن أشد الناس بالء  )الصادق: إن يف كتاب عيل:  مام اإلقال  [ 295]احلديث: 

ه احلسنة، فمن  أعامل النبيون، ثم الوصيون، ثم األمثل فاألمثل، وإنام يبتيل املؤمن عىل قدر 

َل جيعل الدنيا ثوابا ملؤمن وال  عز وجل  صح دينه وحسن عمله اشتد بالؤه، وذلك أن اهلل

ن التقي  أِسع إىل املؤم  عقوبة لكافر، ومن سخف دينه وضعف عمله قل بالؤه، وإن البالء

 (2) (من املطر إىل قرار األرض

 (3)(إن ههنا لعلام مجا لو وجدت له ْحلة ): عيل  مام قال اإل  [ 296]احلديث:  

تويف سهل بن حنيف األنصاري بالكوفة  عيل بعد أن  ماماإل قال  [ 297]احلديث:   

 (4)(بعد مرجعه معه من صفني، وكان أحب الناس إليه: )لو أحبني جبل لتهافت

قال الريض: معنى ذلك أن املحنة تغلظ عليه فترسع املصائب إليه، وال يفعل ذلك   

اال باألتقياء األبرار املصطفني األخيار، وهذا مثل قوله: )من أحبنا أهل البيت فليستعد  

 
   .216ص  2 الكاىف: ج (1)

   .29ح  259: 2الكايف  (2)

   .178ص  2 البالغة: جهنج  (3)

  .311جامع االخبار،  (4)
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 للفقر جلبابا( 

إن البالء للظاَل أدب، وللمؤمن امتحان،  )عيل:  مام قال اإل [ 298]احلديث: 

 (1) (امةولألولياء كردرجة،  نبياءولأل

إن للنكبات غايات ال بد أن ينتهي إليها، فإذا  ): عيل  ماماإل قال  [ 299]احلديث: 

احليلة فيها عند إقباهلا زائد    أعاملأحكم عىل أحدكم هلا فليطأطئ هلا ويصري حتى جتوز، فإن  

 (2)(يف مكروهها 

بمنزلة الرأس من اجلسد، فمن    يامنالصرب من اإل):  عيل   مام اإل  قال   [ 300]احلديث:  

 (3) (له إيامنال صرب له ال  

الصرب ثالثة: الصرب عىل املصيبة والصرب عىل  ): عيل  مام اإل قال  [ 301]احلديث: 

 (4)(الطاعة والصرب عىل املعصية 

 (5)(اجلزع عند البالء متام املحنة): عيل  مام اإل قال  [ 302]احلديث:  

 : الباقر   مام ب ـ ما روي عن اإل 

الدين وصحة البدن خري من املال،   مة سال)الباقر:  مام اإلقال  [ 303]احلديث: 

 (6)(زينة الدنيا حسنة واملال زينة من 

(، أو  إنام يبتىل املؤمن يف الدنيا عىل قدر دينه)الباقر:  ماماإلقال  [ 304]احلديث: 

 
  .310جامع االخبار  (1)

  .64 التلخيص: (2)

  .64 التلخيص: (3)

  .64 التلخيص: (4)

 .  317و 309جامع االخبار /  (5)

   .216ص  2 الكاىف: ج (6)
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 (1)(عىل حسب دينه)

تبارك وتعاىل إذا أحب عبدا غته بالبالء  إن اهلل )الباقر:  مام اإلقال  [ 305]احلديث:  

، فإذا دعاه قال: لبيك عبدي لئن عجلت لك ما سألت إين عىل  (3)وثجه بالبالء ثجا  (2)غتا 

 (4)(ذلك لقدار ولئن ادخرت لك فام ادخرت لك فهو خري لك 

ملكان هبطا من السامء فالتقيا يف اهلواء فقال  )الباقر:  مام اإلقال  [ 306]احلديث:   

اىل بحر إيل أحّش سمكة إىل جبار  عز وجل  قال: بعثنى اهلل  ؟لصاحبه: فيام هبطت أحدمها 

من اجلبابرة اشتهى عليه سمكة يف ذلك البحر، فأمرين أن أحّش اىل الصياد سمكة البحر  

لصاحبه: ففيام   اآلخر الكافر: غاية مناه يف كفره، قال عز وجل  حتى يأخذها له، ليبلغ اهلل 

يف اعجب من الذي بعثك فيه، بعثني اىل عبده املؤمن  عز وجل  اهلل  قال بعثني  ؟بعثت أنت

الصائم القائم املعروف دعائه وصومه يف السامء الكفى قدره التي طبخها ألفطاره، ليبلغ  

 (5) (هإيامناهلل يف املؤمن من الغاية يف اختبار 

الناس، وشكى  يا بني من كتم بالء ابتىل به من ) الباقر:  مام اإلقال   [ 307]احلديث:  

يبتىل املرؤ عىل قدر  .. كان حقا عىل اهلل أن يعافيه من ذلك البالءعز وجل  ذلك إىل اهلل 

 (6) (حبه

إذا مات املؤمن خيل عىل جريانه من الشياطني  ) الباقر:  مام اإل قال  [ 308]احلديث:  

 
   .253ص  2الكايف: ج  (1)

  .غته بالبالء اي غمسه يف البالء (2)

  .ثجه بالبالء أي صبه عليه وأسال (3)

   .253ص  2الكايف: ج  (4)

   .253ص  2الكايف: ج  (5)

  .93أماىل املفيد /  (6)
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 (2)((1)عدد ربيعة ومَّض، كانوا مشتغلني به

 (3)(كل خري للمؤمنعز وجل  يف قضاء اهلل )الباقر:  مام اإلقال   [ 309]احلديث:  

الباقر فجاء مجيل   مامعن سعد بن طريف قال: كنت عند اإل  [ 310]احلديث:   

ا أتوا  أناسالباقر: إن  مامفذكروا باليا الشيعة وما يصيبهم، فقال اإل، األزرق فدخل عليه

م قال: فأتيا احلسني بن عيل  عيل بن احلسني وعبد اهلل بن عباس فذكروا هلام نحوا مما ذكرت 

فذكرا له ذلك، فقال احلسني: واهلل البالء والفقر والقتل أِسع إىل من أحبنا من ركض  

قال: منتهاه، ولو ال أن تكونوا كذلك   ؟ الرباذين ومن السيل إىل صمرة، قلت: وما الصمرة

 .(4)لرأينا أنكم لستم منا 

الباقر: إن اهلل تبارك وتعاىل إذا كان من أمره أن يكرم   مام اإل قال  [ 311]احلديث: 

عبدا وله عنده ذنب ابتاله بالسقم، فإن َل يفعل ابتاله باحلاجة، فإن هو َل يفعل شدد عليه  

بدنه، فإن هو َل يفعل وسع يف    املوت، وإذا كان من أمره أن هيني عبدا وله عنده حسنة أصح

  (5) (معيشته، فإن َل يفعل هون عليه املوت

أخذ ميثاق املؤمن عىل باليا  عز وجل  إن اهلل ) الباقر:  مام اإل  قال [ 312: ]احلديث 

أربع )االوىل(، أيرسها عليه: مؤمن مثله حيسده، والثانية: منافق يقفو أثره، والثالثة: شيطان  

من به يرى جهاده جهادا، فام بقاء املؤمن بعد  آيعرض له يفتنه ويضله، والرابعة: كافر بالذي  

 
بايذائه وحث الناس عليه، فاذا أي أن الشياطني كانوا مشغولني بإضالله ووسوسته، الن إضالله كان أهم عندهم، أو    (1)

 ضالهلم أو إيذائهم. مات تفرقوا عىل جريانه إل

   .251ص  2 الكاىف: ج (2)

  .15ص  املؤمن: (3)

  .15ص  املؤمن: (4)

  .18 املؤمن: (5)
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 (1)(هذا؟!

يعطي الدنيا من حيب ويبغض،  عز وجل    إن اهلل)الباقر:    ماماإل   قال  [ 313:  ]احلديث 

ة إال من أحب، وإن املؤمن ليسأل الرب موضع سوط يف الدنيا فال يعطيه  اآلخروال يعطي 

ة موضع  اآلخرة فيعطيه ما شاء، ويعطي الكافر يف الدنيا ما شاء ويسأل يف  اآلخراياه، ويسأله  

  (2)(سوط فال يعطيه إياه

الباقر: إن املغرية يقول: إن املؤمن ال   مامعن ناجية قال: قلت لإل [ 314]احلديث: 

يبتىل باجلذام وال بالربص وال بكذا وال بكذا؟ فقال: إن كان لغافال عن صاحب ياسني إنه  

كأين أنظر إىل تكنيعه أتاهم فأنذرهم، ثم عاد إليهم  )فقال:  ،ثم رد أصابعه ((3)كان مكنعا 

ويموت بكل ميتة إال أنه ال يقتل  إن املؤمن يبتيل بكل بلية ) ، ثم قال: (من الغد فقتلوه 

 (4) (نفسه

؟ فقال: ألن عز القرآن    يشء      ما بال املؤمن أحد  الباقر:    مامقيل لإل  [ 315]احلديث:  

. قيل له: فام بال  . سوله مصدقريف صدره، وهو عبد مطيع هلل ول يامنيف قلبه وحمض اإل 

ومطلب احلالل عزيز، فال  ؟ قال: ألنه يكسب الرزق من حله    يشء      املؤمن قد يكون أشح  

 .(5)حيب أن يفارقه شيئه ملا يعلم من عز مطلبه، وإن هو سخت نفسه َل يضعه إال يف موضعه

إن قوة املؤمن يف قلبه أال ترون أنكم جتدونه  الباقر: ) مام قال اإل  [ 316]احلديث: 

 
   .251/  2الكايف  (1)

  .27 املؤمن: (2)

 املكنع بتشديد النون املفتوحة: أشل اليد أو مقطوعها.  (3)

   .254/  2الكايف  (4)

   .560/  3الفقيه  (5)
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 (1) (ضعيف البدن نحيف اجلسم وهو يقوم الليل ويصوم النهار

أحق من خلق اهلل بالتسليم ملا قىض اهلل من  )الباقر:  مام اإلقال  [ 317]احلديث: 

عرف اهلل ومن ريض بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم عليه أجره، ومن سخط القضاء مىض  

 (2)( عليه القضاء وأحبط اهلل أجره

الباقر: ما الصرب اجلميل؟ قال: ذلك صرب ليس فيه   ماملإلقيل  [ 318]احلديث: 

الصرب والبالء ليستبقان اىل املؤمن فيأتيه البالء وهو صبور، وإن    شكوى إىل أحد من الناس

 (3)(اجلزع والبالء ليستبقان اىل الكافر فيأتيه البالء وهو جزوع 

 : الصادق   مام ج ـ ما روي عن اإل 

ثم الذين يلوهنم    نبياءإن اشد الناس بالء األ)الصادق:    ماماإلقال    [ 319]احلديث:  

 (4)(ثم االمثل فاالمثل

َفَوَقاُه اهللَُّ َسييَئاِت َما  ﴿: الصادق يف قول اهلل عز وجل مام اإل قال  [ 320]احلديث: 

أما لقد بسطوا عليه وقتلوه، ولكن أتدرون ما وقاه؟ وقاه أن يفتنوه  ) :  [ 45]غافر:    ﴾ َمَكُروا  

 (5) يف دينه(

ه قال: كان رجل يدخل  أصحابعن يونس بن يعقوب، عن بعض  [ 321]احلديث:  

ه فصرب زمانا ال حيج فدخل عليه بعض معارفه فقال له: فالن  أصحابالصادق من    مام عىل اإل

الصادق:    مامما فعل؟ قال: فجعل يضجع الكالم فظن أنه انام يعني امليرسة والدنيا، فقال اإل

 
   .560/  3الفقيه  (1)

 . 61 التلخيص: (2)

  .63 التلخيص: (3)

   .252ص  2الكايف: ج  (4)

 .  215ص  2 الكاىف: ج (5)
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 .(1)الغنى كيف دينه؟ فقال: كام حتب، فقال: هو واهلل

أخذ اهلل ميثاق املؤمن عىل أن ال تصدق  )الصادق:  مام اإلقال  [ 322]احلديث: 

مقالته، وال ينتصف من عدوه، وما من مؤمن يشفي نفسه إال بفضيحتها الن كل مؤمن  

 (3)((2)ملجم

ما أفلت املؤمن من واحدة من ثالث  )قال:  ،الصادق مامعن اإل  [ 323]احلديث: 

ولربام اجتمعت الثالثة عليه: إما بعض من يكون معه يف الدار يغلق عليه بابه يؤذيه، أو  

جاره يؤذيه، أو من يف طريقه إىل حوائجه يؤذيه، ولو أن مؤمنا عىل قلة جبل لبعث اهلل عز  

 (4)(حش معه إىل أحده انسا ال يستو إيامنوجل إليه شيطانا يؤذيه، وجيعل اهلل له من 

أربع ال خيلو منهن املؤمن أو واحدة منهن  )الصادق:  ماماإل قال  [ 324]احلديث: 

 (5)(مؤمن حيسده، وهو أشد هن عليه، ومنافق يقفو أثره، أو عدو جياهده، أو شيطان يغويه 

الصادق: فشكا إليه   مام عن حممد بن عجالن قال: كنت عند اإل [ 325]احلديث: 

رجل احلاجة، فقال: اصرب فان اهلل سيجعل لك فرجا، قال: ثم سكت ساعة، ثم أقبل عىل  

عن سجن الكوفة كيف هو؟ فقال: أصلحك اهلل ضيق منتن وأهله   الرجل فقال: أخربين 

بأسوء حال، قال: فانام أنت يف السجن فرتيد أن تكون فيه يف سعة؟ أما علمت أن الدنيا  

 
   .216ص  2 الكاىف: ج (1)

يشفي غيظه باالنتقام من عدوه افتضح وذلك النه ليس بمطلق العنان خليع العذار يقول ما يعني إذا أراد املؤمن أن  (2)

بالتقية والكتامن، واخلوف من العصيان، واخلشية من الرْحان، والن زمام أمره بيد اهلل سبحانه   أموريشاء ويفعل ما يريد، إذ هو م

النه فوض أمره إليه، فيفعل به ما يشاء مما فيه مصلحته وقيل أي ممنوع من الكالم الذي يصري سببا حلصول مطالبه الدنيوية يف 

  .دولة الباطل

   (68/215بحار األنوار ) (3)

   (68/218ألنوار )بحار ا (4)

   .250ص  2 الكاىف: ج (5)
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 (2)((1)ؤمنسجن امل

إن اهلل جعل وليه يف الدينا غرضا  ) الصادق:  مام اإلقال  [ 326]احلديث: 

 (4)((3)لعدوه

الدنيا سجن املؤمن فأي سجن جاء منه  )الصادق:  مام اإلقال  [ 327]احلديث: 

 (6)(؟(5)خري

ما من مؤمن إال وقد وكل اهلل به أربعة:  )الصادق:  مام اإلقال  [ 328]احلديث: 

يغويه يريد أن يضله، وكافرا يقاتله، ومؤمنا حيسده، هو أشد هم عليه، ومنافقا يتبع  شيطانا 

 (7)(عثراته 

ما كان فيام مىض وال فيام بقي وال فيام أنتم  )الصادق:  مام اإلقال  [ 329]احلديث: 

 (8) (فيه، مؤمن إال وله جار يؤذيه

 
املؤمن باملسجون، من حيث هو ملجم  قال الراوندي يف ضوء الشهاب بعد نقل هذه الرواية: )شبه رسول اهلل  (1)

باالوامر والنواهي مضيق عليه يف الدنيا، مقبوض عىل يده فيها، خموف بسياط العقاب، مبتىل بالشهوات، ممتحن باملصائب، 

ف الكافر الذي هو خملوع العذار، متمكن من شهوات البطن والفرج، بطيبة من قلبه، وانّشاح من صدره، خمىل بينه وبني بخال

ما يريد، عىل ما يسول له الشيطان، ال ضيق عليه، وال منع، فهو يغدو فيها ويروح، عىل حسب مراده وشهوة فؤاده، فالدنيا كأهنا 

يمها كام أهنا كالسجن للمؤمن، صارفا له عن لذاته، مانعا من شهواته( ]بحار األنوار جنة له يتمتع بمالذها، ويتمتع بنع

(68/220 ]) 

   .250ص  2 الكاىف: ج (2)

  .أي جعل حمبه يف الدنيا هدفا لسهام عداوة عدوه، وحيله ورشوره (3)

   .250ص  2 الكاىف: ج (4)

  .الرفاهية يف الدنيا املعنى أنه ينبغي للمؤمن أن ال يتوقع  (5)

   .250ص  2 الكاىف: ج (6)

   .251ص  2 الكاىف: ج (7)

   .251ص  2 الكاىف: ج (8)
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أخذ اهلل ميثاق املؤمن عىل أن ال يقبل قوله،  )الصادق:  ماماإل قال   [ 330]احلديث:  

وال يصدق حديثه، وال ينتصف من عدوه، وال يشفي غيظه إال بفضيحة نفسه، الن كل  

 (1)(ملجم  مؤمن 

الصادق أنه قال: يا سامعة ال ينفك املؤمن   مامعن سامعة، عن اإل [ 331]احلديث:  

ثم   .. و أثره، ومؤمن حيسدهمن خصال أربع: من جار يؤذيه، وشيطان يغويه، ومنافق يقف

قال: يا سامعة أما إنه أشدهم عليه، قلت: كيف ذاك؟ قال: إنه يقول فيه القول فيصدق  

 .(2)عليه

ليبتىل باجلوع حتى    نبياءإن كان النبي من األ)الصادق:   مام اإل قال   [ 332]احلديث:  

ليبتىل بالعطش حتى يموت عطشا، وإن كان النبي   نبياءيموت جوعا وإن كان النبي من األ

ليبتىل بالسقم   نبياءليبتىل بالعراء حتى يموت عريانا، وإن كان النبي من األ نبياءمن األ

اض حتى تتلفه، وإن كان النبي ليأيت قومه فيقوم فيهم يأمرهم بطاعة اهلل، ويدعوهم  األمرو

يفرغ من كالمه وال يستمعون إليه حتى   اىل توحيد اهلل، وما معه مبيت ليلة فام يرتكونه 

 (3)(يقتلوه، وانام يبتىل اهلل تبارك وتعاىل عباده عىل قدر منازهلم عنده

ملع عظيم البالء وما أحب   األجرإن عظيم )الصادق:  ماماإلقال  [ 333]احلديث: 

 (4)(اهلل قوما إال ابتالهم 

يف األرض من خالص    عباداعز وجل    إن هلل)الصادق:    ماماإل  قال  [ 334]احلديث:  

عباده، ما ينزل من السامء حتفة اىل األرض إال رصفها عنهم إىل غريهم وال بلية إال رصفها 

 
 . 109ص  1 اخلصال: ج (1)

 . 109ص  1 اخلصال: ج (2)

  .39االماىل /  (3)

   .252ص  2الكايف: ج  (4)
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 (1)(إليهم 

إن فيام ناجى اهلل به موسى بن عمران أن: يا  )الصادق:   مام اإل قال   [ 335]احلديث:  

ابتليته ملا هو خري له، وأنا  موسى ما خلقت خلقا هو أحب إِل من عبدي املؤمن، وإنى إنام 

أعلم بام يصلح عبدي فليصرب عىل بالئي وليشكر نعامئي، ولريىض بقضائي، أكتبه يف  

 (2)(يرضيني وأطاع أمري   الصديقني عندي إذا عمل بام

إنام املؤمن بمنزلة كفة امليزان، كلام زيد يف  )الصادق:  مام اإلقال  [ 336]احلديث: 

 (3)ه زيد يف بالئه(إيامن

الصادق: إين أدخل بالد   مامعن ْحاد السمندري قال: قلت لإل  [ 337ديث: ]احل 

فقال ِل: يا ْحاد إذا كنت ثم تذكر  ..  الّشك وإن من عندنا يقولون: إن مت ثم حّشت معهم

تذاكر أمرنا وتدعو    سالمقلت: نعم، قال: فإذا كنت يف هذه املدن مدن اإل.أمرنا وتدعو إليه؟

وحدك، وسعى نورك بني    امة: فقال ِل: إنك إن متت ثم حّشت  إليه؟ قال: فقلت: ال، قال

 .(4)يديك

عن احلسن بن أيب فاختة قال: كنت أنا وأبوسلمة الرساج ويونس    [ 338]احلديث:  

الصادق فقلت له: جعلت فداك إين أحَّض جمالس    مامبن يعقوب والفضيل بن يسار عند اإل

أقول؟ فقال: يا حسني إذا حَّضت جمالس هؤالء    يشء      هؤالء القوم فأذكركم يف نفيس فأي

 
   .253ص  2الكايف: ج  (1)

   .253ص  2الكايف: ج  (2)

   .253ص  2الكايف: ج  (3)

  .44ص  1 الطوسى: جأماىل  (4)
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 (2)((1) فإنك تأيت عىل ما تريد ؛فقل: )اللهم أرنا الرخاء والرسور

جعل له  تبارك وتعاىل ملؤمن إال  ما قىض اهلل )الصادق:  مام اإل قال  [ 339:  ]احلديث 

  (3) اخلرية فيام قىض(

إن اهلل يذود املؤمن عام يكره مما يشتهي كام  )الصادق:  ماماإل  قال [ 340: ]احلديث 

  (4) (يذود الرجل البعري عن إبله ليس منها 

إن الرب ليتعاهد املؤمن فام يمر به أربعون  )الصادق:  ماماإل  قال  [ 341: ]احلديث 

ما بمصيبة يف أهله وماله أو بمصيبة من مصائب  صباحا إال تعاهده إما بمرض يف جسده وإ

  (5)(الدنيا ليأجره اهلل عليه 

ما فلت املؤمن من واحدة من ثالث، أو  )الصادق:  ماماإل قال  [ 342: ]احلديث 

مجعت عليه الثالثة: أن يكون معه من يغلق عليه باب يف داره، أو جار يؤذيه أو من يف طريقه  

ولو أن مؤمنا عىل قلة جبل لبعث اهلل شيطانا يؤذيه، وجيعل اهلل له من  ، اىل حوائجه يؤذيه 

  (6) (ه أنسا إيامن

الصادق: إن الشياطني أكثر عىل املؤمن من الزنابري عىل    ماماإلقال    [ 343]احلديث:  

 .(7)اللحم

الصادق: فيام أوحى اهلل اىل موسى أن: يا موسى ما   ماماإل قال  [ 344]احلديث:   

 
  .أي يريك اهلل الرخاء والرسور يف دينك أو يعطيك اهلل ثواب ما تريد الفوز به من ظهور دين احلق (1)

  .53ص  1 الطوسى: جأماىل  (2)

  .22 املؤمن: (3)

  .22 املؤمن: (4)

  .22 املؤمن: (5)

  .23 :املؤمن (6)

  .16ص  املؤمن: (7)
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خلقت خلقا أحب إِل من عبدي املؤمن، وأين انام ابتليه ملا هو خري له، وأعطيه ملا هو خري  

له، وأزوي عنه ملا هو خري له، وأنا أعلم بام يصلح عليه عبدي، فليصرب عىل بالئي، ولريض  

 .(1) عندي، إذا عمل برضائي وأطاع أمريبقضائي، وليشكر نعامئي، أكتبه يف الصديقني 

الصادق: ما أصاب   مام إلل عن الصباح بن سيابة، قال: قلت  [ 345: ]احلديث 

ال ولكن ليسمع أنينه وشكواه ودعاؤه الذي يكتب له  )املؤمن من بالء فبذنب؟ قال: 

  (2)(القيامةباحلسنات، وحتط عنه السيئات وتدخر له يوم 

إن احلواريني شكوا اىل عيسى ما يلقون من  )الصادق:  ماماإل  قال  [ 346:  ]احلديث 

م كحبة القمح ما أحىل  إيامهنالناس وشدهتم عليهم، فقال: إن املؤمنني َل يزالوا مبغضني، و

  (3)(مذاقها، وأكثر عذاهبا 

الصادق: )لو أن مؤمنا عىل لوح لقيض اهلل له منافقا   ماماإل قال  [ 347: ]احلديث 

 (4) يؤذيه(

إن أهل احلق َل يزالوا منذ كانوا يف شدة أما  )الصادق:  ماماإل  قال [ 348:  ]احلديث 

  (5) (إن ذلك اىل مده قليلة وعافية طويلة

لوال أن جيد عبدي املؤمن  )الصادق: قال اهلل عزوجل:    ماماإلقال    [ 349]احلديث:  

 ((6)يف قلبه لعصبت رأس الكافر بعصابة حديد ال يصدع رأسه أبدا

 
  .17ص  املؤمن: (1)

  .24 املؤمن: (2)

  .26 املؤمن: (3)

  .30 التمحيص: (4)

   .255/  2 الكايف: (5)

قال املحدث الكاشاين: )يعني لوال خمافة انكسار قلب املؤمن بوجده عىل ما يراه عىل الكافر من العافية املستمرة لقويت   (6)

  (رأس الكافر حتى ال يصدع أبدا
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الصادق: إن هذا الذي ظهر   مام عن يونس بن عامر قال: قلت لإل  [ 350]احلديث:  

فقال ِل: لقد كان مؤمن آل فرعون   ، بوجهي يزعم الناس أن اهلل َل يبتل به عبدا فيه حاجة

َسلِنيَ  ﴿مكنع االصابع فكان يقول هكذا ـ ويمد يديه ـ ويقول:  بُِعوا املأُرأ ِم اتَّ ]يس:   ﴾ َياَقوأ

وقم اىل صالتك التي   أِل: إذا كان الثلث األخري من الليل يف أوله فتوض ثم قال  ،[20

تصليها فإذا كنت يف السجدة األخرية من الركعتني األوليني فقل وأنت ساجد: )يا عيل يا  

عظيم يا رْحن يا رحيم يا سامع الدعوات يا معطي اخلريات صل عىل حممد وآل حممد  

ة ما أنت  اآلخرنت أهله، وارصف عني من رش الدنيا وة ما ااآلخر وأعطني من خري الدنيا و

قال:  ،  أهله، وأذهب عني هبذا الوجع ـ وتسميه ـ فإنه قد غاظينى وأحزنني( وألح يف الدعاء

 .(1)فام وصلت إىل الكوفة حتى أذهب اهلل به عني كله

ولكنه آمنه   (2) َل يؤمن اهلل املؤمن من هزاهز) الصادق:  ماماإل  قال  [ 351]احلديث:  

 (3) (ةاآلخرمن العمى فيها والشقاء يف 

يبتيل املؤمن بكل بلية ويميته  عز وجل    إن اهلل)الصادق:    ماماإل قال      [ 352]احلديث:  

عىل ماله وعىل ولده   إبليسبكل ميتة وال يبتليه بذهاب عقله، أما ترى أيوب كيف سلط 

 (4) (ك له ليوحد اهلل بهمنه، وَل يسلط عىل عقله تر   يشء     وعىل أهله وعىل كل  

أيبتيل املؤمن باجلذام   :الصادق مامعن ابن بكري قال: سألت اإل  [ 353]احلديث: 

 (5)(وهل كتب البالء إال عىل املؤمن) والربص وأشباه هذا؟ فقال:  

 
   .259/  2الكايف  (1)

 اهلزاهز: حتريك الباليا واحلروب الناس.  (2)

   .255/  2الكايف  (3)

   .256/  2الكايف  (4)

   .258/  2الكايف  (5)
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العذاب إذا نزل بقوم يصيب املؤمنني؟  عن الصادق  ماماإل سئل  [ 354]احلديث: 

 .(1)نعم ولكن خيلصون بعده : قال

أشد عليه من    يشء   ما ابتىل املؤمن ب)الصادق:  ماماإل قال  [ 355]احلديث: 

خصال ثالث حيرمها، قيل: وما هن؟ قال: املواساة يف ذات يده باهلل، واألنصاف من نفسه،  

( ولكن  أكرباهلل  وذكر اهلل كثريا، أما إين ال أقول لكم )سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل و

 (2)(ذكر اهلل عندما أحل له وذكر اهلل عندما حرم عليه 

إن َل يؤمن املؤمن من الباليا يف الدنيا، ولكن  )الصادق:    مامقال اإل   [ 356]احلديث:  

 (3)(ة ومن الشقاء اآلخرآمنة من العمى يف 

إذا أراد اهلل تعاىل بعبد خريا فأذنب دنبا تبعه  )الصادق:   مام قال اإل  [ 357]احلديث:  

بنقمة ويذكره االستغفار، وإذا أراد اهلل تعاىل بعبد رشا فأذنب ذنبا تبعه بنعمة لينسيه  

َلُمونَ ﴿االستغفار ويتامدى به وهو قول اهلل تعاىل:  ِرُجُهمأ ِمنأ َحيأُث اَل َيعأ َتدأ   ﴾ َسنَسأ

 (4)(بالنعم عند املعايص[ 182]األعراف:  

ما من مؤمن إال وهو مبتىل ببالء، منتظر به  ) الصادق:  ماماإل  قال [ 358]احلديث: 

ما هو أشد منه، فإن صرب عىل البليه التي هو فيها عافاه اهلل من البالء الذي ينتظر به، وإن َل  

 (5)(يصرب وجزع نزل به من البالء املنتظر أبدا حتى حيسن صربه وعزاؤه

قد عجز من َل يعد لكل بالء صربا، ولكل  )الصادق:  مام اإل  قال [ 359]احلديث: 

 
   .247/  2الكايف  (1)

  .180صفات الشيعة: ص  (2)

  .180صفات الشيعة: ص  (3)

   .561 الّشائع:علل  (4)

  .59 التمحيص: (5)
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اصرب نفسك عند كل بلية ورزية يف ولد أو يف مال فإن اهلل   .نعمة شكرا، ولكل عرس يرسا. 

 (1) (جاريته وهبته ليبلو شكرك وصربك إنام يفيض 

إن اهلل أنعم عىل قوم فلم يشكروا فصارت  )الصادق:  مام اإل قال  [ 360]احلديث: 

 (2) (وباال، وابتىل قوما باملصائب فصربوا فصارت عليهم نعمةعليهم 

اتقوا اهلل واصربوا فإنه من َل يصرب أهلكه  )الصادق:  مامقال اإل  [ 361]احلديث: 

 (3)(اجلزع، وإنام هالكه يف اجلزع أنه إذا جزع َل يؤجر

الصرب صربان: الصرب عىل البالء حسن  )الصادق:  مام اإلقال  [ 362]احلديث: 

 (4)(مجيل، وأفضل منه الصرب عىل املحارم

ضنائن من خلقه يغذوهم  عز وجل  إن اهلل )الصادق:  مام اإل قال  [ 363]احلديث: 

 (5) (بنعمته وحيبوهم بعافيته ويدخلهم اجلنة برْحته، متر هبم الباليا والفتن ال تَّضهم شيئا 

 د ـ ما روي عن سائر أئمة اهلدى: 

سن وهو يف شظف من حاله  احل مامهيوديا تعرض لإل روي أن  [ 364]احلديث: 

فقال: جدك يقول:   احلسن راكب بغلة فارهة عليه ثياب حسنة  ماماإل وكسوف من باله، و

لو علمت  ):  ماماإل فقال    ،إن الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر، فأنا يف السجن وأنت يف اجلنة

هنا يف اجلنة، ولو نظرت إىل  مالك وما يرقب لك من العذاب، لعلمت أنك مع هذا الَّض ه

 
  .60 التلخيص: (1)

  .60 التلخيص: (2)

  .64 التلخيص: (3)

  .64 التلخيص: (4)

 .  462/  2الكايف  (5)
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 (1) (ة لعلمت أين معذب يف السجن ههنا اآلخرما أعد ِل يف 

لوددت أنه اذن ِل فكلمت الناس ثالثا ثم  )السجاد:  مام قال اإل [ 365]احلديث: 

؛ ثم  ( ولكنها عزمة من اهلل أن نصرب)، قال بيده عىل صدره ثم قال:  ((2)صنع اهلل يب ما أحب

َمُعنَّ  ﴿: تال ُكوا َأًذى َكثِرًيا َوإِنأ  َوَلَتسأ َ ِذيَن َأرشأ َتاَب ِمنأ َقبألُِكمأ َوِمَن الَّ
ِذيَن ُأوُتوا الأكِ  ِمَن الَّ

ِم األأ  وا َوَتتَُّقوا َفإِنَّ َذلَِك ِمنأ َعزأ رِبُ وأقبل يرفع يده ويضعها   ، [186]آل عمران:  ﴾مور َتصأ

 .(3)عىل صدره

صرب وريض عن اهلل فيام قىض عليه فيام  من ): السجاد مام اإل قال [ 366]احلديث: 

 (4)(أحب وكره َل يقض اهلل عليه فيام أحب أو كره إال ما هو خري له

ه  إيامناملؤمن مثل كفتي امليزان، كلام زيد يف )الكاظم:  مام اإل  قال  [ 367]احلديث: 

 (5) (زيد يف بالئه

 : يامن حول الوالء والرباء واعتبارمها من رشوط اإل ـ ما ورد    ثالثا 

وهي األحاديث الكثرية املتفقة مع ما ورد يف القرآن الكريم من اعتبار الوقوف مع  

، وهو ما يطلق عليه لقب ]الوالء والرباء[، وقد  يامنعالمات اإل   أكرباحلق وأهله من أول و

،  يامنمن االختبارات اإلهلية التي ُيمتحن هبا اإلما يدل عىل أنه يف النصوص املقدسة ورد 

م، وبني املذبذبني الذين خيافون عىل مصاحلهم، ولذلك  إيامهنبني الصادقني الثابتني يف    لُيميز

 
   (68/221بحار األنوار ) (1)

الغرض أن اهلل تعاىل َل يؤذن لنا يف دولة الباطل أن نظهر احلق عالنية، ونخرج ما يف صدورنا من علوم ال حيتملها  (2)

  .بام أصابنا منهم، ولكن اهلل عزم علينا بالصرب والتقية يف دول الظاملنيالناس، ولو كنا مأذونني الظهرناها وَل نبال 

 .  210ص  1تفسري العياشى ج  (3)

  .60 التلخيص: (4)

  .8ح  31 التمحيص: (5)
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وقد اعترب اهلل تعاىل ذلك نفاقا، فقال:  ، حياولون اجلمع بني الكينونة مع املؤمنني وغريهم

ِقنَي خُيَاِدُعوَن اهللََّ َوُهَو َخاِدُعُهمأ َوإَِذا َقاُموا إِىَل ﴿
اَلِة َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُءوَن النَّاَس  إِنَّ املأُنَافِ الصَّ

ُكُروَن اهللََّ إِالَّ َقلِياًل ) لِِل  142َواَل َيذأ  َوَمنأ ُيضأ
ِ
 َواَل إىَِل َهُؤاَلء

ِ
َ َذلَِك اَل إِىَل َهُؤاَلء َذبِنَي َبنيأ ( ُمَذبأ

 [ 143، 142]النساء:   ﴾اهللَُّ َفَلنأ جَتَِد َلُه َسبِياًل 

ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا  ﴿ شديد عن توِل أعداء اهلل؛ فقال: ثم عقبها بالنهي ال  َا الَّ َيا َأهي 

َعُلوا هللَِِّ َعَليأُكمأ ُسلأَطاًنا ُمبِينًا  ِمننَِي َأُتِريُدوَن َأنأ جَتأ لَِياَء ِمنأ ُدوِن املأُؤأ ِريَن َأوأ
َكافِ ]النساء:   ﴾الأ

144 ] 

َد هَلُمأ َنِصرًيا   إِنَّ املأُنَافِِقنَي يِف ﴿ثم ختمها بقوله: 
َفِل ِمَن النَّاِر َوَلنأ جَتِ َسأ ِك األأ رأ الدَّ

ِمننِيَ 145) َلُصوا ِدينَُهمأ هللَِِّ َفُأوَلئَِك َمَع املأُؤأ َتَصُموا بِاهللَِّ َوَأخأ َلُحوا َواعأ ِذيَن َتاُبوا َوَأصأ   ( إِالَّ الَّ

ًرا َعظِياًم  ِمننَِي َأجأ ِت اهللَُّ املأُؤأ َف ُيؤأ  [ 146،  145النساء:  ] ﴾َوَسوأ

وهكذا ربط يف مواضع أخرى بني النفاق ومواالة الظاملني، وبني سبب ذلك، فقال:  

ِقنَي بَِأنَّ هَلُمأ َعَذاًبا َألِياًم ) ﴿
ِ املأُنَافِ ِمننَِي  138َبّشي لَِياَء ِمنأ ُدوِن املأُؤأ ِريَن َأوأ

َكافِ ِذيَن َيتَِّخُذوَن الأ ( الَّ

َة هللَِِّ مَجِيًعا َأَيبأَتُغوَن ِعنأَدُهُم ا ِعزَّ َة َفإِنَّ الأ ِعزَّ  [ 139،  138]النساء:    ﴾لأ

وهو يقتيض   ، احلقيقي يقتيض تسليم القلب هلل وحده يامنوكل ذلك يدل عىل أن اإل

 أن يكون الوالء لكل من يواِل اهلل، والعداء لكل من يعاديه وحيارب أولياءه. 

َقدأ  ﴿ن الظاملني املعتدين، فقال: وهلذا وصف اهلل تعاىل رسله وأولياءه برباءهتم م

ا ُبَرآُء ِمنأُكمأ َومِمَّ  ِمِهمأ إِنَّ ِذيَن َمَعُه إِذأ َقاُلوا لَِقوأ َراِهيَم َوالَّ َوٌة َحَسنٌَة يِف إِبأ ُبُدوَن  َكاَنتأ َلُكمأ ُأسأ ا َتعأ

َعَداَوُة َوا َنا بُِكمأ َوَبَدا َبيأنَنَا َوَبيأنَُكُم الأ َدُه إِالَّ  ِمنأ ُدوِن اهللَِّ َكَفرأ ِمنُوا بِاهللَِّ َوحأ َضاُء َأَبًدا َحتَّى ُتؤأ َبغأ لأ

لُِك َلَك ِمَن اهللَِّ ِمنأ   ِفَرنَّ َلَك َوَما َأمأ َتغأ َراِهيَم أِلَبِيِه أَلَسأ َل إِبأ لأنَا َوإَِليأَك      يشء      َقوأ نَا َعَليأَك َتَوكَّ َربَّ

 [ 4]املمتحنة:   ﴾ َأَنبأنَا َوإَِليأَك املأَِصريُ 
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أن ُيقدم عىل والية اهلل ووالية املؤمنني أي والية أخرى، حتى لو كانت ألقرب    وهنى

َتَحب وا  ﴿األقربني، قال تعاىل:  لَِياَء إِِن اسأ َواَنُكمأ َأوأ ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا آَباَءُكمأ َوإِخأ َا الَّ َيا َأهي 

َر َعىَل اإلأ  ُكفأ ُمأ ِمنأُكمأ فَ   يامنالأ نَاُؤُكمأ  23ُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِوَن )َوَمنأ َيَتَوهلَّ ( ُقلأ إِنأ َكاَن آَباُؤُكمأ َوَأبأ

َواُجُكمأ َوَعِشرَيُتُكمأ وَ  َواُنُكمأ َوَأزأ َن َكَساَدَها َوَمَساكُِن   أموال َوإِخأ اَرٌة خَتأَشوأ ُتُموَها َوجِتَ فأ رَتَ اقأ

هَنَا َأَحبَّ إَِليأُكمأ ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه  َضوأ ِرِه َواهللَُّ اَل  َترأ بَُّصوا َحتَّى َيأأيِتَ اهللَُّ بَِأمأ َوِجَهاٍد يِف َسبِيلِِه َفرَتَ

َفاِسِقنيَ  َم الأ َقوأ  [ 24،  23]التوبة:   ﴾ هَيأِدي الأ

وأخرب أن كل والية وحمبة ونرصة تكون خارج ذلك النطاق تتحول إىل عداوة يوم  

َحامُ ﴿ ، قال تعاىل: القيامة َم َلنأ َتنأَفَعُكمأ َأرأ اَلُدُكمأ َيوأ ِصُل َبيأنَُكمأ َواهللَُّ باَِم   القيامةُكمأ َواَل َأوأ َيفأ

َمُلوَن َبِصريٌ   [ 3]املمتحنة:   ﴾ َتعأ

وَل يكتف القرآن الكريم بكل تلك املفاهيم، وإنام أشار إىل مصاديقها يف الوقع  

وله تعاىل:  والتاريخ حتى يقيم احلجة عىل اخللق، ومن تلك اإلشارات الواضحة ما ورد يف ق

ب ونَ ﴿
ٍم حُيِب ُهمأ َوحُيِ َف َيأأيِت اهللَُّ بَِقوأ َتدَّ ِمنأُكمأ َعنأ ِدينِِه َفَسوأ ِذيَن آَمُنوا َمنأ َيرأ َا الَّ ٍة َعىَل  َيا َأهي  ُه َأِذلَّ

ِريَن جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َواَل خَيَاُفوَن َلوأ 
َكافِ ٍة َعىَل الأ ِمننَِي َأِعزَّ ُل اهللَِّ  املأُؤأ َمَة اَلئٍِم َذلَِك َفضأ

يِه َمنأ َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعلِيمٌ 
تِ  [ 54]املائدة:    ﴾ُيؤأ

الكريمة حتدد بدقة املؤمنني الذين ينبغي أن متتد إليهم أيدي الوالية  اآلية  فهذه

والنرصة، وهم الذين يقومون بواجباهتم يف نرصة املستضعفني، والوقوف بجانبهم، يف وجه  

 املستكربين الظاملني. 

إِنَّاَم َولِي ُكُم اهللَُّ  ﴿الكريمة بام يزيدها وضوحا، فقال: اآلية  وقد عقب اهلل تعاىل تلك

َكاَة َوُهمأ َراكُِعونَ  ُتوَن الزَّ اَلَة َوُيؤأ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن آَمنُوا الَّ  [ 55]املائدة:    ﴾َوَرُسوُلُه َوالَّ

ِذيَن  ﴿هلل احلقيقي، فقال: ثم بني أن هؤالء هم حزب ا  َوَمنأ َيَتَولَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوالَّ
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َغالُِبونَ  َب اهللَِّ ُهُم الأ  [ 56]املائدة:  ﴾آَمُنوا َفإِنَّ ِحزأ

 ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:   1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 السنية: أ ـ ما ورد يف املصادر  

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية: 

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من  ) :قال رسول اهلل  [ 368]احلديث: 

 (1)والده وولده والناس أمجعني(

ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب  ) :قال رسول اهلل  [ 369]احلديث: 

 (2) لنفسه(

من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل  )  : قال رسول اهلل  [ 370]احلديث: 

 (3) (يامنفقد استكمل اإل

اليؤمن عبٌد حتى أكون أحب اليه من نفسه،  )  : قال رسول اهلل    [ 371]احلديث:  

  (4)وأهيل أحب إليه من أهله، وعرتيت أحب إليه من عرتته، وذايت أحب اليه من ذاته(

حتى حيب هلل   يامنال حيق العبد رصيح اإل)  : قال رسول اهلل  [ 372]احلديث: 

ويبغض هلل، فإذا أحب هلل وأبغض هلل فقد استحق الوالية من اهلل، إن أوليائي من عبادي  

 (5)(وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم 

 
 . 115-8/114(، والنسائي 44(، ومسلم )15( رواه البخاري )1)

 . 8/115والنسائي (، 2515(، والرتمذي )45(، ومسلم )13( رواه البخاري )2)

 (4681( رواه أبو داود )3)

 (2/189) يامن(، والبيهقي يف شعب اإل5790) 6/59(، ويف األوسط 6416) 7/75( رواه الطرباين 4)

 . 3/430( رواه أْحد 5)
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  ة، اجلاهليّ  (1)ةيّ قد أذهب عنكم عبّ  اهلل  إنّ ):  اهللقال رسول  [ 373]احلديث: 

رجال   آدم من تراب، ليدعنّ و  ، أنتم بنو آدمفاجر شقّي  وفخرها باآلباء، مؤمن تقّي و

تي الّ   (2)من اجلعالن   اهللأهون عىل    م، أو ليكوننّ ام هم فحم من فحم جهنّ فخرهم بأقوام، إنّ 

 (3)(تنتدفع بأنفها النّ

 (4)(ه بقوم فهو منهممن تشبّ ):  اهللقال رسول   [ 374]احلديث:  

املرء ال    ى حيّب حتّ   يامنال جيد أحد حالوة اإل ) :    اهللقال رسول    [ 375]احلديث:  

  ، اهللإليه من أن يرجع إىل الكفر بعد إذ أنقذه  ار أحّب ى أن يقذف يف النّحتّ و  ،  هللّه إاّل حيبّ 

 (5)(ا سوامها إليه ممّ  رسوله أحّب اهلل وى يكون حتّ و

ة   كان بحرّ فلاّم   ،قبل بدر    اهلل ا قالت: خرج رسول  عن عائشة أهّن   [ 376]احلديث:  

حني    اهلل رسول  أصحابنجدة، ففرح و قد كان يذكر منه جرأة ، الوبرة أدركه رجل

   اهللقال له رسول ، أصيب معكو بعك: جئت ألتّ  اهلل أدركه قال لرسول فلاّم  ؛رأوه

ا  ى إذا كنّمىض حتّ  ثمّ  ..فلن أستعني بمّشك ؛قال فارجع، قال: ال  ( رسوله؟اهلل وتؤمن ب)

ة. قال  ل مرّ كام قال أوّ   بّي فقال له النّ  ؛ةل مرّ جل. فقال له كام قال أوّ جرة أدركه الرّ بالّش 

ة:  ل مرّ رجع فأدركه بالبيداء. فقال له كام قال أوّ  قال: ثمّ  ( فارجع فلن أستعني بمّشك)

 (6)(فانطلق):   اهللقال: نعم. فقال له رسول  ( رسوله؟اهلل وتؤمن ب)

 
 نخوهتا.و ( عبية: أي فخرها 1)

 هو دويبة تنشأ يف القاذورات.و ( اجلعالن: مجع جعل بوزن رصد،2)

 (3955)( والرتمذي حديث5116)( أبو داود3)

 (5114ح )(، أْحد4031/ 1)( أبو داود4)

 ( 43)(، مسلم 6041)( البخاري 5)

 ( 1817)( مسلم 6)
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ة إىل خثعم،  ِسيّ   اهللقال: بعث رسول  اهللعن جرير بن عبد  [ 377]احلديث: 

فأمر هلم بنصف    بّي جود فأِسع فيهم القتل، فبلغ ذلك النّفاعتصم ناس منهم بالّس 

َل؟ قال:    اهلل قالوا يا رسول    ( مسلم يقيم بني أظهر املّشكني  ء من كّل أنا بري )قال:  و   العقل، 

 (1)(ال تراءى نارامها )

،  يامنثالٌث من كن فيه وجد هبن حالوة اإل : )قال رسول اهلل  [ 378]احلديث: 

من كان اهلل ورسوله أحبَّ إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود  

 (2)(أن أنقذه اهلل منه، كام يكره أن يقذف يف الناريف الكفر بعد 

: أين املتحابون  القيامةإن اهلل تعاىل يقول يوم  : ) قال رسول اهلل    [ 379]احلديث:  

 (3) (يوم ال ظل إال ظيل   هم يف ظيل لاليوم أظ بجالِل

فليحب املرء   يامنمن ِسه أن جيد حالوة اإل: ) قال رسول اهلل  [ 380]احلديث: 

 (4) (ال حيبه إال هلل

يوم ال ظل إال ظله:   سبعة يظلهم اهلل يف ظله: )قال رسول اهلل  [ 381]احلديث:  

ورجالن حتابا يف اهلل    ،ورجل قلبه معلق يف املساجد  ،وشاب نشأ يف عبادة اهلل  ،العادل   ماماإل

: إين أخاف اهلل،  فقال  ،ومجال ورجل دعته امرأة ذات منصب ،وتفرقا عليه ، اجتمعا عليه

  ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اهلل خاليا 

 (5)(ففاضت عيناه

 
 (1604)(، الرتمذي2645)( أبو داود حديث1)

  (16(، والبخاري حديث )43مسلم، حديث ) (2)

 . 4/15رواه مسلم، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 . 4/15رواه احلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 .  4/16رواه البخاري ومسلم وغريمها، الرتغيب والرتهيب:  (5)



 

181 

 

أن حيب الرجل رجال ال حيبه   يامنإن من اإل: )قال رسول اهلل  [ 382]احلديث: 

 (1)(يامنإال هلل من غري مال أعطاه فذلك اإل

ما حتاب رجالن يف اهلل إال كان أحبهام إىل اهلل  : )قال رسول اهلل    [ 383]احلديث:  

 (2)( عز وجل أشدمها حبا لصاحبه 

عند اهلل خريهم لصاحبه،   صحابخري األ: )قال رسول اهلل  [ 384]احلديث: 

 (3)(عند اهلل خريهم جلارهوخري اجلريان 

إال   ما من رجلني حتابا يف اهلل بظهر الغيب : ) قال رسول اهلل  [ 385]احلديث: 

 (4) (كان أحبهام إىل اهلل أشدمها حبا لصاحبه

من أحب رجال هلل، فقال: إين أحبك هلل  : )قال رسول اهلل  [ 386]احلديث: 

 (5)(، وأحق بالذي أحب هلل اآلخرفدخال مجيعا اجلنة، فكان الذي أحب أرفع منزلة من 

أخا له يف قرية أخرى، فأرصد هلل  رجل زار : )قال رسول اهلل  [ 387]احلديث: 

فلام أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا ِل يف هذه القرية. قال: هل   ،عىل مدرجته ملكا 

لك عليه من نعمة ترهبا؟ قال: ال، غري أين أحبه يف اهلل. قال: فإين رسول اهلل إليك إن اهلل قد  

  (6)(أحبك كام أحببته فيه 

  حقت حمبتي للمتحابني ) عن ربه تبارك وتعاىل:    قال رسول اهلل    [ 388]احلديث:  

 
 .  4/16رواه الطرباين يف األوسط، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 . 4/16رواه الطرباين وأبو يعىل وابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/16رواه الرتمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحهام، واحلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 .  4/16رواه الطرباين، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 .  4/20رواه البزار بإسناد حسن، الرتغيب والرتهيب:  (5)

  .4/20رواه مسلم، الرتغيب والرتهيب:  (6)
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وحقت حمبتي للمتباذلني   ،يف، وحقت حمبتي للمتواصلني يف، وحقت حمبتي للمتزاورين يف

 (1)(يف

يغبطهم   أنبياءإن من عباد اهلل عبادا ليسوا ب: )قال رسول اهلل  [ 389]احلديث: 

  بنور اهلل من غري أرحام  والشهداء. قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم حتابوا نبياءاأل

وال حيزنون إذا   ، عىل منابر من نور. ال خيافون إذا خاف الناس وال أنساب، وجوههم نور 

ٌف َعَليأِهمأ َواَل ُهمأ حَيأَزُنوَن  ﴿ حزن الناس، ثم قرأ:   لَِياَء اهللَِّ اَل َخوأ  (2)([ 62ونس:  ]ي  ﴾ اَل إِنَّ َأوأ

قال اهلل عز وجل: املتحابون بجالِل يف ظل  : ) قال رسول اهلل  [ 390]احلديث:   

 (3) (عريش يوم ال ظل إال ظيل 

يف وجوههم   القيامةاهلل أقواما يوم  ليبعثن: )قال رسول اهلل  [ 391]احلديث: 

أعرايب عىل ركبتيه،   ، فجثى(وال شهداء أنبياءيغبطهم الناس ليسوا ب النور عىل منابر اللؤلؤ

وبالد   ،هم املتحابون يف اهلل من قبائل شتى)لنا نعرفهم، قال:  فقال يا رسول اهلل: جلهم 

 (4)(شتى جيتمعون عىل ذكر اهلل يذكرونه

، وال  أنبياءا ما هم بناسإن من عباد اهلل أل: )قال رسول اهلل  [ 392]احلديث: 

  قالوا يا رسول اهلل: فخربنا  (بمكاهنم من اهلل القيامة والشهداء يوم  نبياءشهداء يغبطهم األ

يتعاطوهنا، فواهلل   أموال عىل غري أرحام بينهم، وال  هم قوم حتابوا بروح اهلل )من هم؟ قال: 

وال حيزنون إذا حزن   ،إن وجوههم لنور، وإهنم لعىل نور، وال خيافون إذا خاف الناس

ٌف َعَليأِهمأ َواَل ُهمأ حَيأَزُنوَن  اَل ﴿: اآليةالناس، وقرأ هذه  لَِياَء اهللَِّ اَل َخوأ ]يونس:   ﴾إِنَّ َأوأ

 
 . 4/20رواه أْحد، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 . 4/20رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 . 4/21رواه أْحد، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 .  4/21رواه الطرباين، الرتغيب والرتهيب:  (4)
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62]) (1)  

واعلموا أن   ، يا أهيا الناس اسمعوا واعقلوا: )قال رسول اهلل  [ 393]احلديث:   

، وال شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء عىل منازهلم وقرهبم  أنبياء هلل عز وجل عبادا ليسوا ب

يا   : فقال ، إىل النبي  ، فجثى رجل من األعراب من قاصية الناس، وألوى بيده( اهللمن 

والشهداء عىل   نبياء وال شهداء يغبطهم األ أنبياء رسول اهلل: ناس من الناس ليسوا ب

جمالسهم، وقرهبم من اهلل، أنعتهم لنا جلهم لنا: يعني صفهم لنا شكلهم لنا، فرس وجه النبي  

  :َل تصل بينهم أرحام    ونوازع القبائل ، هم ناس من أفناء الناس) بسؤال األعرايب، فقال

عليها،   ونمنابر من نور فيجلس  القيامة يضع اهلل هلم يوم  متقاربة، حتابوا يف اهلل وتصافوا

وال يفزعون وهم أولياء اهلل   القيامةفيجعل وجوههم نورا، وثياهبم نورا، يفزع الناس يوم 

 (2)(ال خوف عليهم، وال هم حيزنون

إن يف اجلنة لعمدا من ياقوت عليها غرف من  : )قال رسول اهلل    [ 394]احلديث:  

يا رسول اهلل: من يسكنها؟  ( قيل:  زبرجد هلا أبواب مفتحة تيضء كام ييضء الكوكب الدري

 (3)(املتحابون يف اهلل، واملتباذلون يف اهلل، واملتالقون يف اهلل )قال: 

إن يف اجلنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها  : )قال رسول اهلل  [ 395]احلديث: 

 (4) (وبواطنها من ظواهرها، أعدها اهلل للمتحابني فيه، واملتزاورين فيه، واملتباذلني فيه

أن حتب هلل،  )قال: ، فيامنعن أفضل اإل  رسول اهلل سئل  [ 396]احلديث: 

وأن حتب للناس  )ل: وماذا يا رسول اهلل؟ قال: ي ، ق(يف ذكر اهلل  وتعمل لسانك ،وتبغض هلل 

 
 .  4/21رواه أبو داود، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/22م، الرتغيب والرتهيب: رواه أْحد وأبو يعىل واحلاك (2)

 . 4/22رواه البزار، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 .  4/22رواه الطرباين يف األوسط، الرتغيب والرتهيب:  (4)
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 (1) (وتكره هلم ما تكره لنفسك ما حتب لنفسك، 

حيب هلل  حتى  يامنال جيد العبد رصيح اإل: )قال رسول اهلل  [ 397]احلديث: 

 (2)(تعاىل، ويبغض هلل، فإذا أحب هلل تبارك وتعاىل، وأبغض هلل، فقد استحق الوالية هلل تعاىل 

من أعطى هلل، ومنع هلل، وأحب هلل، وأبغض  : ) قال رسول اهلل  [ 398]احلديث:  

 (3) (هإيامن هلل، فقد استكمل 

وأعطى هلل، ومنع  من أحب هلل، وأبغض هلل، : ) قال رسول اهلل  [ 399]احلديث:  

 (4) (يامنهلل، فقد استكمل اإل

أوثق؟ قالوا:   سالماإل : أي عرى هأصحاب رسول اهلل  سأل  [ 400]احلديث: 

الصالة. قال: حسنة، وما هي هبا قالوا: صيام رمضان. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا:  

 (5) (أن حتب يف اهلل وتبغض يف اهلل يامنإن أوثق عرى اإل .. حسن، وما هو به)اجلهاد. قال:  

احلب يف اهلل، والبغض يف   عامل أفضل األ: )قال رسول اهلل  [ 401]احلديث: 

 (6)(اهلل

قال: وما أعددت    ؟متى الساعة  أن رجال سأل رسول اهلل  روي    [ 402]احلديث:  

 (7)(أنت مع من أحببت )إال أين أحب اهلل ورسوله. قال:    يشء     قال: ال  ؟هلا 

فقال: يا رسول اهلل: كيف ترى يف   جاء رجل إىل رسول اهلل  [ 403]احلديث:   

 
 . 4/24رواه أْحد، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/24رواه أْحد والطرباين، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/24الرتغيب والرتهيب:  ،رواه أْحد والرتمذي واحلاكم  (3)

 .  4/24رواه أبو داود، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 .  4/24رواه أْحد والبيهقي، الرتغيب والرتهيب:  (5)

 .  4/24رواه أبو داود، الرتغيب والرتهيب:  (6)

 .  4/25ومسلم، الرتغيب والرتهيب:  رواه البخاري (7)
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 (1) (املرء مع من أحب):  رسول اهلل  فقال ؟رجل أحب قوما وَل يلحق هبم 

: يا رسول اهلل الرجل حيب القوم،  لرسول اهلل    أنه قال  عن أيب ذر  [ 404]احلديث:  

قال: فإين أحب اهلل   ، قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت ،وال يستطيع أن يعمل بعملهم 

 )(2)ورسوله؟ قال: فإنك مع من أحببت، قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول اهلل 

طعامك إال    يأكل إال مؤمنا، وال    ال تصاحب : )قال رسول اهلل    [ 405]احلديث:  

  (3) (تقي

ال جيعل اهلل من له سهم يف   :ثالث هن حق: )قال رسول اهلل  [ 406]احلديث: 

وال حيب رجل قوما إال حّش  ، فيوليه غريه وال يتوىل اهلل عبدا ، كمن ال سهم له سالماإل

 (4) (معهم

ال جيعل اهلل من له سهم    : حلف عليهنأثالثة  : )قال رسول اهلل    [ 407]احلديث:  

ثالثة: الصالة والصوم والزكاة، وال يتوىل اهلل    سالم كمن ال سهم له، وأسهم اإل  سالميف اإل

  (5) (وال حيب رجل قوما إال جعله اهلل معهم ،القيامة يف الدنيا فيوليه غريه يوم  عبدا

يف   عىل الصفا  الّشك أخفى من دبيب الذر: )قال رسول اهلل  [ 408]احلديث: 

من العدل، وهل     يشء      من اجلور، وتبغض عىل    يشء      الليلة الظلامء، وأدناه أن حتب عىل 

بُِعويِن حُيأبِبأُكمُ  ﴿ الدين إال احلب والبغض. قال اهلل عز وجل:  ب وَن اهللََّ َفاتَّ
  ﴾ ُقلأ إِنأ ُكنأُتمأ حُتِ

 
 .  4/27رواه البخاري ومسلم، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/27رواه أبو داود، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/27رواه ابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 . 4/28رواه الطرباين يف الصغري واألوسط، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 . 4/28رواه أْحد، الرتغيب والرتهيب:  (5)
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 (1) ([31]آل عمران:  

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

 األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر الشيعية: من 

إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم  ): رسول اهلل  قال [ 409]احلديث: 

قالوا: يا رسول اهلل حل   (والشهداء نبياء، يغبطهم األأنبياءلباسهم ووجوههم نور، ليسوا ب

 (2) (املتزاورون يف اهللهم املتحابون يف اهلل، واملتجالسون يف اهلل و)لنا قال:  

لو أن عبدين حتابا يف اهلل أحدمها باملّشق،  ) : قال رسول اهلل  [ 410]احلديث: 

 (3)(القيامة باملغرب جلمع اهلل بينهام يوم  اآلخرو

احلب يف اهلل والبغض يف   عاملأفضل األ: )قال رسول اهلل  [ 411]احلديث: 

 (4)اهلل(

احلب يف اهلل فريضة، والبغض يف اهلل  : )قال رسول اهلل  [ 412]احلديث: 

 (5) فريضة(

احلب يف اهلل والبغض يف   يامنأوثق عرى اإل: )قال رسول اهلل  [ 413]احلديث: 

 (6)اهلل(

لبعض   العسكري، عن آبائه قال: قال رسول  مام عن اإل [ 414]احلديث: 

 
 . 4/28رواه احلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (1)

  .149االخبار: ص جامع  (2)

  .149االخبار: ص جامع  (3)

  .149االخبار: ص جامع  (4)
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اهلل، ووال يف اهلل، وعاد يف اهلل، فانه التنال  يا عبد اهلل أحبب يف اهلل، وأبغض يف )ه: أصحاب

، وإن كثرت صالته وصيامه حتى يكون  يامنوالية اهلل إال بذلك، والجيد رجل طعم اإل 

كذلك، وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها يف الدنيا عليها يتوادون، وعليها  

أن أعلم أين قد واليت   ، فقال له: وكيف ِل (يتباغضون وذلك اليغني عنهم من اهلل شيئا 

واليه، ومن عدوه حتى اعاديه فأشار أوعاديت يف اهلل عز وجل؟ ومن وِل اهلل عز وجل حتى  

وِل هذا وِل اهلل، فواله،  )عيل فقال: أترى هذا؟ فقال: بىل، قال:    مام إىل اإل  له رسول اهلل  

عدو هذا ولو أنه   وعدو هذا عدواهلل فعاده، وال وِل هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك، وعاد 

 (1) (أبوك وولدك

ود املؤمن للمؤمن يف  ) : الباقر قال: قال رسول اهلل  مامعن اإل  [ 415]احلديث: 

، أو ومن أحب يف اهلل وأبغض يف اهلل وأعطى يف اهلل ومنع يف اهلل  يامناهلل من أعظم شعب اإل

 (2)(فهو من أصفياء اهلل 

ه: أي عرى  صحابأل الصادق قال: قال رسول اهلل  مام عن اإل [ 416]احلديث: 

أوثق؟ فقالوا: اهلل ورسوله أعلم وقال بعضهم: الصالة، وقال بعضهم: الزكاة،   يامناإل

والعمرة، وقال بعضهم: اجلهاد، فقال رسول   وقال بعضهم: الصيام، وقال بعضهم: احلج

ب يف اهلل، والبغض يف  احل يامنلكل ماقلتم فضل وليس به ولكن أوثق عرى اإل ) : اهلل 

 (3) (اهلل، وتواِل أولياء اهلل، والتربي من أعداء اهلل

املتحابون يف اهلل يوم  ): الباقر قال: قال رسول اهلل  مام عن اإل [ 417]احلديث: 
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ه، وجوههم أشد بياضا من الثلج، وأضوء  شعىل أرض زبرجدة خَّضاء، يف ظل عر  القيامة 

وكل نبي مرسل، يقول الناس: من    بمنزلتهم كل ملك مقرب من الشمس الطالعة، يغبطهم  

 (1) (هؤالء؟ فيقال: هؤالء املتحابون يف اهلل

ه: أخربوين  صحابأل الباقر قال: قال رسول اهلل  مامعن اإل  [ 418]احلديث: 

، قالوا: يا رسول اهلل  (2)؟ فقالوا: يا رسول اهلل الصالة قال: إن الصالةسالمبأوثق عرى اإل

قال: إن اجلهاد قال: فقالوا: يا رسول  ، يا رسول اهلل اجلهاد : ال: إن الزكاة، قالواالزكاة، ق

 (3) (اهلل فأخربنا قال: احلب يف اهلل والبغض يف اهلل

عن بريد بن معاوية العجيل وإبراهيم االْحري قاال: دخلنا عىل   [ 419 : ]احلديث 

: يا زياد ماِل أرى رجليك متفلقني؟ قال:  ماماإلالباقر وعنده زايد االحالم فقال  ماماإل

وما ْحلني عىل ذلك إال حب لكم   ،جعلت لك الفداء جئت عىل نضوِل أعاتبه الطريق 

ت لك الفداء إين ربام خلوت فأتاين الشيطان  وشوق إليكم، ثم أطرق زياد مليا ثم قال: جعل 

فيذكرين ما قد سلف من الذنوب واملعايص فكأين آيس ثم أذكر حبي لكم وانقطاعي إليكم،  

َوَلكِنَّ  ﴿قال: يا زياد وهل الدين إال احلب والبغض؟ ثم تال هذه الثالث آيات كأهنا يف كفه  

نَُه يِف   يامن اهللََّ َحبََّب إَِليأُكُم اإلأ  َياَن ُأوَلئَِك ُهُم  َوَزيَّ ُفُسوَق َوالأِعصأ َر َوالأ ُكفأ َه إَِليأُكُم الأ  ُقُلوبُِكمأ َوَكرَّ

اِشُدوَن )  َمًة َواهللَُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ 7الرَّ اًل ِمَن اهللَِّ َونِعأ ب وَن  ﴿وقال:    ، [8،  7]احلجرات:    ﴾( َفضأ
حُيِ

ِفرأ َلُكمأ  إِنأ ُكنأتُ   ﴿وقال:    ، [9]احلّش:    ﴾َمنأ َهاَجَر إَِليأِهمأ  بِبأُكُم اهللَُّ َوَيغأ بُِعويِن حُيأ ب وَن اهللََّ َفاتَّ
مأ حُتِ

فقال:    أتى رجل إىل رسول اهلل  ، ثم قال: ) [ 31]آل عمران:    ﴾ُذُنوَبُكمأ َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
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، وأحب  (2)أصيل وال  ،واحب املصلني ،(1)وال أصوم ،يا رسول اهلل إين أحب الصوامني

ولك ما كسبت أما ترضون أن   ،أنت مع من أحببت )  :، فقال رسول اهلل (3) املتصدقني

، وفزعتم   قوم إىل مأمنهم، وفزعنا إىل رسول اهلل لو كانت فزعة من السامء فزع كل

 (4)إلينا(

 ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:   2

 وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم، كام ييل: 

 : الباقر   مام ـ ما روي عن اإل   أ 

: أما زهدك يف  نبياءأوحى اهلل إىل بعض األ)الباقر قال:  مامعن اإل  [ 420]احلديث:  

الدنيا فتعجلك الراحة، وأما انقطاعك إِل فتعززك يب، ولكن هل عاديت ِل عدوا أو واليت  

 (5) (ِل وليا 

  ﴿ :  أال ترى إىل قول اهللوهل الدين إال احلب؟  )الباقر:    ماماإلقال    [ 421]احلديث:  

بِبأُكُم اهللَُّ بُِعويِن حُيأ ب وَن اهللََّ َفاتَّ
َوَلكِنَّ  ﴿ترى قول اهلل  أو ال  [ 31]آل عمران:  ﴾ ُقلأ إِنأ ُكنأُتمأ حُتِ

نَُه يِف ُقُلوبُِكمأ  يامناهللََّ َحبََّب إَِليأُكُم اإلأ  ب وَن َمنأ َهاَجَر  ﴿وقال:  [7]احلجرات:  ﴾َوَزيَّ
حُيِ

 (6) (الدين هو احلب واحلب هو الدين[ 9]احلّش:   ﴾ يأِهمأ إِلَ 

إذا أردت أن تعلم أن فيك خريا فانظر إىل قلبك  )الباقر:    ماماإل قال    [ 422]احلديث:  

 
 إال الفريضة.  (1)

 إال الفريضة.  (2)

 إال الفريضة.  (3)
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فان كان حيب أهل طاعة اهلل عز وجل ويبغض أهل معصيته ففيك خري واهلل حيبك وإذا كان  

خري، واهلل يبغضك، واملرء مع من  يبغض أهل طاعة اهلل وحيب أهل معصيته فليس فيك 

 (1) (أحب

لو أن رجال أحب رجال هلل الثابه اهلل عىل حبه  )الباقر:   ماماإل قال   [ 423]احلديث:  

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

 (2)(نة عىل بغضه إياه، وإن كان املبغض يف علم اهلل من أهل اجل

هذا إذا َل يكن مقرصا يف ذلك، وَل يكن مستندا إىل  علق املجليس عىل هذا بقوله: )

ذلك هلل، فان ذلك ملحض   ضاللته وجهالته، كالذين حيبون أئمة الضاللة ويزعمون أن

تقصريهم عن تتبع الدالئل واتكاهلم عىل متابعة االباء وتقليد الكرباء، واستحسان االهواء،  

الصاحلة، ويف باطنه منافق فاسق، فهو حيبه   عامل واأل يامنمنافقا يظهر اإل بل هو كمن أحب 

  (3)(ه وصالحه هلل وهو مثاب بذلكيامنإل

 : لصادق ا   مام ـ ما روي عن اإل   ب 

الصادق عن احلب   مامعن فضيل بن يسار قال: سألت اإل [ 424]احلديث: 

  : اآليةإال احلب والبغض؟ ثم تال هذه  يامنهو؟ فقال: وهل اإل  يامنوالبغض أمن اإل

َياَن   يامنَوَلكِنَّ اهللََّ َحبََّب إَِليأُكُم اإلأ ﴿ ُفُسوَق َوالأِعصأ َر َوالأ ُكفأ َه إَِليأُكُم الأ نَُه يِف ُقُلوبُِكمأ َوَكرَّ َوَزيَّ

اِشُدونَ   (4) ([7]احلجرات:    ﴾ُأوَلئَِك ُهُم الرَّ

أن حتب يف اهلل،   يامنأوثق عرى اإل إن من)الصادق:  ماماإل قال  [ 425]احلديث: 
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 (1)(وتبغض يف اهلل، وتعطي يف اهلل، ومتنع يف اهلل عز وجل

ومن أبغض    ، من أحب كافرا فقد أبغض اهلل)الصادق:    ماماإل قال    [ 426]احلديث:  

 (2)(صديق عدواهلل عدواهلل )، ثم قال:  ( كافرا فقد أحب اهلل

أالكل خلة كانت يف الدنيا يف غرياهلل فاهنا  )الصادق:  مامقال اإل  [ 427]احلديث: 

 (3) (القيامةتصري عداوة يوم 

  : هل الدين إال احلب؟ إن اهلل عز وجل يقول )الصادق:    مام اإل قال    [ 428]احلديث:  

بِبأُكُم اهللَُّ ﴿ بُِعويِن حُيأ ب وَن اهللََّ َفاتَّ
 (4) ([31]آل عمران:   ﴾ ُقلأ إِنأ ُكنأُتمأ حُتِ

 (5)(من حب الرجل دينه حبه إخوانه ) الصادق:  مام إلقال ا   [ 429]احلديث:  

من أحب هلل، وأبغض هلل، وأعطى هلل، ومنع  )الصادق:    ماماإلقال    [ 430]احلديث:  

 (6) (هإيامنهلل، فهو ممن كمل 

لوتر    يبغضه من أحب اهلل، وأبغض عدوه، َل  )الصادق:    مام اإل  قال   [ 431]احلديث:  

 (7) (بمثل زبد البحر ذنوبا كفرها اهلل له القيامةوتره يف الدنيا ثم جاء يوم 

  الصادق: من أحب يف اهلل، وأبغض يف اهلل، وأعطى يف  ماماإل قال  [ 432]احلديث: 

 (8)(هإيامناهلل فهو ممن كمل 
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أن حتب يف اهلل   يامنمن أوثق عرى اإل ) الصادق:  ماماإل قال  [ 433]احلديث: 

 (1)(بغض يف اهلل، وتعطي يف اهلل، ومتنع يف اهلل وت

عىل منابر    القيامة إن املتحابني يف اهلل يوم  ):  الصادق قال  مامعن اإل   [ 434]احلديث:  

حتى يعرفوا به،      يشء      من نور، قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل  

 (2)( فيقال: هؤالء املتحابون يف اهلل

ثالث من عالمات املؤمن: علمه باهلل، ومن  ) الصادق:    ماماإلقال    [ 435]احلديث:  

 (3) (حيب، ومن يبغض

إن الرجل ليحبكم وما يعرف ما أنتم عليه  )الصادق:  مام اإل  قال  [ 436]احلديث: 

فيدخله اهلل اجلنة بحبكم وإن الرجل ليبغضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله اهلل ببغضكم  

 (4)(النار

قد يكون حب يف اهلل ورسوله، وحب يف  )الصادق:  ماماإلقال  [ 437]احلديث: 

 (5)( يشء     الدنيا، فام كان يف اهلل ورسوله فثوابه عىل اهلل وماكان يف الدنيا فليس ب 

إن املسلمني يلتقيان فأفضلهام أشدمها حبا )الصادق:  مام اإلقال  [ 438]احلديث: 

 (6) (لصاحبه

ما التقى مؤمنان قط إال كان أفضلهام أشدمها )الصادق:    ماماإلقال    [ 439]احلديث:  
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 (1) (حبا الخيه

كل من َل حيب عىل الدين، وَل يبغض عىل  )الصادق:  مام اإلقال  [ 440]احلديث: 

 (2) (الدين، فال دين له

إن الرجل ليحب وِل اهلل وما يعلم ما يقول.  : )الصادق  مام قال اإل   [ 441]احلديث:  

 (3)(اجلنة وإن الرجل ليبغض وِل اهلل وما يعلم ما يقول فيموت ويدخل النارفيدخله اهلل 

املحب يف اهلل حمب اهلل، واملحبوب يف اهلل  )الصادق:  مام قال اإل [ 442]احلديث: 

فمن أحب    (،املرء مع من أحب):  قال رسول اهلل    ..حبيب اهلل الهنام اليتحابان إال يف اهلل

أفضل  ) : ، والحيب اهلل تعاىل إال من أحبه اهلل، قال رسول اهلل عبدا يف اهلل فانام أحب اهلل

، وكل حب معلول يورث  (ة املحبون هلل املتحابون فيهاآلخرالناس بعد النبيني يف الدنيا و

  : بعدا فيه عداوة إال هذين، ومها من عني واحدة يزيدان أبدا والينقصان قال اهلل عز وجل 

ُء ﴿ َِخالَّ ٍض َعُدوٌّ إِالَّ املأُتَِّقنيَ األأ ُضُهمأ لَِبعأ َمئٍِذ َبعأ الن أهل احلب التربي [ 67]الزخرف:  ﴾ َيوأ

 (4)(عن سوى املحبوب

 سائر أئمة اهلدى: د ـ ما روي عن  

يف اجلنة وألذه حب اهلل، واحلب     يشء    إن أطيب   ) :  عيل   مام قال اإل  [ 443]احلديث:  

َعاملَنِيَ ﴿ : هلل قال اهلل عز وجل يف اهلل واحلمد  ُد هللَِِّ َربي الأ َمأ َواُهمأ َأِن احلأ ]يونس:   ﴾ َوآِخُر َدعأ

وذلك أهنم إذا عاينوا ما يف اجلنة من النعيم هاجت املحبة يف قلوهبم، فينادون عند  ، [10
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 (1)ذلك: أن احلمدهلل رب العاملني(

وشيك،  للظاَل غدا بكفه عضة، والرحيل عيل: ) مام قال اإل [ 444]احلديث: 

 (2)(ولالخالء ندامة إال املتقني 

ين، قال  اآلخرإذا مجع اهلل عز وجل االولني و):  السجاد  مام اإل  قال   [ 445]احلديث:  

مناد فنادى يسمع الناس فيقول: أين املتحابون يف اهلل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فيقال  

 أين؟ فيقولون: إىل اجلنة  فتلقاهم املالئكة فيقولون: إىل، هلم: اذهبوا إىل اجلنة بغري حساب

  ،بغري حساب، فيقولون: فأي رضب أنتم من الناس؟ فيقولون: نحن املتحابون يف اهلل 

فيقولون:   ، كم؟ قالوا: كنا نحب يف اهلل، ونبغض يف اهللأعاملكانت   يشء   فيقولون: وأي 

 (3) (نعم أجر العاملني

االبرار لالبرار ثواب لالبرار وحب  حب ) العسكري:  مام قال اإل  [ 446]احلديث:  

وبغض االبرار للفجار    ،الفجار لالبرار فضيلة لالبرار، وبغض الفجار لالبرار زين لالبرار

 (4) (خزي عىل الفجار

 املراتب العالية من املهتدين:   أصحاب صفات  . ما ورد حول  رابعا 

صفات املقربني  وهي األحاديث الكثرية املتفقة مع ما ورد يف القرآن الكريم من 

ية التي  سالمواألبرار وعباد الرْحن واملخبتني وغريهم، وهي صفات متثل الشخصية اإل

 ة. مامهتذبت بنور القرآن الكريم، واهتدت هبدي النبوة واإل

بيُكمأ  َوَسارِ  ﴿ومن تلك اآليات قوله تعاىل يف وصف املتقني:  ِفَرٍة مين رَّ ُعواأ إِىَل َمغأ

 
 .  65( مصباح الّشيعة: 1)

 (  69/237( بحار األنوار )2)

   .126ص  2 الكاىف: ج (3)

  .517حتف العقول ص  (4)
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اء   َّ اء َوالَّضَّ َّ ِذيَن ُينِفُقوَن يِف الرسَّ تأ لِلأُمتَِّقنَي الَّ ُض ُأِعدَّ اَمَواُت َواألَرأ ُضَها السَّ َوَجنٍَّة َعرأ

ِذيَن إِ  ِسننَِي َوالَّ ب  املأُحأ
َعافِنَي َعِن النَّاِس َواهلُل حُيِ َغيأَظ َوالأ ِمنَي الأ

َكاظِ َذا َفَعُلواأ َفاِحَشًة َأوأ  َوالأ

واأ  الَّ اهلُل َوََلأ ُيرِص 
ُنوَب إِ ِفُر الذ  َفُرواأ لُِذُنوهِبِمأ َوَمن َيغأ َتغأ  َعىَل َما  َظَلُمواأ َأنأُفَسُهمأ َذَكُرواأ اهللَ َفاسأ

ِمأ َوَجنَّاٌت  هبي ِفَرٌة مين رَّ غأ َلئَِك َجَزآُؤُهم مَّ َلُموَن ُأوأ َاُر َخالِِديَن    َفَعُلواأ َوُهمأ َيعأ تَِها األهَنأ جَتأِري ِمن حَتأ

َعاِملنَِي  ُر الأ َم َأجأ يَها َونِعأ
 [  136 -  133]آل عمران:   ﴾ فِ

ِذيَن آَتيأنَاُهُم الأكَِتاَب ِمن   ﴿ : يف وصف املؤمنني الصادقني من أهل الكتاب وقال  الَّ

ِمُنوَن َوإَِذا ُيتأىَل َعَليأِهمأ َقاُلو ِه ُهم بِِه ُيؤأ
لِِمنَي  َقبألِ ِه ُمسأ

نَا إِنَّا ُكنَّا ِمن َقبألِ بي َق  ِمن رَّ ا آَمنَّا بِِه إِنَُّه احلأ

نَاُهمأ يُ  ييَئَة َومِمَّا َرَزقأ ََسنَِة السَّ َرُؤوَن بِاحلأ وا َوَيدأ  باَِم َصرَبُ
ِ
َتنيأ رَّ َرُهم مَّ َن َأجأ َتوأ َلئَِك ُيؤأ نِفُقوَن َوإَِذا  ُأوأ

َرُضو َو َأعأ َاِهلِنَي  أعاملنَا َوَلُكمأ أعاملا َعنأُه َوَقاُلوا َلنَا َسِمُعوا اللَّغأ ُكمأ َسالٌم َعَليأُكمأ ال َنبأَتِغي اجلأ

 [ 55 -  52]القصص:   ﴾

ًنا َوإَِذا    ﴿:  يف وصف عباد الرْحن وقال   ِض َهوأ ُشوَن َعىَل األَرأ ِذيَن َيمأ َِن الَّ ْحأ َوِعَباُد الرَّ

ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ  ًدا َوِقَياًما َوالَّ ِمأ ُسجَّ ِذيَن َيبِيُتوَن لَِرهبي َاِهُلوَن َقاُلوا َسالًما َوالَّ نَا  َخاَطَبُهُم اجلأ

فأ َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذاهَبَا َكا  ِ ِذيَن إَِذا َأنَفُقوا  ارصأ ا َوُمَقاًما َوالَّ َتَقرا َا َساءتأ ُمسأ َن َغَراًما إِهنَّ

ُعوَن َمَع اهللَِّ إهَِلًا آَخَر َوال َيقأ  ِذيَن ال َيدأ َ َذلَِك َقَواًما َوالَّ وا َوَكاَن َبنيأ رُتُ أ َيقأ ُفوا َوََل
ِ ُتُلوَن  ََلأ ُيرسأ

َم اهللَُّ إِالَّ بِ  تِي َحرَّ َس الَّ َم  النَّفأ َعَذاُب َيوأ َعلأ َذلَِك َيلأَق َأَثاًما ُيَضاَعفأ َلُه الأ ُنوَن َوَمن َيفأ َقي َوال َيزأ احلأ

ُل اهللَُّ َسييَئاهِتِمأ   القيامة  َلئَِك ُيَبدي يِه ُمَهاًنا إِالَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأوأ
َوخَيأُلدأ فِ

ِذيَن ال  َحَسنَاٍت َوَكاَن اهللَُّ َغفُ  ُه َيُتوُب إِىَل اهللَِّ َمَتاًبا َوالَّ ِحياًم َوَمن َتاَب َوَعِمَل َصاحِلًا َفإِنَّ وًرا رَّ

ِمأ ََلأ خَيِر   ُروا بِآَياِت َرهبي َذا ُذكي
ِذيَن إِ وا كَِراًما َوالَّ ِو َمر  وا بِاللَّغأ وَر َوإَِذا َمر  َهُدوَن الز  وا َعَليأَها  َيشأ

َيا  نَا لِلأُمتَِّقنيَ ُصاما َوُعمأ َعلأ نُيٍ َواجأ َة َأعأ نَا ُقرَّ
اتِ يَّ َواِجنَا َوُذري نَا َهبأ َلنَا ِمنأ َأزأ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ   ًنا َوالَّ

َت إمام يَها َحُسنَتأ ُمسأ
يًَّة َوَسالًما َخالِِديَن فِ

َن فِيَها حَتِ وأ وا َوُيَلقَّ َفَة باَِم َصرَبُ ُغرأ َن الأ َلئَِك جُيأَزوأ ا  ا ُأوأ َقرا
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 [. 76  -  63]الفرقان:   ﴾ َوُمَقاًما 

ِمننَِي َأنأُفَسُهمأ وَ   ﴿:  يف وصف املجاهدين يف سبيلهوقال   رَتَى ِمَن املُؤأ مأ  أمواهلُ إِنَّ اهلل اشأ

دًا َعَليأنَا َحقًا يِف التَّوأ  َتُلوَن َوعأ ُتُلوَن َوُيقأ َراِة َواإِلنأِجيِل  بَِأنَّ هَلُُم اجلَنََّة ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهلل َفَيقأ

ُز ا  ُتمأ بِِه َوَذلَِك ُهَو الَفوأ ي َباَيعأ وا بَِبيأِعُكُم الذي َتبأِّشُ ِدِه ِمَن اهلل َفاسأ ىَف بَِعهأ آِن َوَمنأ َأوأ لَعظِيم  َوالُقرأ

اِجُدوَن  اكُِعوَن السَّ ائُِحوَن الرَّ ُبوَن الَعابُِدوَن السَّ
ُروِف َوالنَّاُهواألمرالتَّائِ َن َعِن املُنأَكِر  وَن بِاملَعأ

ِمننِي   [. 112 -   111]التوبة:   ﴾ َواحلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهلل َوَبّشي املُؤأ

ُ َجُزوعًا    ﴿ :  يف وصف املصلني الصادقنيوقال   ُه الّشَّ إِنَّ اإِلنأَساَن ُخلَِق َهُلوعًا إَِذا َمسَّ

يَن ُهمأ  ُ َمنُوعًا إِال امُلَصليني الذي ُه اخلرَيأ َذا َمسَّ
يَن يِف َوإِ مأ َحقٌّ  أمواهلِ َعىَل َصالهِتِمأ َدائُِمون َوالذي

ِفُقون   ِمأ ُمشأ يَن ُهمأ ِمنأ َعَذاِب َرهبي ين َوالذي ِم الدي ُقوَن بَِيوأ يَن ُيَصدي ُروم َوالذي ِل َواملَحأ
ائِ ُلوم للسَّ َمعأ

يَن ُهمأ لُِفُروِجِهمأ َحافِ  ُ َمأأُمون َوالذي ِمأ َغريأ َواِجِهمأ َأو َما َمَلَكتأ  إِنَّ َعَذاَب َرهبي ُظون إاِل َعىَل َأزأ

يَن ُهمأ ألََماَناهِتِمأ  إيامهنُ  َتَغى َوَراَء َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم الَعاُدون َوالذي ُ َمُلوِمني َفَمنأ ابأ ُمأ َغريأ هنَّ
مأ َفإِ

يَن ُهمأ  يَن ُهمأ بَِشَهاَداهِتِمأ َقائُِموَن َوالذي ِدِهمأ َراُعون َوالذي  َعىَل َصالهِتِمأ حُيَافُِظون ُأوَلئَِك  َوَعهأ

َرُمون   [ 35  -  19]املعارج:   ﴾ يِف َجنَّاٍت ُمكأ

ِمُنوَن  ﴿غريها من اآليات الكريمة التي تصف الصاحلني، كقوله تعاىل:  و َلَح املأُؤأ َقدأ َأفأ

ِذيَن ُهمأ يِف َصاَلهِتِمأ َخاِشُعوَن ) 1) ِو مُ 2( الَّ ِذيَن ُهمأ َعِن اللَّغأ ِرُضوَن ) ( َوالَّ ِذيَن ُهمأ  3عأ ( َوالَّ

َكاِة َفاِعُلوَن ) ِذيَن ُهمأ لُِفُروِجِهمأ َحافُِظوَن ) 4لِلزَّ َواِجِهمأ َأوأ َما َمَلَكتأ  5( َوالَّ ( إاِلَّ َعىَل َأزأ

ُ َمُلوِمنَي )إيامهنُ  ُمأ َغريأ هنَّ
َعاُدوَن ) 6مأ َفإِ َتَغى َوَراَء َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم الأ ِذيَن ُهمأ  7( َفَمِن ابأ ( َوالَّ

ِدِهمأ َراُعوَن ) ِذيَن ُهمأ َعىَل َصَلَواهِتِمأ حُيَافُِظوَن )8أِلََماَناهِتِمأ َوَعهأ َواِرُثوَن  9( َوالَّ ( ُأوَلئَِك ُهُم الأ

َس ُهمأ فِيَها َخالُِدونَ 10) َدوأ ِفرأ ِذيَن َيِرُثوَن الأ  [ 11  -  1]املؤمنون:   ﴾ ( الَّ

ِمُنون    ﴿ وقال تعاىل:   ِمأ ُيؤأ يَن ُهمأ بِآَياِت َرهبي ِفُقون َوالذي ِمأ ُمشأ َيِة َرهبي يَن ُهمأ ِمنأ َخشأ إِنَّ الذي
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ِمأ َراجِ  ُمأ إِىل َرهبي ُتوَن َما آُتوا َوُقُلوهُبُمأ َوِجَلٌة َأهنَّ يَن ُيؤأ ُكون َوالذي ِ ِمأ ال ُيّشأ يَن ُهمأ بَِرهبي ُعون  َوالذي

َعَها  ُأوَلئَِك ُيَساِرُعون يِف  سًا إِال ُوسأ ف  َنفأ
اِت َوُهمأ هَلَا َسابُِقون َوال ُنَكلِ َ   57]املؤمنون:    ﴾ اخلرَيأ

-  62 ] 

ُمأ َكاُنوا َقبأَل َذلَِك    ﴿وقال تعاىل:   ُمأ إهِنَّ إِنَّ املُتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيون آِخِذيَن َما آَتاُهمأ َرهب 

يأ  ياًل ِمَن اللَّ
ِفُرون َويِف  حُمأِسننِي َكاُنوا َقلِ َتغأ َحاِر ُهمأ َيسأ ائِِل  أمواهلِ ِل َما هَيأَجُعون َوبِاألَسأ مأ َحٌق للسَّ

ُروم   [ 19 -   15]الذاريات:    ﴾َواملَحأ

ِمنَاِت َوالَقانِتِنَي َوالَقانَِتاِت   ﴿ وقال تعاىل:  ِمننَِي َوامُلؤأ لاَِمِت َوامُلؤأ لِِمنَي َوامُلسأ إِنَّ امُلسأ

اِدِقنَي َوالصَّ  ِقنَي  َوالصَّ ابَِراِت َواخلَاِشِعنَي َواخلَاِشَعاِت َوامُلَتَصدي ابِِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ

نَي ُفُروَجُهمأ َواحلَافَِظاِت َوالَذاكِِريَن اهلل َكثِريًا  
ائاَِمِت َواحلَافِظِ ِمنَي َوالصَّ

ائِ َقاِت َوالصَّ َوامُلَتَصدي

ِفرَ  َراِت َأَعدَّ اهلل هَلُمأ َمغأ
اكِ رًا َعظِيام َوالذَّ  [35]األحزاب:  ﴾ ًة َوَأجأ

ِرُجوا ِمنأ ِدَياِرِهمأ وَ ﴿ وقال تعاىل:  ِذيَن ُأخأ  املأَُهاِجِريَن الَّ
ِ
ُفَقَراء اًل  أمواهلِ لِلأ مأ َيبأَتُغوَن َفضأ

اِدُقوَن )  وَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ َواًنا َوَينأرُصُ ِذيَن تَ 8ِمَن اهللَِّ َوِرضأ اَر  ( َوالَّ ُءوا الدَّ َبوَّ

ثُِروَن    يامنَواإلأ  ب وَن َمنأ َهاَجَر إَِليأِهمأ َواَل جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهمأ َحاَجًة مِمَّا ُأوُتوا َوُيؤأ
ِمنأ َقبألِِهمأ حُيِ

لِحُ  ِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم املأُفأ ]احلّش:   ﴾ونَ َعىَل َأنأُفِسِهمأ َوَلوأ َكاَن هِبِمأ َخَصاَصٌة َوَمنأ ُيوَق ُشحَّ َنفأ

8 ،9 ] 

 األحاديث النبوية: ـ ما ورد من    1

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية: 

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية: 

عبده املؤمن الدنيا،   إن اهلل عز وجل ليحمي: )قال رسول اهلل  [ 447]احلديث: 
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 (1) (وهو حيبه كام حتمون مريضكم الطعام والّشاب

عز وجل عبدا ْحاه الدنيا كام   إذا أحب اهلل : )قال رسول اهلل  [ 448]احلديث: 

 (2)(يظل أحدكم حيمي سقيمه املاء 

اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها  : )قال رسول اهلل  [ 449]احلديث: 

 (3) (الفقراء

إن موسى صلوات اهلل وسالمه عليه قال:  : )قال رسول اهلل  [ 450]احلديث: 

يف الدنيا؟ قال: فيفتح له باب من اجلنة فينظر إليها، قال له:   أي رب عبدك املؤمن تقرت عليه 

يا موسى: هذا ما أعددت له، فقال موسى: أي رب وعزتك وجاللك لو كان أقطع اليدين  

  ، وكان هذا مصريه َل ير بؤسا القيامة يوم خلقته إىل يوم  والرجلني يسحب عىل وجهه منذ

قط. قال: ثم قال موسى: أي رب عبدك الكافر توسع عليه يف الدنيا؟ قال: فيفتح له باب  

من النار، فيقال له: يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى: أي رب وعزتك وجاللك  

  (4) (وكان هذا مصريه كأن َل ير خريا قط، القيامةلو كان له الدنيا منذ يوم خلقته إىل يوم 

هل تدرون أول من يدخل اجلنة من خلق اهلل  : )قال رسول اهلل    [ 451]احلديث:  

هبم الثغور، وتتقى   الذين تسد ورسوله أعلم قال: الفقراء املهاجرون  عز وجل؟ قالوا: اهلل 

املكاره، ويموت أحدهم وحاجته يف صدره ال يستطع هلا قضاء، فيقول اهلل عز وجل   هبم

ملن يشاء من مالئكته: ائتوهم فحيوهم، فتقول املالئكة: ربنا نحن سكان سامئك وخريتك  

من خلقك، أفتأمرنا أن نأيت هؤالء فنسلم عليهم؟ قال: إهنم كانوا عبادا يعبدوين، وال  

 
 .  4/132رواه احلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 . 4/133وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم، الرتغيب والرتهيب:  ،رواه الطرباين (2)

 .  4/133رواه البخاري ومسلم، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 . 4/133الرتغيب والرتهيب:  ،رواه أْحد (4)
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  الثغور، وتتقى هبم املكاره، ويموت أحدهم وحاجته يف صدره   يّشكون يب شيئا، وتسد هبم 

(  23ِمنأ ُكلي َباٍب )  ﴿قال: فتأتيهم املالئكة عند ذلك، فيدخلون عليهم    .ال يستطيع هلا قضاء 

اِر  َبى الدَّ َم ُعقأ ُتمأ َفنِعأ   (1)([24،  23]الرعد:    ﴾َساَلٌم َعَليأُكمأ باَِم َصرَبأ

إىل عامن أكوابه عدد   ما بني عدن إن حويض: )قال رسول اهلل  [ 452]احلديث:  

النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحىل من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء  

الذين ال   دنس الثياب صفهم لنا قال: شعث الرؤوس املهاجرين. قلنا: يا رسول اهلل

  (2) (وال يعطون ما هلم ،ون ما عليهموال تفتح هلم السدد الذين يعط ،ينكحون املتنعامت 

حويض ما بني عدن إىل عامن البلقاء ماؤه أشد  : )قال رسول اهلل    [ 453]احلديث:  

بعدها    بياضا من اللبن، وأحىل من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من رشب منه رشبة َل يظمأ

ثيابا، الذين ال   الدنس أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء املهاجرين الشعث رؤوسا، 

  (3) (ينكحون املنعامت، وال تفتح هلم السدد

يدخل فقراء أمتي اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني  : )قال رسول اهلل    [ 454]احلديث:  

الدنسة ثياهبم الشعثة رؤوسهم الذين ال يؤذن هلم عىل  )فقيل: صفهم لنا؟ قال:  ، (خريفا 

شارق األرض ومغارهبا يعطون كل الذي  توكل هبم م  وال ينكحون املنعامت  ،السدات 

إن فقراء أمتي املهاجرين يسبقون  ، ويف رواية: )(4)(عليهم، وال يعطون كل الذي هلم

 (5) (بأربعني خريفا  القيامة األغنياء يوم 

 
 .  4/133لرتهيب: رواه أْحد والبزار وابن حبان يف صحيحه، الرتغيب وا (1)

 . 4/134رواه الطرباين، والرتمذي وابن ماجة بنحوه، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 . 4/135رواه الرتمذي، وابن ماجة واحلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 .  4/136رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 . 4/136الرتغيب والرتهيب:  ،رواه مسلم وابن حبان يف صحيحه (5)
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، فيقال: أين فقراء هذه  القيامة جيتمعون يوم : )قال رسول اهلل  [ 455]احلديث: 

  موال فصربنا، ووليت األ عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا ؟ قال: فيقال هلم: ماذا األمة

وعال: صدقتم. قال: فيدخلون اجلنة قبل الناس، ويبقى   والسلطان غرينا، فيقول اهلل جل

قالوا: فأين املؤمنون يومئذ؟ قال: يوضع هلم   .والسلطان موالشدة احلساب عىل ذوي األ 

أقرص عىل املؤمنني من ساعة من  كرايس من نور ويظلل عليهم الغامم يكون ذلك اليوم 

 (1)(هنار

يوما، فطلعت    قال: كنت عند رسول اهلل  عن عبد اهلل بن عمرو    [ 456]احلديث:  

قال أبو بكر: نحن هم يا رسول   ،نورهم كنور الشمس  القيامةالشمس فقال: يأيت قوم يوم 

 (2)(من أقطار األرض   اهلل؟ قال: ال، ولكنهم الفقراء املهاجرون الذين حيّشون

  أناس )قيل: من الغرباء؟ قال:    ( للغرباء  طوبى: )قال رسول اهلل    [ 457]احلديث:  

 (3)(أكثر ممن يطيعهم  كثري من يعصيهم صاحلون قليل يف ناس سوء

سبعة يظلهم اهلل يف ظله، يوم ال ظل إال ظله:  : )قال رسول اهلل   [ 458]احلديث:  

العادل، وشاب نشأ يف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق يف املساجد، ورجالن حتابا يف   ماماإل

اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال، فقال: إين أخاف اهلل،  

ورجل تصدق، أخفى حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت  

  (4)(عيناه

اللهم أحيني مسكينا، وتوفني مسكينا،  : )قال رسول اهلل  [ 459]احلديث: 

 
 .  4/137رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/138رواه أْحد والطرباين، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/138رواه أْحد والطرباين، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 . 660رواه البخاري: رقم  (4)



 

201 

 

من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب   واحّشين يف زمرة املساكني وإن أشقى األشقياء 

 (1) (ةاآلخر

عن عائذ بن عمرو: أن أبا سفيان أتى عىل سلامن وصهيب وبالل    [ 460]احلديث:  

أتقولون هذا  يف نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف اهلل من عنق عدو اهلل مأخذها، فقال أبو بكر:  

فأجاره، فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت    وسيدهم، فأتى النبي    لشيخ قريش

يغفر   قالوا: ال ؟فقال: يا إخوتاه أغضبتكم فأتاهم أبو بكر،  ، أغضبتهم لقد أغضبت ربك

  .(2) اهلل لك يا أخي

أال أخربكم بأهل اجلنة؟ كل ضعيف  : )قال رسول اهلل  [ 461]احلديث:   

 (4)جواظ (3)مستضعف لو يقسم عىل اهلل ألبره. أال أخربكم بأهل النار؟ كل عتل

 (5)(مستكرب 

جواظ مستكرب   (6)جعظريأهل النار كل : )قال رسول اهلل  [ 462]احلديث: 

  (7)(وأهل اجلنة الضعفاء املغلوبون ، مناع مجاع

يف جنازة فقال: أال   قال: كنا مع النبي ) : قال رسول اهلل  [ 463]احلديث: 

أال أخربكم بخري عباد اهلل: الضعيف املستضعف ذو    .أخربكم بّش عباد اهلل؟ الفظ املستكرب 

 
 .  4/142رواه ابن ماجة واحلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/143رواه مسلم وغريه، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 هو اجلايف الغليظ.  (3)

 هو الضخم املختال يف مشيته، وقيل: القصري البطني، وقيل اجلموع املنوع.  (4)

 .  4/145رواه البخاري ومسلم وابن ماجة، الرتغيب والرتهيب:  (5)

 اجلعظري: هو املنتفخ بام ليس عنده.  (6)

 .  4/146رواه أْحد واحلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (7)
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  (1) (لو أقسم عىل اهلل ألبره  الطمرين ال يؤبه له

ل: بىل  يق  (، أال أخربكم عن ملوك اجلنة؟: )قال رسول اهلل  [ 464]احلديث:   

  (2)(رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين ال يؤبه له لو أقسم عىل اهلل ألبره)قال: 

اجلنة والنار، فقالت النار: يف   احتجت : )قال رسول اهلل  [ 465]احلديث: 

واملتكربون، وقالت اجلنة: يف ضعفاء املسلمني ومساكينهم، فقىض اهلل بينهام: إنك    اجلبارون

اجلنة رْحتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذايب أعذب بك من أشاء، ولكليكام عيل  

 (3)(ملؤها 

  القيامة يوم  السمني إنه ليأيت الرجل العظيم) :قال رسول اهلل  [ 466]احلديث: 

  (4) (ال يزن عند اهلل جناح بعوضة

 

فقال لرجل عنده   مر رجل عىل النبي عن سهل بن سعد قال:  [ 467]احلديث:    

إن خطب أن ينكح،    هذا واهلل حري   :جالس. ما رأيك يف هذا؟ قال رجل من أرشاف الناس 

: ما رأيك يف  ، ثم مر رجل، فقال رسول اهلل أن يشفع، فسكت رسول اهلل  وإن شفع 

  إن خطب أن ال ينكح هذا؟ فقال: يا رسول اهلل هذا رجل من فقراء املسلمني. هذا أحرى

هذا خري من ملء  : )وإن شفع أن ال يشفع، وإن قال أن ال يسمع لقوله، فقال رسول اهلل  

  (5)(األرض مثل هذا

 
 . 4/146رواه أْحد، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/146رواه ابن ماجة، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/147رواه مسلم، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 .  4/147رواه البخاري ومسلم، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 .  4/147رواه البخاري ومسلم وابن ماجة، الرتغيب والرتهيب:  (5)
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: يا أبا ذر أترى كثرة املال هو  قال رسول اهلل  عن أيب ذر قال: [ 468]احلديث:   

الغنى؟ قلت: نعم يا رسول اهلل. قال: فرتى قلة املال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول اهلل.  

قال: إنام الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب، ثم سألني عن رجل من قريش قال: هل  

وإذا    ، يا رسول اهلل. قال: فكيف تراه أو تراه. قلت: إذا سأل أعطيتعرف فالنا؟ قلت: نعم  

فقال: هل تعرف فالنا؟ قلت: ال   ،قال: ثم سألني عن رجل من أهل الصفة  .حَّض أدخل 

وينعته حتى عرفته، فقلت: قد عرفته يا رسول اهلل،    واهلل ما أعرفه يا رسول اهلل، فام زال جيليه

من طالع    و رجل مسكني من أهل الصفة. فقال: هو خريقال: فكيف تراه أو تراه؟ قلت: ه 

؟ فقال: إذا  اآلخرقلت: يا رسول اهلل أفال يعطى من بعض ما يعطى  . اآلخرمن  األرض

  (1)(وإذا رصف عنه فقد أعطي حسنة  ،أعطي خريا فهو أهله 

: انظر أرفع رجل يف املسجد  قال ِل رسول اهلل    عن أيب ذر قال:  [ 469]احلديث:    

قال: فنظرت، فإذا رجل عليه حلة، قلت: هذا، قال: قال ِل: انظر أوضع رجل يف املسجد،  

: هلذا عند  قال: فنظرت، فإذا رجل عليه أخالق، قال: قلت: هذا، قال: فقال رسول اهلل 

 (2)(من ملء األرض مثل هذا   القيامةاهلل خري يوم 

،  بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضال عىل من دونهعن مصعب  [ 470]احلديث: 

إنام تنرص هذه  ، ويف رواية: )(3) (هل تنرصون وترزقون إال بضعفائكم):  فقال رسول اهلل  

 ( همإخالصها بدعوهتم وصالهتم ويبضعيف األمة

ابغوين يف ضعفائكم، فإنام ترزقون وتنرصون  : )قال رسول اهلل    [ 471]احلديث:  

 
 .  4/148رواه النسائي خمترصا وابن حبان يف صحيحه واللفظ له، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/149رواه أْحد وابن حبان يف صحيحه، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/149لبخاري والنسائي، الرتغيب والرتهيب: رواه ا (3)
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  (1)(بضعفائكم

فلقد رأيتنا   ؛الصفة أصحابقال: كنت يف عن واثلة بن األسقع  [ 472]احلديث: 

وما منا إنسان عليه ثوب تام، وأخذ العرق يف جلودنا طرقا من الغبار والوسخ إذ خرج  

فقال: ليبّش فقراء املهاجرين، إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة، فجعل   علينا رسول اهلل 

، فلام انرصف  ال يتكلم بكالم إال كلفته نفسه أن يأيت بكالم يعلو كالم النبي  النبي 

بلساهنا املرعى   يلوون ألسنتهم للناس ِل البقر إن اهلل عز وجل ال حيب هذا ورضبه )قال: 

  (2) (ووجوههم يف النار عز وجل ألسنتهم كذلك يلوي اهلل

لو أقسم    ،أغرب مدفوع باألبواب  رب أشعث: )قال رسول اهلل    [ 473]احلديث:  

  (3) (عىل اهلل ألبره

عن   أغرب ذي طمرين مصفح رب أشعث: )قال رسول اهلل  [ 474]احلديث: 

  (4)(أبواب الناس لو أقسم عىل اهلل ألبره

من لو جاء أحدكم يسأله دينارا   إن من أمتي : )قال رسول اهلل  [ 475]احلديث:  

َل يعطه، فلو سأل اهلل اجلنة أعطاها إياه،   َل يعطه، ولو سأله درمها َل يعطه، ولو سأله فلسا 

  (5) (ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم عىل اهلل ألبره

ملؤمن خفيف احلاذ  أوليائي عندي  إن أغبط : )قال رسول اهلل  [ 476]احلديث: 

ال يشار إليه   وكان غامضا يف الناس ، ذو حظ من صالة أحسن عبادة ربه وأطاعه يف الرس

 
 . 4/150رواه أبو داود والرتمذي والنسائي، الرتغيب والرتهيب:  (1)

 .  4/150رواه الطرباين، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/151رواه مسلم، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 .  4/152رواه الطرباين يف األوسط، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 .  4/152رواه الطرباين، الرتغيب والرتهيب:  (5)
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عجلت منيته، قلت  )فقال:  ثم نقر بيده ،(فصرب عىل ذلك ،باألصابع، وكان رزقه كفافا 

 (1) (بواكيه، قل تراثه

خرج إىل املسجد فوجد معاذا  عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر  [ 477]احلديث: 

قال:    يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول اهلل    عند قرب رسول اهلل  

إن اهلل حيب األبرار   اهلل باملحاربة أولياء اهلل فقد بارز من الرياء رشك، ومن عادى اليسري)

وإن حَّضوا َل يعرفوا. قلوهبم مصابيح الدجى    ، يفتقدوا األتقياء األخفياء الذين إن غابوا َل

 (2)( خيرجون من كل غرباء مظلمة

فقال: يا رسول اهلل دلني عىل عمل إذا   جاء رجل إىل النبي  [ 478]احلديث: 

وازهد فيام أيدي الناس    ، حيبك اهلل  ازهد يف الدنيا )فقال:    ،وأحبني الناس  ،عملته أحبني اهلل 

  (3) (حيبك الناس

  (4)(يريح القلب واجلسد  الزهد يف الدنيا : )قال رسول اهلل   [ 479]احلديث:  

من  )قال:    ؟يا رسول اهلل من أزهد الناس  رجل فقال:   أتى النبي    [ 480]احلديث:  

  ، وَل يعد غدا يف أيامه   ،وآثر ما يبقى عىل ما يفنى  ،وترك فضل زينة الدنيا   ،والبىل   َل ينس القرب 

 (5) (وعد نفسه من املوتى

إن اهلل عز وجل ناجى موسى بامئة ألف  : )قال رسول اهلل  [ 481]احلديث: 

ملا وقع يف مسامعه   وأربعني ألف كلمة يف ثالثة أيام، فلام سمع موسى كالم اآلدميني مقتهم

 
 .  4/154الرتغيب والرتهيب:  ،رواه الرتمذي (1)

 .  4/154رواه ابن ماجة واحلاكم، الرتغيب والرتهيب:  (2)

 .  4/156رواه ابن ماجة، الرتغيب والرتهيب:  (3)

 .  4/159رواه الطرباين، الرتغيب والرتهيب:  (4)

 .  4/159الرتغيب والرتهيب:  ،رواه ابن أيب الدنيا  (5)
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املتصنعون   فيام ناجاه ربه أن قال: يا موسى إنه َل يتصنع ِلمن كالم الرب عز وجل، وكان 

عام حرمت عليهم، وَل يتعبد إِل   يف الدنيا، وَل يتقرب إِل املتقربون بمثل الورع  بمثل الزهد 

كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا    قال موسى: يا رب الربية  املتعبدون بمثل البكاء من خشيتي

دت هلم، وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزهاد يف الدنيا، فإين  ذا اجلالل واإلكرام: ماذا أعد 

يتبوؤون منها حيث شاؤوا، وأما الورعون عام حرمت عليهم فإنه إذا كان   أبحتهم جنتي

هم،  أكرمَل يبق عبد إال ناقشته وفتشته إال الورعون فإين أستحييهم وأجلهم و القيامة يوم 

ال   خشيتي فأولئك هلم الرفيق األعىل فأدخلهم اجلنة بغري حساب، وأما البكاؤون من 

 (1) (يشاركون فيه

يف الدنيا بمثل الزهد يف   ما تزين األبرار: ) قال رسول اهلل  [ 482]احلديث:   

 (2)(الدنيا 

فإنه  ، إذا رأيتم من يزهد يف الدنيا فادنوا منه: )قال رسول اهلل  [ 483]احلديث:    

  (3) (يلقى احلكمة

  ، بالزهادة واليقني  األمةهذه  صالح أول : )قال رسول اهلل  [ 484]احلديث: 

  (4)(واألمل  وهالك آخرها بالبخل 

ينادي مناد: دعوا الدنيا ألهلها، دعوا الدنيا  : ) قال رسول اهلل  [ 485]احلديث:  

 (5)(وهو ال يشعر  ، ألهلها، دعوا الدنيا ألهلها. من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه أخذ حتفه
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 (1)(وخري الرزق ما يكفي ،  خري الذكر اخلفي: ) قال رسول اهلل    [ 486]احلديث:  

بينه وبني شهوته    يف الدنيا حيل   من قىض هنمته: )قال رسول اهلل    [ 487]احلديث:  

عىل   يف ملكوت السموات، ومن صرب  كان مهينا  ة، ومن مد عينيه إىل زينة املرتفنياآلخريف 

 (2)(مجيال أسكنه اهلل من الفردوس حيث شاءالقوت الشديد صربا  

عبد من الدنيا شيئا إال نقص من   ال يصيب: ) قال رسول اهلل  [ 488]احلديث: 

 (3)(درجاته عند اهلل، وإن كان عليه كريام 

 ة: ي ب ـ ما ورد يف املصادر الشيع 

 من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر الشيعية: 

وعظمه    : من عرف اهلل الصادق قال: قال رسول اهلل    مامعن اإل  [ 489]احلديث:  

منع فاه من الكالم، وبطنه من الطعام، وعفى نفسه بالصيام، والقيام، قالوا: بآبائنا وامهاتنا  

إن أولياء اهلل سكتوا فكان سكوهتم ذكرا، ونظروا  )يا رسول اهلل هؤالء أولياء اهلل؟ قال: 

ان نطقهم حكمة، ومشوا فكان مشيهم بني الناس بركة، لوال  فكان نظرهم عربة، ونطقوا فك

هم يف أجسادهم خوفا من العذاب، وشوقا إىل  أرواحاالجال التي قد كتب اهلل عليهم َل تقر  

 (4)(الثواب 

الذين  )عن خيار العباد فقال:    الباقر قال: سئل النبي    مام عن اإل  [ 490]احلديث:  

إذا أحسنوا استبّشوا، وإذا أساؤا استغفروا، وإذا اعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صربوا، وإذا  
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 (1)(أغضبوا غفروا 

  إن خياركم اولو ): الباقر قال: قال رسول اهلل  مام عن اإل [ 491]احلديث: 

النهى، قيل: يا رسول اهلل ومن اولوالنهى؟ قال: هم اولواالخالق احلسنة، واالحالم  

زينة، وصلة االرحام، والربرة باالمهات واالباء واملتعاهدين للفقراء، واجلريان  الر

 (2)(يف العاَل، ويصلون والناس نيام غافلون واليتامى، ويطعمون الطعام، ويفشون السالم

: أال اخربكم بأشبهكم  الصادق قال: قال رسول اهلل    مام عن اإل  [ 492]احلديث:  

أحسنكم خلقا، وألينكم كنفا، وأبركم بقرابته، وأشدكم  )قال: يب؟ قالوا: بىل يا رسول اهلل 

حبا الخوانه يف دينه، وأصربكم عىل احلق، وأكظمكم للغيظ، وأحسنكم عفوا، وأشدكم  

 (3)(من نفسه إنصافا يف الرضا والغضب

إن  ): قال اهلل عز وجل: الباقر قال: قال رسول اهلل  مام عن اإل [ 493]احلديث: 

خطر، أحسن عبادة ربه يف الغيب، وكان   أوليائي عندي رجال خفيف احلال ذامن أغبط 

 (4) (غامضا يف الناس، جعل رزقه كفافا فصرب عليه، مات فقل تراثه وقل بواكيه

 ما ورد عن أئمة اهلدى: ـ    2

 وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم، كام ييل: 

 عيل:   مام ما روي عن اإل أ ـ  

إن اهلل عز وجل خلق خلقا ضيق الدنيا عليهم  ): عيل  ماماإلقال  [ 494 ]احلديث: 

السالم الذي دعاهم إليه، وصربوا عىل   نظرا هلم فزهدهم فيها ويف حطامها، فرغبوا يف دار 
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، وبذلوا أنفسهم  امةضيق املعيشة، وصربوا عىل املكروه، واشتاقوا إىل ما عنداهلل من الكر

عنهم راض وعلموا أن   وم الشهادة، فلقوا اهلل وهأعامهل ابتغاء رضوان اهلل، وكانت خامتة 

املوت سبيل من مىض ومن بقي، فتزودوا الخرهتم غري الذهب والفضة ولبسوا اخلشن،  

وصربوا عىل القوت، وقدموا الفضل، وأحبوا يف اهلل، وأبغضوا يف اهلل عز وجل أولئك  

 (1)(ةاآلخرح وأهل النعيم يف املصابي

)وذلك زمان الينجو فيه إال كل مؤمن نومة، إن  عيل:  مام قال اإل [ 495]احلديث: 

شهد َل يعرف، وإن غاب َل يفتقد، أولئك مصابيح اهلدى وأعالم الرسى، ليسوا باملساييح  

 (2)(وال املذاييع البذر، أولئك يفتح اهلل هلم أبواب رْحته ويكشف عنهم رضاء نقمته 

إن اهلل تبارك وتعاىل أخفى أربعة يف أربعة: أخفى  ):  عيل   ماماإل   قال  [ 496]احلديث:  

رضاه يف طاعته، فال تستصغرن شيئا من طاعته فربام وافق رضاه وأنت التعلم، وأخفى  

سخطه يف معصيته فال تستصغرن شيئا من معصيته، فربام وافق سخطه وأنت التعلم،  

تصغرن شيئا من دعائه فربام وافق إجابته وأنت التعلم،  وأخفى إجابته يف دعوته فالتس

 (3)(وليه يف عباده فال تستصغرن عبدا من عبيداهلل فربام يكون وليه وأنت التعلم  وأخفى 

عن نوف قال: بت ليلة عند أمرياملؤمنني فكان يصيل الليل كله،   [ 497]احلديث: 

وخيرج ساعة بعد ساعة فينظر إىل السامء ويتلو القرآن، فمر يب بعد هدوء من الليل، فقال:  

يانوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق أرمقك ببرصي يا أمرياملؤمنني قال: يا نوف  

ة أولئك الذين اختذوا األرض بساطا، وتراهبا  اآلخرطوبى للزاهدين يف الدنيا الراغبني يف 
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فراشا، وماءها طيبا، والقرآن دثارا، والدعاء شعارا، وقرضوا من الدنيا تقريضا، عىل منهاج  

 عيسى بن مريم عليه السالم. 

من بني إِسائيل   إن اهلل عز وجل أوحى إىل عيسى بن مريم عليه السالم قل للمأل

 بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، وأكف نقية، وقل هلم اعلموا  اليدخلون بيتا من بيويت إال 

 . أين غري مستجيب الحد منكم دعوة، والحد من خلقي قبله مظلمة

يا نوف إياك أن تكون عشارا أو شاعرا أو رشطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة وهي  

ر إىل  الطنبور أو صاحب كوبة، وهو الطبل فان نبي اهلل عليه السالم خرج ذات ليلة فنظ

السامء فقال: إهنا الساعة التي اليرد فيها دعوة إال دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة  

 .(1) عارش أو رشطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة

عن أيب أراكة قال: صليت خلف أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب   [ 498]احلديث: 

تى طلعت الشمس عىل  الفجر يف مسجدكم فانفتل عىل يمينه، وكان عليه كآبة ومكث ح

  حائط مسجدكم هذا قيد رمح، وليس هو عىل ماهو عليه اليوم، ثم أقبل عىل الناس فقال:

وهم يكابدون هذا الليل، يراوحون بني جباههم   رسول اهلل  أصحاب أما واهلل لقد كان 

وركبهم كأن زفري النار يف آذاهنم، فاذا أصبحوا أصبحوا غربا صفرا بني أعينهم شبه ركب  

ملعزى، فاذا ذكراهلل تعاىل مادوا كام يميد الشجر يف يوم الريح، واهنملت أعينهم حتى تبتل  ا

 ثياهبم. 

ثم هنض وهو يقول: واهلل لكأنام بات القوم غافلني، ثم َل ير مفرتا حتى كان من أمر  

 .(2)ابن ملجم لعنه اهلل ماكان
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قلوهبم خشية اهلل فاستكفوا  إن هلل عبادا كرست )عيل:  مام اإل قال  [ 499]احلديث:  

الزاكية، اليستكثرون   عاملعن املنطق، وإهنم لفصحاء عقالء، ألباء نبالء، يسبقون إليه باأل

 (1)(له الكثري، وال يرضون له القليل، يرون أنفسهم أهنم رشار وأهنم االكياس االبرار 

عظمه يف عيني  كان ِل فيام مىض أخ يف اهلل، وكان ي)  :عيل   مام قال اإل  [ 500]احلديث:  

 (2)(صغر الدنيا يف عينه وكان خارجا من سلطان بطنه إىل قوله من ترك الكثري 

الباقر قال: صىل أمرياملؤمنني بالناس الصبح بالعراق   مام عن اإل [ 501]احلديث: 

أما واهلل لقد عهدت أقواما  )فلام انرصف وعظهم فبكى وأبكاهم من خوف اهلل، ثم قال: 

وإهنم ليصبحون ويمسون شعثا غربا مخصا، بني أعينهم   هلل عىل عهد خلييل رسول ا

كركب املعزى، يبيتون لرهبم سجدا وقياما يراوحون بني أقدامهم وجباههم، يناجون رهبم  

 (3) (ويسألونه فكاك رقاهبم من النار واهلل لقد رأيتهم عىل هذا وهم خائفون مشفقون

  سالم أين القوم الذين دعوا إىل اإل)يف بعض خطبه:  عيل    ماماإلقال    [ 502]احلديث:  

فقبلوه، وقرؤا القرآن فأحكموه، وهيجوا إىل اجلهاد فوهلوا وله اللقاح إىل أوالدها، وسلبوا  

السيوف أغامدها، وأخذوا بأطراف األرض زحفا زحفا وصفا صفا، بعض هلك، وبعض  

من البكاء، مخص البطون من   نجا، اليبّشون باالحياء، واليعزون عن املوتى مره العيون

الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر االلوان من السهر، عىل وجوههم غربة اخلاشعني،  

 (4)(أولئك إخواين الذاهبون، فحق لنا أن نظمأ إليهم ونعض االيدي عىل فراقهم

ا سمع حكام فوعى  ؤرحم اهلل امر)يف بعض خطبه:  عيل    ماماإل قال    [ 503]احلديث:  
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رشاد فدنى، وأخذ بحجزة هاد فنجا، راقب ربه، وخاف ذنبه، قدم خالصا،   ودعي إىل

وعمل صاحلا، اكتسب مذخورا، واجتنب حمذورا، رمى غرضا، وأحرز عوضا، كابر هواه،  

وكذب مناه، جعل الصرب مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء، ولزم  

 (1)(، وتزود من العملاملحجة البيضاء، اغتنم املهل، وبادر االجل

وأشهد أنه عدل عدل، وحكم  ) يف بعض خطبه: عيل  ماماإلقال  [ 504]احلديث: 

فصل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وسيد عباده، كلام نسخ اهلل اخللق فرقتني جعله يف  

خريمها، َل يسهم فيه عاهر، والرضب فيه فاجر، أال وإن اهلل قد جعل للخري أهال وللحق  

لطاعة عصام، وإن لكم عند كل طاعة عونا من اهلل، يقول عىل االلسنة ويثبت  دعائم، ول

اهلل املستحفظني علمه يصونون    واعلموا أن عباد  .. االفئدة، فيه كفاء ملكتف، وشفاء ملشتف

مصونه، ويفجرون عيونه، يتواصلون بالوالية، ويتالقون باملحبة، ويتساقون بكأس روية  

يبة، والترسع فيهم الغيبة، عىل ذلك عقد خلقهم وأخالقهم،  ويصدرون برية، التشوهبم الر

فعليه يتحابون، وبه يتواصلون، فكانوا كتفاضل البذر ينتقى فيؤخذ منه ويلقى، قد ميزه  

بقبوهلا، وليحذر قارعة قبل حلوهلا،   امة التخليص، وهذبه التمحيص، فليقبل امرؤ كر

حتى يستبدل منزال فليصنع ملتحوله  ولينظر امرؤ يف قصري أيامه وقليل مقامه يف منزل 

ومعارف منتقله، فطوبى لذي قلب سليم أطاع من هيديه، وجتنب من يرديه، وأصاب سبيل  

ببرص من برصه، وطاعة هاد أمره، وبادر اهلدى قبل أن تغلق أبوابه، وتقطع أسبابه،    مةالسال

 (2)(واستفتح التوبة، وأماط احلوبة، فقد اقيم عىل الطريق وهدى هنج السبيل 

قد أحيا عقله، وأمات نفسه،  ): وصف املؤمن يف عيل  مام اإلقال  [ 505]احلديث: 
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كثري الربق، فأبان له الطريق، وسلك به   حتى دق جليله، ولطف غليظه، وبرق له المع

بدنه يف   ، وثبتت رجاله بطمأنينةامة ، ودار االقمةالسبيل، وتدافعته االبواب إىل باب السال

 (1)(قرار االمن والراحة بام استعمل قلبه، وأرىض ربه 

لَِياَء اهللَِّ اَل َخ ﴿  : عيل عن قوله تعاىل  مام اإلسئل    [ 506]احلديث:   ٌف َعَليأِهمأ  َأاَل إِنَّ َأوأ وأ

هم قوم أخلصوا هلل تعاىل يف عبادته، ونظروا إىل  )فقال: [ 62]يونس:  ﴾ َواَل ُهمأ حَيأَزُنونَ 

باطن الدنيا حني نظر الناس إىل ظاهرها، فعرفوا آجلها، حني غر الناس سواهم بعاجلها،  

 ( فرتكوا منها ما علموا أنه سيرتكهم وأماتوا منها ماعلموا أنه سيميتهم

أهيا املعلل نفسه بالدنيا، الراكض عىل حبائلها، املجتهد يف عامرة ما  )ل: ثم قا 

سيخرب منها، أَل تر إىل مصارع آبائك يف البىل ومضاجع أبنائك حتت اجلنادل والثرى، كم  

مرضت بيديك، وعللت بكفيك، تستوصف هلم االطباء، وتستعتب هلم االحباء، فلم يغن  

 (2)(عنهم غناؤك، وال ينجع فيهم دواؤك

إن أولياء اهلل هم الذين نظروا إىل باطن الدنيا،  ): عيل  مام قال اإل [ 507]احلديث: 

إذا نظر الناس إىل ظاهرها، واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها، فأماتوا منها ما  

خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيرتكهم، ورأوا استكثار غريهم منها  

م هلا فوتا، أعداء ما ساَل الناس، وسلم ما عادى الناس هبم علم الكتاب،  استقالال، ودركه

وبه علموا، وهبم قام الكتاب وبه قاموا، اليرون مرجوا فوق ما يرجون، وال خموفا فوق ما  

 (3)(خيافون
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طوبى ملن ذل يف نفسه، وطاب كسبه، وصلحت  ):  عيل   مام قال اإل   [ 508]احلديث:  

الفضل من ماله، وأمسك الفضل من لسانه، وعزل عن   ِسيرته وحسنت خليقته، وأنفق

 (1) (الناس رشه، ووسعته السنة، وَل ينسب إىل بدعة

اَرٌة  ﴿: لقوله تعاىل عند تالوتهعيل  مام قال اإل [ 509]احلديث:  ِرَجاٌل اَل ُتلأِهيِهمأ جِتَ

ِر اهللَِّ  إن اهلل سبحانه جعل الذكر جالء للقلوب، تسمع به  ):  [37]النور:    ﴾َواَل َبيأٌع َعنأ ِذكأ

بعد الوقرة، وتبرص به بعد العشوة، وتنقاد به بعد املعاندة، وما برح هلل عزت آالؤه يف الربهة  

جاهم يف فكرهم، وكلمهم يف ذات عقوهلم،  بعد الربهة، ويف أزمان الفرتات، عباد نا 

فاستصبحوا بنور يقظة يف االسامع واالبصار واالفئدة، يذكرون بأيام اهلل، وخيوفون مقامه،  

بمنزلة االدلة يف الفلوات، من أخذ القصد ْحدوا إليه طريقة، وبّشوه بالنجاة ومن أخذ  

كذلك مصابيح تلك الظلامت   وكانوا. يمينا وشامال ذموا إليه الطريق وحذروه من اهللكة. 

وأدلة تلك الشبهات وإن للذكر الهال أخذوه من الدنيا بدال، فلم تشغلهم جتارة والبيع  

عنه، يقطعون به أيام احلياة وهيتفون بالزواجر عن حمارم اهلل يف أسامع الغافلني، ويأمرون 

ة  اآلخرالدنيا إىل بالقسط، ويأمترون به، وينهون عن املنكر، ويتناهون عنه، فكأنام قطعوا 

فيه،   امة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك، فكأنام اطلعوا غيوب أهل الربزخ يف طول االق

عليهم عداهتا، فكشفوا غطاء ذلك الهل الدنيا حتى كأهنم يرون ما اليرى    القيامةوحققت  

فلو مثلتهم لعقلك يف مقاومهم املحمودة، وجمالسهم  . الناس، ويسمعون مااليسمعون.

م، وفرغوا ملحاسبة أنفسهم عىل كل صغرية وكبرية،  أعامهلشهودة، وقد نّشوا دواوين امل

امروا هبا فقرصوا عنها، وهنوا عنها ففرطوا فيها، وْحلوا ثقل أوزارهم ظهورهم، فضعفوا  

عن االستقالل هبا، فنشجوا نشيجا وجتاوبوا نحيبا يعجون إىل رهبم من مقام ندم واعرتاف،  
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ونزلت عليهم السكينة،   ومصابيح دجى، قد حفت هبم املالئكة لرأيت أعالم هدى، 

وفتحت هلم أبواب السامء، واعدت هلم مقاعد الكرامات يف مقام اطلع اهلل عليهم فيه فريض  

سعيهم، وْحد مقامهم، يتنسمون بدعائه روح التجاوز، رهائن فاقة إىل فضله، واسارى ذلة  

ء عيوهنم، لكل باب رغبة إىل اهلل منهم يد  لعظمته جرح طول االسى قلوهبم، وطول البكا 

قارعة هبا يسألون من التضيق لديه املنادح، والخييب عليه الراغبون، فحاسب نفسك  

 (1)(لنفسك، فان غريها من االنفس هلا حسيب غريك

نسني بأوليائك،  اللهم إنك آنس اآل)دعاء له: عيل يف  مام قال اإل [ 510]احلديث: 

كلني عليك، تشاهدهم يف ِسائرهم، وتطلع عليهم يف ضامئرهم  وأحَّضهم بالكفاية للمتو

وتعلم مبلغ بصائرهم، فأِسارهم لك مكشوفة، وقلوهبم إليك ملهوفة، إن أوحشتهم  

القربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم املصائب جلئوا إىل االستجارة بك، علام بأن أزمة  

ئلتي أو عمهت عن طلبتي،  بيدك، ومصادرها عن قضائك، اللهم إن فههت عن مس  موراأل

فدلني عىل مصاحلي، وخذ بقلبي إىل مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك، وال ببدع  

 (2)(عىل عدلك من كفاياتك، اللهم اْحلني عىل عفوك، وال حتملني 

إن الهل الدين عالمات يعرفون هبا: صدق  )عيل:  مامقال اإل  [ 511]احلديث: 

احلديث، وأداء االمانة، ووفاء بالعهد، وصلة االرحام ورْحة الضعفاء، وقلة املراقبة للنساء،  

أو قال: قلة املؤاتاة للنساء، وبذل املعروف وحسن اخللق، وسعة اخللق، واتباع العلم، وما  

بى شجرة يف اجلنة أصلها يف  يقرب إىل اهلل عز وجل زلفى طوبى هلم وحسن مآب، وطو 

    يشء   وليس من مؤمن إال ويف داره غصن منها، الخيطر عىل قلبه شهوة  دارالنبي حممد 
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إال أتاه به ذلك ولو أن راكبا جمدا سار يف ظلها مائة عام ماخرج منه ولوطار من أسفلها  

نفسه يف شغل   أال ففي هذا فارغبوا! إن املؤمن من. غراب مابلغ أعالها حتى يسقط هرما. 

والناس منه يف راحة، إذا جن عليه الليل افرتش وجهه، وسجدهلل عز وجل بمكارم بدنه،  

 (1)(خلقه يف فكاك رقبته، أال فهكذا كونوا يناجي الذي 

 : احلسن   مام ب ـ ما روي عن اإل 

أهيا الناس إنام اخربكم عن أخ  ):  يف بعض خطبه احلسن    مام قال اإل  [ 512]احلديث:  

أعظم الناس يف عيني، وكان رأس ماعظم به يف عيني صغر الدنيا يف عينه، كان  ِل كان من 

خارجا من سلطان بطنه، فاليشتهي ماالجيد، واليكثر إذا وجد، كان خارجا من سلطان  

فرجه، فال يستخف له عقله وال رأيه، كان خارجا من سلطان اجلهالة، فاليمد يده إال عىل  

يتسخط، واليتربم، كان أكثر دهره صامتا، فاذا قال بذ  كان اليتشهى، وال . ثقة ملنفعة.

القائلني، كان اليدخل يف مراء، واليشارك يف دعوى، واليدِل بحجة حتى يرى قاضيا،  

دوهنم، كان ضعيفا مستضعفا فإذا جاء     يشء     وكان اليغفل عن إخوانه والخيص نفسه ب 

يف مثله حتى يرى اعتذارا، كان يفعل  كان اليلوم أحدا فيام يقع العذر . اجلد كان ليثا عاديا.

ما يقول ويفعل ماال يقول كان إذا ابتزه أمران اليدري أهيام أفضل، نظر إىل أقرهبام إىل اهلوى  

فخالفه، وكان اليشكو وجعا إال عند من يرجو عنده الربء، واليستشري إال من يرجو عنده  

الينتقم واليغفل عن  النصيحة، كان اليتربم، واليتسخط، واليتشكى، واليتشهى، و

العدو، فعليكم بمثل هذه االخالق الكريمة، إن أطقتموها، فان َل تطيقوها كلها فأخذ 

 (2)(القليل خري من ترك الكثري، والحول والقوة إال باهلل
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 السجاد:   مام د ـ ما روي عن اإل 

لَِياَء اهللَِّ ﴿السجاد يف قوله تعاىل:  مامقال اإل  [ 513]احلديث:  ٌف  َأاَل إِنَّ َأوأ  اَل َخوأ

إذا أدوا فرائض اهلل، وأخذوا سنن رسول اهلل،  : )[ 62]يونس:  ﴾َعَليأِهمأ َواَل ُهمأ حَيأَزُنونَ 

وتورعوا عن حمارم اهلل، وزهدوا يف عاجل زهرة الدنيا، ورغبوا فيام عنداهلل، واكتسبوا  

يام يلزمهم من  الطيب من رزق اهلل لوجه اهلل اليريدون به التفاخر والتكاثر، ثم أنفقوا ف

 (1)(خرهتم حقوق واجبة، فأولئك الذين بارك اهلل هلم فيام اكتسبوا، ويثابون عىل ما قدموا آل

ُبُدوا َربَُّكُم  ﴿   : قوله عز وجلالسجاد يف    مامقال اإل   [ 514]احلديث:   َا النَّاُس اعأ َياَأهي 

أجيبوا ربكم من حيث   .. : يعني سائر املكلفني من ولد آدم عليه السالم[ 21]البقرة:  ﴾

أمركم أن تعتقدوا أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وال شبيه وال مثل، عدل ال جيور،  

الطيبني،   جواد ال يبخل، حليم ال يعجل، حكيم ال خيطل، وأن حممدا عبده ورسوله 

نهم  حممد املؤمنني م  أصحابوبأن آل حممد أفضل آل النبيني وأن عليا أفضل آل حممد، وأن  

 (2) (أفضل صحابة املرسلني، وبأن أمة حممد أفضل امم املرسلني

 : الباقر   مام ج ـ ما روي عن اإل 

قال موسى بن عمران عىل نبينا وعليه  )الباقر قال:  مامعن اإل  [ 515]احلديث: 

يقول صادقا   ، الربي القدمني ، السالم: إهلي من أصفياؤك من خلقك؟ قال: الندى الكفني

ويميش هونا فأولئك يزول اجلبال واليزولون، قال: إهلي فمن ينزل دار القدس عندك؟  

قال: الذين الينظر أعينهم إىل الدنيا، وال يذيعون أِسارهم يف الدين، وال يأخذون عىل  

احلكومة الرشا، احلق يف قلوهبم، والصدق عىل ألسنتهم، فأولئك يف سرتي يف الدنيا ويف دار  
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 (1)(ة اآلخربس عندي يف الق

 : الصادق   مام هـ ـ ما روي عن اإل 

عرف الناس فصاحبهم    (2) طوبى لعبد نؤمة)الصادق:    مامقال اإل  [ 516]احلديث:  

 (3)(يف الباطن م بقلبه، فعرفوه يف الظاهر، وعرفهمأعامهل ببدنه، وَل يصاحبهم يف 

أوليائي عندي عبد مؤمن ذو  إن من أغبط )الصادق:  مام قال اإل  [ 517]احلديث: 

حظ من صالح، وأحسن عبادة ربه، وعبد اهلل يف الرسيرة، وكان غامضا يف الناس، فلم يّش  

 (4)(إليه باالصابع، وكان رزقه كفافا فصرب عليه، تعجلت به املنية فقل تراثه وقلت بواكيه 

إن صاحب الدين فكر فعلته السكينة،  )الصادق:  ماماإل قال  [ 518]احلديث: 

واستكان فتواضع، وقنع فاستغنى وريض بام اعطي، وانفرد فكفي االحزان، ورفض  

الشهوات، فصار حرا، وخلع الدنيا فتحامى الّشور، وطرح احلسد فظهرت املحبة، وَل  

ففاز    يشء   خيف الناس فلم خيفهم وَل يذنب إليهم فسلم منهم، وسخط نفسه عن كل 

 (5)(امة تكمل الفضل، وأبرص العافية فأمن الندواس

إن موسى صلوات اهلل عليه انطلق ينظر يف  )الصادق:  مامقال اإل  [ 519]احلديث: 

العباد، فأتى رجال من أعبد الناس فلام أمسى حرك الرجل شجرة إىل جنبه فاذا فيها  أعامل

ذ ماشاء اهلل ما أجد يف هذه  رمانتان، فقال: يا عبد اهلل من أنت إنك عبد صالح، أنا ههنا من

رجل أسكن    أنا   قال: فالشجرة إال رمانة واحدة، ولوال أنك عبد صالح ماوجدت رمانتني،  
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..  أرض موسى بن عمران، فلام أصبح قال: تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فالن الفالين 

عبد اهلل من أنت  فانطلق إليه فاذا هو أعبد منه كثريا فلام أمسى اويت برغيفني وماء فقال: يا 

إنك عبد صالح أنا ههنا منذ ماشاء اهلل وما اوتى إال برغيف واحد، ولوال أنك عبد صالح  

ما اوتيت برغيفني، فمن أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران، ثم قال  

فأتاه فنظر  . موسى: هل تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فالن احلداد يف مدينة كذا وكذا.

هلل تعاىل وإذا دخل وقت الصالة قام فصىل،    ل ليس بصاحب عبادة، بل إنام هو ذاكرإىل رج

فلام أمسى نظر إىل غلته فوجدها قد اضعفت قال: يا عبد اهلل من أنت إنك عبد صالح أنا 

ههنا منذ ما شاء اهلل غلتي قريب بعضها من بعض والليلة قد اضعفت فمن أنت؟ قال: أنا  

فأخذ ثلث غلته فتصدق هبا، وثلثا أعطى موىل له،   ؛مرانرجل أسكن أرض موسى بن ع

    يشء   فتبسم موسى عليه السالم فقال: من أي . وثلثا اشرتى به طعاما فأكل هو وموسى.

تبسمت؟ قال: دلني نبي بني إِسائيل عىل فالن فوجدته من أعبد اخللق فدلني عىل فالن  

نه، ولست أراك شبه القوم، قال: أنا  فوجدته أعبد منه فدلني فالن عليك وزعم أنك أعبد م

رجل مملوك أليس تراين ذاكرا هلل، أو ليس تراين اصيل الصالة لوقتها، وإذا أقبلت عىل  

الصالة أرضرت بغلة موالي، وأرضرت بعمل الناس، أتريد أن تأيت بالدك؟ قال: نعم،  

يدين؟ قالت  فجاءت قال: أين تر. .قال: فمرت به سحابة فقال احلداد: يا سحابة تعاِل! 

اريد أرض كذا وكذا، قال: انرصيف، ثم مرت به اخرى فقال: ياسحابة تعاِل! فجاءته فقال:  

أين تريدين؟ قالت اريد أرض كذا وكذا، قال: انرصيف ثم مرت به اخرى فقال: يا سحابة  

تعاِل! فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت: اريد أرض موسى بن عمران، قال: فقال اْحيل  

قال: فلام بلغ موسى بالده  .  أرض موسى بن عمران وضعا رفيقا.  رفيق، وضعيه يف هذا ْحل  

قال: يارب بام بلغت هذا ما أرى؟ قال: إن عبدي هذا يصرب عىل بالئي، ويرىض بقضائي،  
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 (1) (ويشكر نعامئي

 : فضلهم املوالني ألئمة اهلدى و   صفات . ما ورد حول  خامسا 

القرآن الكريم من الدعوة للكينونة مع  وهي األحاديث املتوافقة مع ما ورد يف 

الصادقني الصاحلني، وأئمة اهلدى، وخاصة عندما متوج أمواج الفتن، كام ذكرنا ذلك  

 ة واالمتداد الرساِل[ مامبتفصيل يف كتاب ]اإل 

وهلذا؛ فإن األدلة القرآنية واحلديثية عىل ما سنذكره هنا أوردناه هناك بتفصيل..  

ما ورد يف أوصاف املوالني ألئمة اهلدى وشيعتهم، حتى ننفي   وهلذا سنقترص هنا عىل ذكر 

صاحلة، وال   أعاملكل تلك الدعاوى الكاذبة التي يدعيها من يدعي نسبته إليهم من غري 

، وال سعي ملصاحلها أو بحث عن وحدهتا.. فكل هؤالء يتربأ منهم أئمة  األمةاهتامم بشؤون  

 اردة عنهم يف ذلك. اهلدى، كام يظهر من األحاديث الكثرية الو

 ـ ما ورد حول صفات املوالني ألئمة اهلدى:   1

 وهي أحاديث كثرية، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم، كام ييل: 

 عيل:   مام ما روي عن اإل أ ـ  

عيل خرج ذات ليلة من املسجد، وكانت ليلة قمراء    مامروي أن اإل  [ 520]احلديث:  

أمري  من أنتم؟ قالوا: شيعتك يا    فأم اجلبانة، وحلقه مجاعة يقفون أثره، فوقف عليهم ثم قال: 

؟ فتفرس يف وجوههم ثم قال: فام ِل ال أرى عليكم سيامء الشيعة؟ قالوا: وما سيامء  املؤمنني

من السهر، عمش العيون من البكاء، حدب  ؟ فقال: صفر الوجوه أمري املؤمننيالشيعة 

الظهور من القيام، مخص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، عليهم غربة  
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 (1)(اخلاشعني

عيل: إن فالنا ِسف عىل نفسه بالذنوب املوبقات، وهو    مام قيل لإل  [ 521]احلديث:  

بتان إن كان مرسفا  قد كتبت عليك كذبة، أو كذ) عيل:  ماممع ذلك من شيعتكم، فقال اإل

من شيعتنا، وإن    بالذنوب عىل نفسه حيبنا ويبغض أعداءنا فهو كذبة واحدة النه من حمبينا ال 

كان يواِل أولياءنا، ويعادي أعداءنا وليس بمرسف عىل نفسه كام ذكرت فهو منك كذبة النه  

فهو منك   وإن كان يرسف يف الذنوب وال يوالينا وال يعادي أعداءنا  ، ال يرسف يف الذنوب 

 (2)(كذبتان

أما املطيعون لنا فسيغفر اهلل ذنوهبم امتنانا إىل  ) :عيل  مام قال اإل [ 522]احلديث: 

الذين يوحدون رهبم، ويصفونه بام يليق به  )، قالوا: ومن املطيعون لكم؟ قال: (إحساهنم

ويطيعون اهلل يف إتيان فرائضه وترك حمارمه، وحييون    من الصفات، ويؤمنون بمحمد نبيه  

أوقاهتم بذكره، وبالصالة عىل نبيه حممد وآله الطيبني، ويتقون عىل أنفسهم الشح والبخل،  

 (3)(كل ما فرض عليهم من الزكات وال يمنعوهنا  ويؤدون 

البرصة بعد قتال   أمري املؤمننيعن حممد بن احلنفية قال: ملا قدم  [ 523ديث: ]احل 

ه فأقبل ثم قال:  أصحابأهل اجلمل دعاه االحنف بن قيس واختذ له طعاما فبعث إليه وإىل 

فقال االحنف:    ،(4)، فدخل عليه قوم متخشعون كأهنم شنان بواِلأصحايبيا أحنف ادع ِل  

ال يا  )فقال: . الذي نزل هبم؟ أمن قلة الطعام؟ أو من هو احلرب؟. ما هذا  أمري املؤمننييا 

أحنف إن اهلل سبحانه أجاب أقواما تنسكوا له يف دار الدنيا تنسك من هجم عىل ما علم من  
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، من قبل أن يشاهدوها: فحملوا أنفسهم عىل جمهودها وكانوا إذا  القيامةقرهبم من يوم 

سبحانه تومهوا خروج عنق خيرج من النار حيّش اخلالئق  ذكروا صباح يوم العرض عىل اهلل  

إىل رهبم تبارك وتعاىل وكتاب يبدو فيه عىل رؤس االشهاد فضايح ذنوهبم، فكادت أنفسهم  

تسيل سيالنا أو تطري قلوهبم بأجنحة اخلوف طريانا، وتفارقهم عقوهلم إذا غلبت هبم  

حنني الواله يف دجى الظلم، وكانوا   فكانوا حينون، مراجل املجرد إىل اهلل سبحانه غليانا 

يفجعون من خوف ما أو قفوا عليه أنفسهم، فمضوا ذبل االجسام، حزينة قلوهبم، كاحلة  

وجوههم، ذابلة شفاههم، خامصة بطوهنم، تراهم سكارى سامر وحشة الليل متخشعون  

م. بل كانوا   ِسا وعالنية، فلم تأمن من فزعه قلوهب أعامالكأهنم شنان بواِل، قد أخلصوا هلل  

االصوات،   كمن حرسوا قباب خراجهم فلو رأيتهم يف ليلتهم وقد نامت العيون، وهدأت

بالوعيد عن الرقاد   القيامةوسكنت احلركات، من الطري يف الوكور، وقد هننههم هول يوم 

ُقَرى َأنأ َيأأتَِيُهمأ َبأأُسنَا َبَياًتا َوُهمأ  ﴿كام قال سبحانه:   ُل الأ   ، [97]األعراف:    ﴾ َنائُِمونَ َأَفَأِمَن َأهأ

فاستيقظوا هلا فزعني، وقاموا إىل صلواهتم معولني، باكني تارة واخرى مسبحني، يبكون يف  

فلو رأيتهم يا أحنف يف ليلتهم قياما  .  حماريبهم، ويرنون، يصطفون ليلة مظلمة هبامء يبكون. 

ت إعواهلم ونحيبهم  ون أجزاء القرآن لصلواهتم قد اشتدل عىل أطرافهم منحنية ظهورهم، يت

وزفريهم، إذا زفروا خيلت النار قد أخذت منهم إىل حالقيمهم، وإذا أعولوا حسبت  

السالسل قد صفدت يف أعناقهم فلو رأيتهم يف هنارهم إذا لرأيت قوما يمشون عىل األرض  

َاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما ﴿ هونا، ويقولون للناس حسنا    [ 63ن: ]الفرقا  ﴾ َوإَِذا َخاَطَبُهُم اجلأ

وا كَِراًما ﴿ ِو َمر  وا بِاللَّغأ قد قيدوا أقدامهم من التهامت، وأبكموا  [ 72]الفرقان:  ﴾َوإَِذا َمر 

ألسنتهم أن يتكلموا يف أعراض الناس وسجموا أسامعهم أن يلجها خوض خائض،  

وكحلوا أبصارهم بغض البرص عن املعايص وانتحوا دار السالم التي من دخلها كان آمنا 
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فلعلك يا أحنف شغلك نظرك يف وجه واحدة تبدي االسقام  . ريب واالحزان.من ال

بغارضة وجهها، ودار قد اشتغلت بنفس روأهتا ستور قد علقتها، والريح واالجام موكلة  

بثمرها وليست دارك هذه دار البقاء فأْحتك الدار التي خلقها اهلل سبحانه من لؤلؤة بيضاء  

أشجارها، وظلل عليها بالنضج من أثامرها وكبسها  ونشفق فيها أهنارها وغرس فيها 

فلو رأيتهم يا أحنف وقد قدموا عىل  .  بالعوابق من حورها، ثم أسكنها أولياءه وأهل طاعته.

جنائبهم، صوتت رواحلهم بأصوات َل يسمع   زيادات رهبم سبحانه، فاذا رضبت

وصهلت خيوهلا   فأمطرت عليهم املسك والرادن مة السامعون بأحسن منها، وأظلتهم غام

بني أغراس تلك اجلنان، وختللت هبم نوقهم بني كثب الزعفران، ويتطأ من حتت أقدامهم  

اللؤلؤ واملرجان، واستقبلتهم قهارمتها بمنابر الرحيان، وتفاجت هلم ريح من قبل العرش  

فنثرت عليهم الياسمني واالقحوان، وذهبوا إىل باهبا فيفتح هلم الباب رضوان، ثم سجدوا  

 يف فناء اجلنان فقال هلم اجلبار: ارفعوا رؤوسكم فاين قد رفعت عنكم مؤنة العبادة،  هلل

فان فاتك يا أحنف ما ذكرت لك يف صدر كالمي لترتكن يف  . وأسكنتكم جنة الرضوان. 

ِسابيل القطران ولتطوفن بينها وبني ْحيم آن، ولتسقني رشابا حار الغليان يف أنضاجه، فكم  

صلب حمطوم، ووجه مهشوم، ومشوه مَّضوب عىل اخلرطوم قد أكلت  يومئذ يف النار من 

فلو رأيتهم يا أحنف ينحدرون يف أوديتها، ويصعدون  .  اجلامعة كفه، والتحم الطوق بعنقه. 

جباهلا، وقد البسوا املقطعات من القطران، واقرنوا مع فجارها وشياطينها، فاذا استغاثوا  

حياهتا، ولو رأيت مناديا ينادي وهو يقول: يا  أخذ من حريق شدت عليهم عقارهبا و   أبأسو

أهل اجلنة ونعيمها ويا أهل حليها وحللها، خلدوا فال موت، فعندها ينقطع رجاؤهم  

وتنغلق االبواب، وتنقطع هبم االسباب، فكم يومئذ من شيخ ينادي: واشيبتاه! وكم من  

لستور، فكم يومئذ  شاب ينادي واشباباه! وكم من امرأة تنادي وافضيحتاه، هتكت عنهم ا
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من مغموس، بني أطباقها حمبوس، يا لك غمسة ألبستك بعد لباس الكتان، واملاء املربد عىل  

اجلدران، وأكل الطعام ألوانا بعد ألوان لباسا َل يدع لك شعرا ناعام كنت مطعمه إال بيضه،  

ما أعد اهلل  وال عينا كنت تبرص هبا إىل حبيب إال فقأها، هذا ما أعداهلل للمجرمني، وذلك 

 (1) (للمتقني

عيل: أنا الراعى راعي االنام،   مامالصادق قال: قال اإل  مام عن اإل [ 524]احلديث:  

فمن غنمك؟ قال:  أمري املؤمنني أفرتى الراعي ال يعرف غنمه؟ فقام إليه جويرية وقال: يا 

 (2) (صفر الوجوه، ذبل الشفاه من ذكر اهلل)

  صف ِل شيعتك عيل:  مام أنه قال لإل عن نوف بن عبد اهلل البكاِل  [ 525]احلديث:  

يا نوف شيعتي واهلل احللامء، العلامء باهلل ودينه  )وقال: عيل،  مام اإل، فبكى يا أمري املؤمنني

العاملون بطاعته وأمره، املهتدون بحبه، أنضاء عبادة، أحالس زهادة، صفر الوجوه من  

، ذبل الشفاه من الذكر، مخص البطون من الطوى، تعرف  التهجد، عمش العيون من البكاء

الربانية يف وجوههم والرهبانية يف سمتهم، مصابيح كل ظلمة ورحيان كل قبيل، ال يثنون  

من املسلمني سلفا، وال يقفون هلم خلفا، رشورهم مكنونة، وقلوهبم حمزونة، وأنفسهم  

منهم يف راحة، فهم الكاسة   عفيفة، وحوائجهم خفيفة، أنفسهم منهم يف عناء، والناس 

االلباء، واخلالصة النجباء، فهم الرواغون فرارا بدينهم، إن شهدوا َل يعرفوا، وإن غابوا َل  

 (3) (ون، أالهاه شوقا إليهمكرميفتقدوا، أولئك شيعتي االطيبون وإخواين األ

ثم َل يزل يف موضعه   ، عيل  مامالسجاد قال: صىل اإل  مامعن اإل  [ 526]احلديث: 
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حتى صارت الشمس عىل قيد رمح، وأقبل عىل الناس بوجهه فقال: واهلل لقد أدركنا أقواما  

كانوا يبيتون لرهبم سجدا وقياما يراوحون بني جباههم وركبهم، كأن زفري النار يف آذاهنم،  

إذا ذكر اهلل عندهم مادوا كام يميد الشجر، كأن القوم باتوا غافلني، قال: ثم قام فام رئي  

 .(1)تى قبضضاحكا ح

شيعتنا املتباذلون يف واليتنا، املتحابون يف مودتنا،  ):  عيل   مام اإلال  ق  [ 527]احلديث:  

املتزاورون يف إحياء أمرنا الذين إن غضبوا َل يظلموا وإن رضوا َل يرسفوا، بركة عىل من  

 (2) (جاوروا، سلم ملن خالطوا

عيل عيل بن أيب طالب    مام عن نوف البكاِل قال: عرضت ِل إىل اإل  [ 528]احلديث:  

حاجة فاستتبعت إليه جندب بن زهري والربيع بن خثيم وابن اخته مهام بن عبادة بن خثيم  

عيل فألفيناه حني خرج يؤم   مام الربانس، فأقبلنا معتمدين لقاء اإل أصحابوكان من 

فأفىض ونحن معه إىل نفر مبدنني قد أفاضوا يف االحدوثات تفكها، وبعضهم يلهي    ،املسجد

عيل أِسعوا إليه قياما فسلموا فرد التحية ثم قال: من القوم؟   مام بعضا فلام أرشف هلم اإل 

ثم قال: يا هؤالء ماِل ال أرى فيكم   ، عيل فقال هلم خريا ماممن شيعتك يا اإل  أناسقالوا: 

 سمة شيعتنا، وحلية أحبتنا أهل البيت؟ فأمسك القوم حياء. 

أمري  قاال: ماسمة شيعتكم وصفتهم يا قال نوف: فأقبل عليه جندب والربيع ف

؟ فتثاقل عن جواهبام، وقال: اتقيا اهلل أهيا الرجالن وأحسنا فان اهلل مع الذين اتقوا  املؤمنني

 والذينهم حمسنون. 

كم أهل البيت وخصكم  أكرمفقال مهام بن عبادة وكان عابدا جمتهدا: أسألك بالذي  
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وحباكم، وفضلكم تفضيال إال أنبأتنا بصفة شيعتكم، فقال: ال تقسم فسانبئكم مجيعا وأخذ  

بيد مهام فدخل املسجد فسبح ركعتني أو جزمها وأكملهام وجلس وأقبل علينا، وحف القوم  

أما بعد فان اهلل جل ثناؤه، وتقدست    ثم قال:   به، فحمد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل النبي  

خلقه فألزمهم عبادته وكلفهم طاعته، وقسم بينهم معايشهم، ووضعهم يف  أسامؤه، خلق 

الدنيا بحيث وضعهم، وهو يف ذلك غني عنهم، التنفعه طاعة من أطاعه، وال تَّضه معصية  

من عصاه منهم، لكنه علم تعاىل قصورهم عام تصلح عليه شؤوهنم، وتستقيم به دمهاؤهم  

مره وهنيه، فأمرهم ختيريا، وكلفهم يسريا، وأثاهبم  يف عاجلهم وآجلهم، فارتبطهم باذنه يف أ

كثريا وأماز سبحانه بعدل حكمه وحكمته، بني املوجف من أنامه إىل مرضاته وحمبته، وبني  

َأمأ َحِسَب  ﴿: املبطئ عنها واملستظهر عىل نعمته منهم بمعصيته. فذلك قول اهلل عز وجل 

عَ  ييَئاِت َأنأ َنجأ ُحوا السَّ رَتَ ِذيَن اجأ احِلَاِت َسَواًء حَمأَياُهمأ َومَمَاهُتُمأ  الَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َلُهمأ َكالَّ

 [ 21]اجلاثية:   ﴾ َساَء َما حَيأُكُموَن 

ثم وضع يده عىل منكب مهام بن عبادة فقال: أال من سأل عن شيعة أهل البيت،  

م العارفون باهلل،  الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم يف كتابه مع نبيه تطهريا، فه

العاملون بأمر اهلل، أهل الفضائل والفواضل منطقهم الصواب، وملبسهم االقتصاد،  

ومشيهم التواضع، بخعوا هلل تعاىل بطاعته، وخضعوا له بعبادته، فمضوا غاضني أبصارهم  

عام حرم اهلل عليهم، واقفني أسامعهم عىل العلم بدينهم، نزلت أنفسهم منهم يف البالء  

نزلت منهم يف الرخاء رىض عن اهلل بالقضاء، فلوال االجال التي كتب اهلل هلم َل   كالذي

هم يف أجسادهم طرفة عني، شوقا إىل لقاء اهلل والثواب، وخوفا من  أرواحتستقر 

 .(1)العقاب
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 : الباقر   مام ب ـ ما روي عن اإل 

حلون  عيل الشاحبون النا  مامإنام شيعة اإل )الباقر:  مام قال اإل  [ 529]احلديث: 

الذابلون، ذابلة شفاههم، مخيصة بطوهنم، متغرية ألواهنم مصفرة وجوههم، إذا جنهم الليل  

كثرية دموعهم، كثري   اختذوا األرض فراشا، واستقبلوا األرض بجباههم، كثري سجودهم 

 (1)(دعاؤهم، كثري بكاؤهم، يفرح الناس وهم حمزنون

الباقر وعنده نفر من    مامعن سليامن بن مهران قال: دخلت عىل اإل  [ 530]احلديث:  

معارش الشيعة كونوا لنا زينا وال تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا،  ) الشيعة وهو يقول:  

 (2) (ألسنتكم، وكفوها عن الفضول، وقبح القول واحفظوا 

 (3) (عز وجل  إنام شيعتنا من أطاع اهلل)الباقر:  مام اإلقال   [ 531]احلديث:  

وقال: أتفاخرين وأنا من   ،الباقر لرجل فخرعىل آخر  ماماإلقال  [ 532]احلديث: 

ما فخرت عليه ورب الكعبة وغبن منك عىل الكذب يا عبد  ): ..شيعة آل حممد الطيبني؟ 

قال: بل   (اهلل، أما لك معك تنفقه عىل نفسك أحب إليك أم تنفقه عىل إخوانك املؤمنني؟

فلست من شيعتنا، فاننا نحن ما ننفق عىل املنتحلني من إخواننا أحب  )أنفقه عىل نفيس، قال:  

 (4)(إلينا ولكن قل: أنا من حمبيكم ومن الراجني النجاة بمحبتكم 

إنام شيعة عيل من ال يعدو صوته سمعه وال  )الباقر:  مام اإل قال  [ 533]احلديث: 

  مام ا، وال يواصل لنا مبغضا وال جيالس لنا عائبا، شيعة اإلشحناؤه ببدنه، اليمدح لنا قالي 

عيل من ال هير هرير الكلب، وال يطمع طمع الغراب، وال يسأل الناس وإن مات جوعا،  
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اولئك اخلفيضة عيشهم املنتقلة ديارهم، إن شهدوا َل يعرفوا، وإن غابوا َل يفتقدوا، وإن  

: وأين أطلب هؤالء؟  قيل له   (،زاورون تبورهم يمرضوا َل يعادوا وإن ماتوا َل يشهدوا، يف ق 

ٍة   ﴿: وهو قول اهلل عز وجل األسواق،األرض بني  قال: يف أطراف ِمننَِي َأِعزَّ ٍة َعىَل املأُؤأ َأِذلَّ

َكافِِرينَ   (1)( [54]املائدة:   ﴾َعىَل الأ

 إىل  أصحايبأما واهلل إن أحب  )الباقر: قال:    مامعن احلذاء، عن اإل  [ 534]احلديث:  

وأمقتهم إىل الذي إذا سمع احلديث   أورعهم وأكتمهم حلديثنا، وإن أسوأهم عندي حاال

ينسب إلينا ويروى عنا، فلم يعقله وَل يقبله قلبه اشمأزت منه وجحده وكفر بمن دان به،  

ون بذلك خارجا عن  كوهو ال يدري لعل احلديث من عندنا خرج وإلينا اسند، في

 (2) (اليتنا و

الباقر ونحن مجاعة   مامعن عمرو بن سعيد قال: دخلت عىل اإل [ 535]احلديث: 

كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغاِل ويلحق بكم التاِل واعلموا يا شيعة آل  )فقال: 

حممد! ما بيننا وبني اهلل من قرابة، وال لنا عىل اهلل حجة، وال يقرب إىل اهلل إال بالطاعة، من  

وقال: ال تغرتوا   ، ثم التفت إلينا  ( مطيعا نفعته واليتنا، ومن كان عاصيا َل تنفعه واليتنا  كان

أال ترون أهال تأتون أن جتعلوا للنمط  )وال تفرتوا، قلت: وما النمرقة الوسطى؟ قال: 

 (3)(االوسط فضله 

الباقر قال: سمعت جابر بن عبد اهلل االنصاري يقول:   مام عن اإل [ 536]احلديث:  

لو نّش سلامن وأبوذر رْحهام اهلل هلؤالء الذين ينتحلون مودتكم أهل البيت لقالوا: هؤالء  )
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 (1)(كذابون ولو رأى هؤالء أولئك لقالوا: جمانني 

الباقر: يا ميرس أال اخربك بشيعتنا؟   مام عن ميرس قال: قال اإل  [ 537]احلديث: 

وأحالم رزينة ليسوا  إهنم حصون حصينة وصدور أمينة )قلت: بىل جعلت فداك قال: 

 (3)(، وال باجلفاة املرائني، رهبان بالليل، اسد بالنهار(2)باملذاييع البذر

عيل احللامء العلامء، الذبل   مامإنام شيعة اإل)الباقر:  مامقال اإل [ 538]احلديث: 

 (4)(الشفاه، تعرف الرهبانية عىل وجوههم 

]هود:   ﴾َواَل َيَزاُلوَن خُمأَتلِِفنيَ ﴿تعاىل:  الباقر يف قوله  مامعن اإل [ 539]احلديث: 

وأتباعهم، يقول   يعني آل حممد [ 119]هود:  ﴾ إِالَّ َمنأ َرِحَم َرب َك ﴿يف الدين [ 118

 (5)(يعني أهل رْحة ال خيتلفون يف الدين [ 119]هود:   ﴾ َولَِذلَِك َخَلَقُهمأ ﴿اهلل: 

وعيل   كان رسول اهلل  القيامة : إذاكان يوم الباقر  ماماإل قال  [ 540]احلديث: 

وشيعته عىل كثبان من املسك االذفر، عىل منابر من نور، حيزن الناس وال حيزنون، ويفزع  

َمئٍِذ  ﴿ :  اآلية، ثم تال هذه  (الناس وال يفزعون  ٌ ِمنأَها َوُهمأ ِمنأ َفَزٍع َيوأ ََسنَِة َفَلُه َخريأ احلأ
َمنأ َجاَء بِ

َفَزُع األأ ﴿ : تال ثم  ، [89]النمل:  ﴾آِمُنونَ  ُمُكُم   كرباَل حَيأُزهُنُُم الأ اُهُم املأاََلئَِكُة َهَذا َيوأ َوَتَتَلقَّ

 (6)([ 103:  نبياء ]األ  ﴾الَِّذي ُكنأُتمأ ُتوَعُدونَ 

إن أحق الناس  )الباقر قال: كان عيل بن احلسني يقول:   مامعن اإل  [ 541]احلديث:  
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وأتباعهم، أما ترضون أنه لو كانت فزعة    وصياء ويرىض، األبالورع واالجتهاد فيام حيب اهلل  

 (1)من السامء فزع كل قوم إىل مأمنهم وفزعتم إلينا، وفزعنا إىل نبينا؟(

غري أهنا لو كانت فزعة من السامء  (2)ما تبغون)الباقر:  مام قال اإل [ 542]احلديث: 

 (3) (فزع كل قوم إىل مأمنهم، وفزعنا إىل نبينا وفزعتم إلني

 : الصادق   مام ـ ما روي عن اإل   ج 

ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا يف  ) الصادق:  مامقال اإل  [ 543]احلديث: 

نا، أولئك  أعاملنا وآثارنا ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه، واتبع آثارنا وعمل بأعامل

 (4)(شيعتنا 

يكون يف مرص يكون  ليس من شيعتنا من )الصادق:  مام قال اإل [ 544]احلديث: 

 (5)(فيه آالف ويكون يف املرص أورع منه 

امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلوات  )الصادق:  ماماإل قال  [ 545]احلديث: 

م كيف  أمواهل فظهم هلا عند عدونا؟ وإىل حكيف حمافظتهم عليها؟ وإىل أِسارنا كيف 

 (6)مواساهتم الخواهنم فيها؟(

يف الرس أن يأيت   األمر الصادق: ينبغي ملن ادعى هذا  مام اإلقال  [ 546]احلديث: 

حيل حالل  )عليه بربهان يف العالنية، قلت: وما هذا الربهان الذي يأيت به يف العالنية؟ قال:  
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 (1)(اهلل وحيرم حرام اهلل، ويكون له ظاهر يصدق باطنه

بطنه وفرجه،  واهلل ما شيعة عيل إال من عف  )الصادق:    مام اإل  قال   [ 547]احلديث:  

 (2)(وعمل خلالقه، ورجا ثوابه وخاف عقابه

الصادق فدخل رجل   مام عن حممد بن عجالن قال: كنت مع اإل [ 548]احلديث: 

فسلم فسأله كيف من خلفت من إخوانك؟ فأحسن الثناء وزكى وأطرى فقال: كيف عيادة  

يف ذات أيدهيم؟   أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة، قال: فكيف مواصلة أغنيائهم لفقرائهم 

 (3)(فقال: إنك تذكر أخالقا ماهي فيمن عندنا، قال: كيف يزعم هؤالء أهنم لنا شيعة

شيعتنا من قدم ما  )فقال:  ، الصادق عن شيعته مامسئل اإل [ 549]احلديث: 

اجلليل، رغبة إىل رْحة اجلليل    األمر استحسن وأمسك ما استقبح، وأظهر اجلميل، وسارع ب

 (4)(معنا حيثام كنا فذاك منا وإلينا و 

ه فقال له: جعلت  أصحابالصادق أنه دخل عليه بعض    مام عن اإل  [ 550]احلديث:  

فقال:  ،  فداك إين واهلل احبك واحب من حيبك، يا سيدي ما أكثر شيعتكم؟ فقال له: اذكرهم

أما لو كملت العدة  )الصادق:    مام كثري، فقال: حتصيهم؟ فقال: هم أكثر من ذلك، فقال اإل

ولكن شيعتنا من ال يعدو صوته سمعه،    ،املوصوفة ثالثامئة وبضعة عّش كان الذي تريدون 

وال يمدح بنا غاليا، وال خياصم لنا واليا، وال جيالس لنا عائبا وال حيدث    ،وال شحناؤه بدنه

صنع هبذه الشيعة املختلفة  نفكيف (، فقيل: لنا ثالبا وال حيب لنا مبغضا، وال يبغض لنا حمبا 

فيهم التمييز وفيهم التمحيص، وفيهم التبديل، يأيت  )ن يقولون إهنم يتشيعون؟ فقال: الذي
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عليهم سنون تفنيهم وسيوف تقتلهم، واختالف تبددهم، إنام شيعتنا من ال هير هرير  

فأين  (، قيل له: وال يسأل الناس بكفه وإن مات جوعا  ، الكلب، وال يطمع طمع الغراب

اطلبهم يف أطراف األرض أولئك اخلشن  )لصفة؟ فقال: طلب هؤالء املوصوفني هبذه ان

عيشهم، املنتقلة دارهم، الذين إن شهدوا َل يعرفوا وإن غابوا َل يفتقدوا، وإن مرضوا َل  

م يتواسون، ويف  أمواهل يعادوا، وإن خطبوا َل يزوجوا، وإن ماتوا َل يشهدوا، أولئك الذين يف  

 (1)(ختلفت هبم البلدانقبورهم يتزاورون، وال خيتلف أهواؤهم وإن ا 

 اولوا النهى والتقى، فمن ملن  أصحايب إن ) الصادق:  مام قال اإل [ 551]احلديث: 

 (2)(أصحايب يكن من أهل النهى والتقى فليس من 

الصادق: إنا نعري   مامباح الكناين قال: قلت لإل الص أيب  عن  [ 552]احلديث: 

  أصحاب جعفر منكم لقليل، إنام    أصحاب إن  )بالكوفة فيقال لنا جعفرية، فغضب ثم قال:  

 (3) (جعفر من اشتد ورعه وعمل خلالقه

ملن هو رش من   األمرإن ممن ينتحل هذا )الصادق:  ماماإل قال  [ 553]احلديث: 

 (4)اليهود والنصارى واملجوس والذين أرشكوا(

ما أنزل اهلل سبحانه وتعاىل آية يف املافقني إال  )الصادق:    مامقال اإل   [ 554]احلديث:  

 (5)(وهي فيمن ينتحل التشيع 

إن أحق الناس بالورع آل حممد وشيعتهم  )الصادق:  مام اإلقال  [ 555]احلديث: 
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 (1)كي تقتدي الرعية هبم(

  الصادق ونحن عنده:  مام عن يزيد بن خليفة قال: قال لنا اإل  [ 556]احلديث: 

  نظرتم حيث نظر اهلل واخرتتم من اختار اهلل، أخذ الناس يمينا وشامال وقصدتم حممدا  )

وما  )، ثم قال حيث أردنا أن نخرج:  (أما إنكم لعىل املحجة البيضاء، فأعينوا عىل ذلك بورع 

أن ال يعرفه الناس، إنه من عمل للناس كان ثوابه عىل   األمر عىل أحدكم إذا عرفه اهلل هذا 

 (2) (ومن عمل هلل كان ثوابه عىل اهلل الناس،

شيعتنا أهل الورع واالجتهاد وأهل الوفاء  )الصادق:  مام قال اإل [ 557]احلديث: 

إحدى ومخسني ركعة يف اليوم والليلة، القائمون   أصحاب واالمانة، وأهل الزهد والعبادة 

 (3) (م وحيجون البيت وجيتنبون كل حمرمأمواهلبالليل، الصائمون بالنهار يزكون 

الشيعة ثالث: حمب واد فهو منا، ومتزين بنا  )الصادق:    مامقال اإل  [ 558]احلديث:  

 (4)(ونحن زين ملن تزين بنا، ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر 

عن اخلطاب ومصعب بن عبد اهلل قاال: دخل سدير الصرييف عىل   [ 559]احلديث:  

يا سدير ال تزال شيعتنا مرعيني حمفوظني  ) فقال:  هأصحابالصادق وعنده مجاعة من  ماماإل

مستورين معصومني، ما أحسنوا النظر النفسهم فيام بينهم وبني خالقهم، وصحت نياهتم  

طفوا عىل ضعيفهم، وتصدقوا عىل ذوي الفاقة منهم، إنا ال نأمر  الئمتهم، وبروا إخواهنم فع

بظلم ولكنا نأمركم بالورع، الورع الورع، واملواساة املواساة الخوانكم، فان أولياء اهلل َل  
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 (1) (يزالوا مستضعفني قليلني منذ خلق اهلل آدم عليه السالم

اليوم عند ابن أيب ليىل  صادق: إن عامرا الدهني شهد  ال  مامقيل لإل   [ 560]احلديث:  

قايض الكوفة بشهادة فقال له القايض: قم يا عامر فقد عرفناك ال تقبل شهادتك النك  

فقام عامر وقد ارتعدت فرائصه واستفرغه البكاء فقال له ابن أيب ليىل: أنت رجل   ؛رافيض

فأنت من   ؛ك أن يقال لك رافيض فتربأ من الرفضؤمن أهل العلم واحلديث إن كان يسو

عليك وعيل، أما   يا هذا ما ذهبت واهلل حيث ذهبت، ولكن بكيت) إخواننا، فقال له عامر: 

زعمت أين رافيض وحيك   ،بكائي عىل نفيس فانك نسبتني إىل رتبة رشيفة لست من أهلها 

فضة السحرة الذين ملا شاهدوا آية موسى  االصادق أن أول من سمي الر مام اإل لقد حدثني 

عوه، ورفضوا أمر فرعون، واستسلموا لكل ما نزل هبم، فسامهم  يف عصاه آمنوا به واتب

فرعون الرافضة ملا رفضوا دينه، فالرافيض كل من رفض مجيع ما كره اهلل، وفعل كل ما أمره  

وإن مابكيت عىل نفيس خشيت أن يطلع اهلل عز وجل  . اهلل، فأين يف هذا الزمان مثل هذا؟.

عىل نفيس فيعاتبني ريب عز وجل ويقول: يا عامر  عىل قلبي وقد تلقبت هذا االسم الّشيف 

أكنت رافضا لالباطيل، عامال بالطاعات كام قال لك؟ فيكون ذلك يب مقرصا يف الدرجات  

  . . إن ساحمني، وموجبا لشديد العقاب عيل إن ناقشني، إال أن يتداركني مواِل بشفاعتهم

لشديدة عليك من عذاب  وأما بكائي عليك فلعظم كذبك يف تسميتي بغري اسمي وشفقتي ا

اهلل أن رصفت أرشف األسامء إِل، وإن جعلته من أرذهلا كيف يصرب بدنك عىل عذاب  

لو أن عىل عامر من الذنوب ما هو أعظم من  ) الصادق:  مام فقال اإل. .(كلمتك هذه؟

وإهنا لتزيد يف حسناته عند ربه عز وجل   ،الساموات واألرضني ملحيت عنه هبذه الكلامت
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 (1)(كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف مرة حتى جيعل 

يا مهزم شيعتنا من  ) الصادق:  مام عن مهزم االسدي قال: قال اإل [ 561]احلديث:  

ال يعدو صوته سمعه وال شحناؤه بدنه، وال يمتدح بنا معلنا، وال جيالس لنا عائبا، وال  

قلت: جعلت فداك فكيف  (، ه، وإن لقي جاهال هجرهأكرمخياصم لنا قاليا إن لقي مؤمنا 

فيهم التمييز وفيهم التبديل، وفيهم التمحيص تأيت عليهم  ) أصنع هبؤالء املتشيعة؟ قال: 

سنون تفنيهم، وطاعون يقتلهم، واختالف يبددهم، شيعتنا من ال هير هرير الكلب، وال  

، قلت: جعلت فداك فأين أطلب (يطمع طمع الغراب، وال يسأل عدونا وإن مات جوعا 

يف أطراف األرض أولئك اخلفيض عيشهم، املنتقلة ديارهم، إن شهدوا َل  )قال:  هؤالء؟

يعرفوا، وإن غابوا َل يفتقدوا، ومن املوت ال جيزعون، ويف القبور يتزاورون، وإن جلأ إليهم  

 (2)(ذو حاجة منهم رْحوه، لن ختتلف قلوهبم، وإن اختلفت هبم الدار

الصادق فذكرت الشيعة فقال:   مام إل عن مهزم قال: دخلت عىل ا [ 562]احلديث:  

يا مهزم إنام الشيعة من ال يعدو سمعه صوته، وال شجنه بدنه وال حيب لنا مبغضا، وال  )

يبغض لنا حمبا، وال جيالس لنا غاليا، وال هير هرير الكلب، وال يطمع طمع الغراب وال  

فت هبم الدار َل  يسأل الناس وإن مات جوعا، املتنحي عن الناس، اخلفي عليهم، وإن اختل

وإن خطبوا َل يزوجوا،  ، ختتلف أقاويلهم إن غابوا َل يفقدوا، وإن حَّضوا َل يؤبه هبم

  معتديا   وه، وإن لقوا كافراأكرمخيرجون من الدنيا وحوائجهم يف صدورهم، إن لقوا مؤمنا  

. ثم قال: يا مهزم قال جدي  (. م يتواسون أمواهلهجروه، وإن أتاهم ذو حاجة رْحوه، ويف 

يا عيل كذب من زعم أنه حيبني وال حيبك، أنا املدينة  ) لعيل رضوان اهلل عليه:    سول اهلل  ر
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قلت: جعلت فداك أين أطلب هؤالء؟  (، وأنت الباب، ومن أين تؤتى املدينة اال من باهبا 

هؤالء اطلبهم يف أطراف األرض أولئك اخلفيض عيشهم، املنقلة ديارهم، القليلة  )قال: 

ضوا َل يعادوا، وإن ماتوا َل يشهدوا، وإن خاطبهم جاهل سلموا، وعند  منازعتهم، إن مر

م متواسون إن التجأ إليهم ذو حاجة منهم رْحوه، َل خيتلف  أمواهل املوت ال جيزعون، ويف 

 (1)(قوهلم، وإن اختلف هبم البلدان

عيل كانوا املنظور إليهم   ماماإل أصحاب إن )الصادق:  مام اإل قال  [ 563]احلديث:  

 (2)(الودايع مرضيني عند الناس سهار الليل، مصابيح النهار أصحابيف القبائل وكانوا  

شيعتنا الشاحبون الذابلون الناحلون،  )الصادق قال:  مام عن اإل  [ 564]احلديث: 

 (3)(الذين إذا جهنم الليل استقبلوه بحزن

نا أهل اهلدى، وأهل التقى وأهل  شيعت)الصادق قال:  مامعن اإل  [ 565]احلديث: 

 (4)(، وأهل الفتح والظفريامناخلري، وأهل اإل

عيل من   مامإياك والسفلة، فانام شيعة اإل)الصادق:  مامقال اإل  [ 566]احلديث: 

عف ببطنه وفرجه، واشتد جهاده، وعمل خلالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت  

 (5)(أولئك فأولئك شيعة جعفر

إن شيعة عيل كانوا مخص البطون، ذبل  )الصادق قال:  مام عن اإل [ 567]احلديث: 

ورع  الشفاه، أهل رأفة وعلم وحلم، يعرفون بالرهبانية فأعينوا عىل ما أنتم عليه بال
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 (1)(واالجتهاد

 فانظر إىل من  أصحايبإذا أردت أن تعرف )الصادق:  مام قال اإل [ 568]احلديث: 

 (2) (أصحايبفهؤالء  اشتد ورعه، وخاف خالقه، ورجا ثوابه، فاذا رأيت هؤالء

 : الكاظم   مام د ـ ما روي عن اإل 

 (3)(قلبه ليس من شيعتنا من خال ثم َل يرع  ) : الكاظم مام اإل الق  [ 569]احلديث:  

: مررنا برجل يف السوق وهو ينادي: أنا من  الكاظم ماملإلقيل  [ 570]احلديث: 

ما  ): ماماإل شيعة حممد وآل حممد اخللص، وهو ينادي عىل ثياب يبيعها: من يزيد؟ فقال 

هذا شخص قال أنا مثل   ..جهل وال ضاع امرؤ عرف قدر نفسه، أتدرون ما مثل هذا؟

سلامن وأيب ذر واملقداد وعامر وهو مع ذلك يباخس يف بيعه ويدلس عيوب املبيع عىل  

بثمن فيزايد الغريب يطلبه فيوجب له ثم إذا غاب املشرتي قال   ال يشء مشرتيه ويشرتي 

حاش    ال اريده إال بكذا بدون ما كان طلبه منه، أيكون هذا كسلامن وأيب ذر واملقداد وعامر؟

هلل أن يكون هذا كهم، ولكن ما يمنعه من أن يقول إين من حمبي حممد وآل حممد ومن يواِل  

 (4)(أولياءهم ويعادي أعداءهم 

كان قوم من خواص الصادق جلوسا  الكاظم:  مام قال اإل [ 571]احلديث: 

يا ابن رسول اهلل ما أحسن أديم هذه السامء، وأنور    : بحَّضته يف ليلة مقمرة مصحية؛ فقالوا

الصادق: إنكم لتقولون هذا وإن املدبرات األربعة   مامهذه النجوم والكواكب؟ فقال اإل

جربيل وميكائيل وإِسافيل وملك املوت عليهم السالم ينظرون إىل األرض فريونكم  
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ن من نور هذه الكواكب،  وإخوانكم يف أقطار األرض، ونوركم إىل الساموات وإليهم أحس

 (1)(وإهنم ليقولون كام تقولون: ما أحسن أنوار هؤالء املؤمنني 

 : الرضا   مام هـ ـ ما روي عن اإل 

شيعتنا املسلمون المرنا االخذون بقولنا،  )الرضا:  ماماإل قال  [ 572]احلديث: 

 (2)(املخالفون العدائنا، فمن َل يكن كذلك فليس منا 

شعيتنا الذين يقيمون الصالة، ويؤتون الزكاة،  الرضا: )  مامقال اإل   [ 573]احلديث:  

وحيجون البيت احلرام، ويصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت، ويتربؤن من  

والتقى، وأهل الورع والتقوى، من رد عليهم فقد رد عىل اهلل،    يامن أعدائهم، أولئك أهل اإل

د اهلل حقا، وأولياؤه صدقا، واهلل إن أحدهم  ومن طعن عليهم فقد طعن عىل اهلل الهنم عبا 

 (3)(ليشفع يف مثل ربيعة ومَّض فيشفعه اهلل فيهم لكرامته عىل اهلل عز وجل 

: ملا جعل املأمون إىل عيل بن موسى الرضا  العسكري ماماإل قال  [ 574]احلديث: 

نحن شيعة عيل  دخل عليه آذنه وقال: إن قوما بالباب يستأذنون عليك يقولون    والية العهد

وقالوا كذلك مثلها   ، اءوفقال: أنا مشغول فارصفهم، فرصفهم فلام كان من اليوم الثاين جا 

فرصفهم إىل أن جاءوا هكذا يقولون ويرصفهم شهرين ثم أيسوا من الوصول وقالوا  

وقد شمت بنا أعداؤنا يف حجابك  ، للحاجب: قل ملوالنا إنا شيعة أبيك عيل بن أيب طالب 

ننرصف هذه الكرة وهنرب من بلدنا خجال وأنفة مما حلقنا، وعجزا عن احتامل  لنا، ونحن 

الرضا: ائذن هلم ليدخلوا، فدخلوا عليه   مام مضض ما يلحقنا بشامتة االعداء! فقال اإل
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فسلموا عليه فلم يرد عليهم وَل يأذن هلم باجللوس، فبقوا قياما فقالوا: يا ابن رسول اهلل ما  

الستخفاف بعد هذا احلجاب الصعب؟ أي باقية تبقي منا بعد هذا؟ هذا اجلفاء العظيم وا

ُفو َعنأ َكثِرٍي   ﴿ اقرؤوا )الرضا:   مامفقال اإل ِديُكمأ َوَيعأ َوَما َأَصاَبُكمأ ِمنأ ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبتأ َأيأ

عيل ومن   مام وباإل ما اقتديت إال بريب عز وجل فيكم، وبرسول اهلل [ 30]الشورى:  ﴾

ن آبائي الطاهرين، عتبوا عليكم فاقتديت هبم، قالوا ملاذا يا ابن رسول اهلل؟ قال:  بعده م

وحيكم إنام شيعته احلسن واحلسني وأبوذر وسلامن  . عيل. مام لدعواكم أنكم شيعة اإل

واملقداد وعامر وحممد بن أيب بكر الذين َل خيالفوا شيئا من أوامره، وَل يركبوا شيئا من فنون  

كم له خمالفون مقرصون يف كثري  أعاملأنتم إذا قلتم إنكم شيعته، وأنتم يف أكثر  زواجره، فأما  

من الفرائض، متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم يف اهلل، وتتقون حيث ال جيب التقية،  

وترتكون التقية حيث البد من التقية، فلو قلتم إنكم موالوه وحمبوه، واملوالون الوليائه،  

نكره من قولكم ولكن هذه مرتبة رشيفة ادعيتموها إن َل تصدقوا  واملعادون العدائه، َل ا

 ( قولكم بفعلكم هلكتم إال أن تتدارككم رْحه من ربكم

قالوا: يا ابن رسول اهلل فانا نستغفر اهلل ونتوب إليه من قولنا، بل نقول كام عملنا  ف

فمرحبا بكم  )  ا:الرض  مامقال اإلفموالنا: نحن حمبوكم وحمبوا أوليائكم ومعادوا أعدائكم،  

، ثم  (يا إخواين وأهل ودي ارتفعوا ارتفعوا ارتفعوا فام زال يرفعهم حتى ألصقهم بنفسه 

فاختلف إليهم ستني مرة  )قال حلاجبه: كم مرة حجبتهم؟ قال: ستني مرة فقال حلاجبه: 

متوالية، فسلم عليهم وأقرئهم سالمي فقد حموا ما كان من ذنوهبم باستغفارهم وتوبتهم،  

عياالهتم فأوسعهم   أمور هم وأمورملحبتهم لنا ومواالهتم، وتفقد  امة حقوا الكرواست

 (1)(بنفقات ومربات وصالت، ورفع معرات 
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حق عىل اهلل أن جيعل ولينا رفيقا للنبيني  )الرضا قال:  مامعن اإل  [ 575]احلديث: 

 (1)(والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا 

 غريهم: سائر أئمة اهلدى و و ـ ما روي عن  

  المرأته: اذهبي إىل فاطمة بنت رسول اهلل   قال رجالروي أن  [ 576]احلديث: 

فاسأليها عني أين من شيعتكم أم ليس من شيعتكم؟ فسألتها فقالت: قوِل له: إن كنت تعمل  

فأخربته فقال: يا  بام أمرناك، وتنتهي عام زجرناك عنه، فأنت من شيعتنا وإال فال، فرجعت 

فرجعت املرأة فقالت لفاطمة  .  وييل ومن ينفك من الذنوب واخلطايا، فأنا إذا خالد يف النار.

ما قال زوجها، فقالت فاطمة: قوِل له: ليس هكذا، شيعتنا من خيار أهل اجلنة وكل حمبينا  

إذا خالفوا أو  ومواِل أوليائنا ومعادي أعداءنا واملسلم بقلبه ولسانه لنا ليسوا من شيعتنا 

امرنا ونواهينا يف سائر املوبقات وهم مع ذلك يف اجلنة، ولكن بعد ما يطهرون من ذنوهبم  

بأنواع شدائدها أو يف الطبق االعىل من جهنم بعذاهبا    القيامة بالباليا والرزايا أو يف عرصات  

 (2)(إىل أن نستنقذهم بحبنا منها وننقلهم إىل حَّضتنا 

:  مام سن: إين من شيعتكم فقال اإلاحل مام لإل  قالرجالروي أن  [ 577]احلديث: 

يا عبد اهلل إن كنت لنا يف أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن كنت بخالف ذلك  )

فال تزد يف ذنوبك بدعواك مرتبة رشيفة لست من أهلها ال تقل لنا: أنا من شيعتكم، ولكن  

 (3) (م، وأنت يف خري وإىل خريقل: أنا من مواليكم وحمبيكم ومعادي أعدائك

سني: يا ابن رسول اهلل أنا من شيعتكم، قال:  احل  مامقال رجل لإل [ 578]احلديث: 
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اتق اهلل وال تدعني شيئا يقول اهلل لك كذبت وفجرت يف دعواك، إن شيعتنا من سلمت  )

 (1) (قلوهبم من كل غش وغل ودغل، ولكن قل أنا من مواليكم وحمبيكم

: يا ابن رسول اهلل أنا من شيعتكم اخللص  السجاد   ماملإل ل رجل  قا   [ 579]احلديث:  

َوإِنَّ ِمنأ  ﴿فيه: فقال له: يا عبد اهلل فاذا أنت كابراهيم اخلليل عليه السالم الذي قال اهلل 

َراِهيَم )  بأ ِه إَلِ
ُه بَِقلأٍب َسلِيمٍ 83ِشيَعتِ فان كان قلبك  ، [84، 83]الصافات:  ﴾ ( إِذأ َجاَء َربَّ

كقلبه فأنت من شيعتنا، وإن َل يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغل، فأنت من  

حمبينا وإال فانك إن عرفت أنك بقولك كاذب فيه، إنه ملبتىل بفالج ال يفارقك إىل املوت أو  

 (2)(جذام ليكون كفارة لكذبك هذا

يته إذ قرع  السجاد قاعدا يف ب مام الصادق قال: كان اإل  مام عن اإل [ 580]احلديث: 

قوم عليهم الباب فقال: يا جارية انظري من بالباب؟ فقالوا: قوم من شيعتك، فوثب عجال  

حتى كاد أن يقع فلام فتح الباب ونظر إليهم رجع فقال: كذبوا فأين السمت يف الوجوه؟  

أين أثر العبادة؟ أين سيامء السجود؟ إنام شيعتنا يعرفون بعبادهتم وشعثهم، قد قرحت  

ناف، ودثرت اجلباه واملساجد مخص البطون، ذبل الشفاه، قد هيجت  منهم اآل العبادة

العبادة وجوههم، وأخلق سهر اللياِل وقطع اهلواجر جثثهم، املسبحون إذا سكت الناس،  

يعرفون بالزهد، كالمهم الرْحة،   ،واملصلون إذا نام الناس، واملحزونون إذا فرح الناس 

 (3) (وتشاغلهم باجلنة

إذا ْحل أهل واليتنا عىل الرصاط يوم  ) قال:  السجاد مامعن اإل [ 581]احلديث: 
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 .(1) (نادى مناد: يا نار امخدي! فتقول النار: عجلوا جوزوين فقد أطفأ نوركم هلبي القيامة 

وهو مرسور    اجلواد،  ماماإل: دخل رجل عىل  العسكري  مام اإل قال    [ 582]احلديث:  

فقال: ماِل أراك مرسورا؟ قال: يا ابن رسول اهلل سمعت أباك يقول أحق يوم بأن يرس العبد  

فيه يوم يرزقه اهلل صدقات ومربات ومدخالت من إخوان له مؤمنني، فانه قصدنى اليوم  

عّشة من إخواين الفقراء، هلم عياالت، فقصدوين من بلد كذا وكذا فأعطيت كل واحد،  

لعمري إنك حقيق بأن ترس إن َل تكن أحبطته أو َل  ): ماماإلفقال . ذا ِسوري.منهم، فله

هاه قد  ) ، فقال الرجل: فكيف أحبطته وأنا من شيعتكم اخللص؟ قال: (حتبطه فيام بعد

  أ اقر):  مام ، قال: وكيف ذاك يا بن رسول اهلل؟ قال له اإل(أبطلت برك باخوانك وصدقاتك

َ  ﴿ : قول اهلل عز وجل ِذيَن آَمنُوا اَل ُتبأطُِلوا َصَدَقاتُِكمأ بِاملأَني وَ َياَأهي  ]البقرة:   ﴾ األذىا الَّ

قال: يا ابن رسول اهلل ما مننت عىل القوم الذين تصدقت عليهم وال آذيتهم، قال  ف  ،([ 264

ِذيَن آَمُنوا اَل ُتبأطُِلوا َصَدَقاتُِكمأ بِاملأَني وَ   ﴿ إن اهلل عز وجل إنام قال  )  :مامله اإل َا الَّ   ﴾ األذىَياَأهي 

ملن تتصدقون عليه وهو كل    األذىوَل يقل باملن عىل من تتصدقون عليه، وب[  264]البقرة:  

أذى، أفرتى أذاك القوم الذين تصدقت عليهم أعظم أم أذاك حلفظتك ومالئكة اهلل املقربني  

لقد آذيتني وآذيتهم،  ) فقال الرجل: بل هذا يا ابن رسول اهلل فقال:  (، ك لنا؟حواليك أم أذا

لقولك، وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم  ) : ملاذا؟ قال: ل ، قا (وأبطلت صدقتك 

فان شيعتنا اخللص  )ثم قال: وحيك أتدري من شيعتنا اخللص؟ قال: ال، قال:  (..  اخللص؟

َوَجاَء ِمنأ َأقأىَص املأَِدينَِة َرُجٌل  ﴿ فيه: عاىل مؤمن آل فرعون، وصاحب يس الذي قال اهلل ت

َعى  وسلامن وأبوذر واملقداد وعامر، سويت نفسك هبؤالء أما آذيت هبذا  [ 20]يس:  ﴾ َيسأ

قل: أنا من  )فقال الرجل: أستغفر اهلل وأتوب إليه، فكيف أقول؟ قال:  (املالئكة، وآذيتنا؟
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، قال: فكذلك أقول، وكذلك أنا يا  (ائك مواليك وحمبيك ومعادي أعدائك، ومواِل أولي

ابن رسول اهلل، وقد تبت من القول الذي أنكرته وأنكرته املالئكة، فام أنكرتم ذلك إال  

ن قد عادت إليك مثوبات صدقاتك، وزال عنها  اآل: )ماماإل النكار اهلل عز وجل، فقال 

 (1)(االحباط

قال أبويعقوب يوسف بن زياد وعيل بن سيار: حَّضنا ليلة عىل   [ 583]احلديث: 

وقد كان ملك الزمان له معظام وحاشيته له مبجلني  العسكري،  احلسن بن عيل    ماماإلغرفة  

إذ مذ مر علينا واىل البلد ـ واِل اجلرسين ـ ومعه رجل مكتوف، واحلسن بن عيل مّشف من  

الال له فقال احلسن بن عيل: عد إىل موضعك،  روزنته، فلام رآه الواِل ترجل عن دابته إج 

يا ابن رسول اهلل أخذت هذا يف هذه الليلة عىل باب حانوت   : فعاد وهو معظم له، وقال

وهذه   ، صري يف فاهتمته بأنه يريد نقبه والرسقة منه، فقبضت عليه، فلام مهمت أن أرضبه 

فعته ليكون قد شقي ببعض  سبييل فيمن اهتمته ممن آخذه لئال يسألني فيه من ال أطيق مدا 

ذنوبه قبل أن يأتيني من ال اطيق مدافعته، فقال ِل: اتق اهلل وال تتعرض لسخط اهلل فاين من  

القائم بأمر اهلل فكففت عنه، وقلت: أنا مار بك عليه،   مامعيل، وشيعة هذا اإل مامشيعة اإل

ألف سوط،  فان عرفك بالتشيع أطلقت عنك، وإال قطعت يدك ورجلك، بعد أن أجلدك 

فقال احلسن بن   عيل كام ادعى؟ مام وقد جئتك به يا ابن رسول اهلل، فهل هو من شيعة اإل

وإنام ابتاله اهلل يف يدك العتقاده يف نفسه أنه من شيعة   ، عيل: معاذ اهلل، ما هذا من شعية عيل 

حاه بعيدا  ، فلام نذالك ال حرج عيل يف  .. ن أرضبه اآل فقال الواِل: كفيتني مؤنته  ، عيل  مام اإل

فقال: ابطحوه فبطحوه وأقام عليه جال دين واحدا عن يمينه وآخر عن شامله فقال: أو جعاه  

إنام يصيبان األرض فضجر من ذلك، فقال: ويلكم  منه  فأهويا إليه بعصيهام ال يصيبان شيئا  
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فعدلت أيدهيام فجعال يَّضب بعضهام بعضا   هتَّضبون األرض؟ ارضبوه، فذهبوا يَّضبون

فقال هلام: وحيكام أجمانني أنتام يَّضب بعضكام بعضا؟ ارضبا الرجل فقاال  . تأوه. ويصيح وي

ما نَّضب إال الرجل، وما نقصد سواه، ولكن يعدل أيدينا حتى يَّضب بعضنا بعضا قال:  

فقال: يا فالن ويا فالن حتى دعا أربعة وصاروا مع االولني ستة، وقال: أحيطوا به فأحاطوا  

، ويرفع عصيهم إىل فوق، فكانت ال تقع إال بالواِل فسقط عن دابته،  به، فكان يعدل بأيدهيم 

ثم قال لغريهم: تعالوا  . وقال: قتلتموين قتلكم اهلل ما هذا؟ فقالوا: ما رضبنا إال إياه.

فارضبوا هذا فجاءوا فَّضبوه بعد فقال: ويلكم إياي تَّضبون؟ قالوا: ال واهلل ما نَّضب  

ِل هذه الشجات برأيس ووجهي وبدين إن َل تكونوا  إال الرجل قال الواِل: فمن أين 

 نا إن كنا قد قصدناك بَّضب. إيامنتَّضبوين؟ فقالوا شلت 

: يا عبد اهلل أما تعترب هبذه االلطاف التي هبا يرصف عني هذا  للواِل  قال الرجل

وامتثل يف أمره، فرده الواِل بعد إىل بني يدي احلسن بن عيل   مامالَّضب ويلك ردين إىل اإل

: عجبناهلذا أنكرت أن يكون من شيعتكم ومن َل يكن من  قال: يا ابن رسول اهلل و

وهو يف النار وقد رأيت له من املعجزات ماال يكون إال   إبليس شيعتكم فهو من شيعة 

؟ فقال احلسن بن عيل للواِل: يا عبد اهلل إنه كذب يف دعواه أنه من شيعتنا كذبة لو  نبياءلأل

ولكن اهلل رْحه   ىل بجميع عذابك، ولبقي يف املطبق ثالثني سنةعرفها ثم تعمدها البت

الطالق كلمة عىل ما عنى، ال عىل تعمد كذب، وأنت يا عبد اهلل اعلم أن اهلل عز وجل قد  

خلصه بأنه من موالينا وحمبينا، وليس من شيعتنا، فقال الواِل: ماكان هذا كله عندنا إال  

ق أن شيعتنا هم الذين يتبعون آثارنا، ويطيعونا يف مجيع  : الفرمام قال اإل..  سواء فام الفرق؟

أوامرنا ونواهينا، فأولئك شيعتنا، فأما من خالفنا يف كثري مما فرضه اهلل عليه فليسوا من  

 شيعتنا. 
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للواِل: وأنت قد كذبت كذبة لو تعمدهتا وكذبتها البتالك اهلل عز وجل    مام قال اإلثم  

طبق، قال: وما هي يا ابن رسول اهلل؟ قال: بزعمك  بألف سوط وسجن ثالثني سنة يف امل

أنك رأيت له معجزات إن املعجزات ليست له إنام هي لنا أظهرها اهلل فيه إبانة حلجتنا،  

وإيضاحا جلاللتنا ورشفنا، ولو قلت: شاهدت فيه معجزات، َل انكره عليك، أليس إحياء  

من الطني كهيئة الطري فصار    عيسى امليت معجزة؟ أفهي للميت أم لعيسى؟ أو ليس خلقه،

طريا باذن اهلل أهي للطائر أو لعيسى؟ أو ليس الذين جعلوا قردة خاسئني معجزة فهي  

 معجزة للقردة أو لنبي ذلك الزمان، فقال الواِل: أستغفر اهلل ريب وأتوب إليه. 

يا عبد اهلل لست من شيعة  )عيل:    مام للرجل الذي قال إنه من شيعة اإل  مام ثم قال اإل

ِذيَن  ﴿عيل الذين قال اهلل عز وجل فيهم:  مامعيل إنام أنت من حمبيه، إنام شيعة اإل ماماإل َوالَّ

احِلَاِت ُأوَلئَِك  َنَِّة ُهمأ فِيَها َخالُِدوَن  أصحابآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ هم   ،[ 82]البقرة:  ﴾اجلأ

يف   الذين آمنوا باهلل، ووصفوه بصفاته، ونزهوه عن خالف صفاته، وصدقوا حممدا 

أحد، وال   حممد  امة ا، ال يعدله من إمامأقواله وصوبوه يف أفعاله، ورأوا عليا بعده سيدا 

كلهم لو مجعوا يف كفة يوزنون بوزنه بل يرجح عليهم كام يرجح السامء عىل األرض،  

عيل هم الذين ال يبالون يف سبيل اهلل أوقع املوت عليهم    ماموشيعة اإلواألرض عىل الذرة،  

عيل هم الذين يؤثرون إخواهنم عىل أنفسهم ولو كان  مامأو وقعوا عىل املوت، وشيعة اإل

خصاصة، وهم الذين ال يراهم اهلل حيث هناهم، وال يفقدهم حيث أمرهم، وشيعة عيل    هبم

ما عن قوِل أقول لك هذا، بل   . .كرام إخواهنم املؤمنني عيل يف إ مام هم الذين يقتدون باإل

احِلَاِت ﴿ ، فذلك قوله  أقوله عن قول حممد   قضوا الفرائض  [  82]البقرة:    ﴾َوَعِمُلوا الصَّ

وأعظمها قضاء حقوق االخوان يف اهلل واستعامل    ة مامكلها، بعد التوحيد واعتقاد النبوة واإل 
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 (1)(التقية من أعداء اهلل عز وجل

 ما ورد حول فضل املوالني ألئمة اهلدى: ـ    2

ولكنها ال تنطبق إال عىل من ذكر أئمة اهلدى صفاهتم، عىل   وهي أحاديث كثرية،

  مام عكس ما يتوهم كل من يدعي التشيع هلم كذبا وزورا، متومها أن جمرد بكائه عىل اإل

 احلسني كاف يف رفعه إال مراتب األولياء من غري حتقق وال اجتهاد وال عمل. 

 وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم، كام ييل: 

 األحاديث النبوية: ـ ما ورد من  أ  

يا عيل طوبى ملن أحبك  ):  عيل قال: قال رسول اهلل  مامعن اإل [ 584]احلديث:  

حمبوك هم أهل الدين والورع والسمت   .. وصدق بك وويل ملن أبغضك وكذب بك

، والتواضع هلل عز وجل خاشعة أبصارهم وجلة قلوهبم لذكر اهلل عز وجل، وقد  (2)احلسن

عرفوا حق واليتك، وألسنتهم ناطقة بفضلك وأعينهم ساكبة حتننا عليك وعىل االئمة من  

يه عاملون بام يأمرهم  ولدك يدينون اهلل بام أمرهم به يف كتابه وجاءهم به الربهان من سنة نب

به اولو المر منهم، متواصلون غري متقاطعني، متحابون غري متباغضني، إن املالئكة لتصيل  

عليهم، وتؤمن عىل دعائهم، وتستغفر للمذنب منهم، وتشهد حَّضته وتستوحش لفقده  

 (3) (القيامةإىل يوم 

فقال: يا   عيل قال: جاء رجل من االنصار إىل النبي  مامعن اإل  [ 585  : ]احلديث 

رسول اهلل ما أستطيع فراقك، وإين الدخل منزِل فأذكرك فأترك صنيعتي وأقبل حتى أنظر  
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وأدخلت اجلنة فرفعت يف أعىل عليني فكيف ِل   القيامةإليك حبا لك، فذكرت إذا كان يوم 

ِذيَن َأنأَعَم اهللَُّ َعَليأِهمأ ِمَن النَّبِيينَي  َوَمنأ ُيطِِع اهللََّ َوال ﴿بك يا نبي اهلل؟ فنزل   ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَّ رَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالش  دي   فدعا النبي  ، [ 69]النساء:  ﴾ َوالصي

 (1)الرجل فقرأها عليه وبّشه بذلك(

فقال: يا   عن آبائه قال: أتى رجل النبي الكاظم  ماماإلعن  [ 586 : ]احلديث 

رسول اهلل رجل حيب من يصيل وال يصيل إال الفريضة، وحيب من يتصدق وال يتصدق إال  

: املرء مع من  بالواجب، وحيب من يصوم وال يصوم إال شهر رمضان، فقال رسول اهلل 

 .(2)أحب

يبعث اهلل عبادا يوم  ):  قال: قال رسول اهلل السجاد مامعن اإل  [ 587]احلديث:  

نور، فوق منابر من نور، بأيدهيم قضبان من   هتلل وجوههم نورا عليهم ثياب من القيامة

، وبمنزلة الشهداء، وليسوا  أنبياء، وليسوا بنبياءنور، عن يمني العرش وعن يساره بمنزلة األ

آخر فقال: يا رسول اهلل أنا  بشهداء، فقام رجل فقال: يا رسول اهلل أنا منهم؟ فقال: ال، فقام  

منهم؟ فقال: ال، فقال: من هم يا رسول اهلل؟ قال: فوضع يده عىل منكب عيل فقال: هذا  

 (3) (وشيعته

حسد من حيسدين    شكوت إىل رسول اهلل  )عيل قال:    مام اإلعن    [ 588]احلديث:  

خلف ظهورنا،    فقال: يا عيل أما ترىض أن تكون أول أربعة يدخلون اجلنة أنا وأنت وذرارينا 

 (4) (نا وشامئلنا إيامنوشيعتنا عن 
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أتاين جربيل  ):  الرضا عن آبائه قال: قال رسول اهلل    ماماإل عن    [ 589]احلديث:  

عن ريب تبارك وتعاىل وهو يقول: ريب يقرئك السالم ويقول: ياحممد بّش املؤمنني الذين  

اء احلسنى، وسيد  يعملون الصاحلات ويؤمنون بك وبأهل بيتك باجلنة فلهم عندي جز

 (1) (خلون اجلنة

: إن اهلل تبارك وتعاىل  قال: قال رسول اهلل  عن أنس بن مالك [ 590]احلديث: 

ا وجوههم من نور عىل كرايس من نور، عليهم ثياب من نور، يف ظل العرش  أناسيبعث 

أنا منهم يا  ، وبمنزلة الشهداء وليسوا بالشهداء فقال رجل: نبياءوليسوا باأل نبياءبمنزلة األ

رسول اهلل؟ قال: ال، قال آخر: أنا منهم يا رسول اهلل؟ قال: ال، قيل: من هم يا رسول اهلل؟  

 .(2)قال: فوضع يده عىل رأس عيل وقال: هذا وشيعته

قال: قال سلامن الفاريس رْحة اهلل عليه: كنت  السجاد  ماماإل عن  [ 591]احلديث:  

عيل بن أيب طالب فقال له: يا عيل أال ابّشك؟   إذ أقبل  ذات يوم جالسا عند رسول اهلل 

خيربين عن اهلل جل جالله أنه قد أعطى حمبك    جربيلقال: بىل يا رسول اهلل قال: هذا حبيبي  

وشيعتك سبع خصال: الرفق عند املوت، واالنس عند الوحشة، والنور عند الظلمة،  

، ودخول اجلنة قبل سائر  واالمن عند الفزع، والقسط عند امليزان، واجلواز عىل الرصاط

 .(3)الناس من االمم بثامنني عاما 

شيعة عيل  ): الرضا، عن آبائه قال: قال رسول اهلل  مام اإل عن  [ 592]احلديث: 

 (4) (القيامةهم الفائزون يوم 
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  االنصاري قال: كنت ذات يوم عند النبي    عبد اهللعن جابر بن    [ 593]احلديث:  

إذ أقبل بوجهه عىل عيل بن أيب طالب فقال: أال ابّشك يا أبا احلسن؟ فقال: بىل يا رسول اهلل  

هذا جربيل خيربين عن اهلل جل جالله أنه قال: قد أعطى شيعتك وحمبيك تسع  )فقال: 

ظلمة، واالمن عند الفزع،  خصال: الرفق عند املوت، واالنس عند الوحشة، والنور عند ال

والقسط عند امليزان، واجلواز عىل الرصاط، ودخول اجلنة قبل سائر الناس، ونورهم يسعى  

 (1)(م إيامهنبني أيدهيم وب

أنا وهذا ـ  ):  الرضا، عن آبائه قال: قال رسول اهلل ماماإلعن  [ 594]احلديث: 

 (2) ومن أعان مظلوما كذلك(يعني عليا ـ كهاتني، وضم بني أصبعيه وشيعتنا معنا 

توضع يوم  ):  الرضا، عن آبائه قال: قال رسول اهلل  ماماإل عن  [ 595]احلديث:  

ويقول اهلل   ،: منابر حول العرش لشيعتي وشيعة أهل بيتي املخلصني يف واليتنا القيامة

 (3)نّش عليكم كرامتي، فقد أوذيتم يف الدنيا(عزوجل: هلم يا عبادي إىل أل

رواة   القيامةيوم  ترد شيعتك):  عيل قال: قال النبي  مام عن اإل [ 596]احلديث:  

 (4) (غري عطاش، ويرد عدوك عطاشا يستسقون فال يسقون

عز وجل   عن قول اهلل عن ابن عباس قال: سألت رسول اهلل  [ 597]احلديث: 

ابُِقوَن )  ﴿ ابُِقوَن السَّ ُبوَن )  أولئك ( 10َوالسَّ   -  10]الواقعة:  ﴾َجنَّاِت النَِّعيمِ  ( يِف 11املأَُقرَّ

ذاك عيل وشيعته هم السابقون إىل اجلنة املقربون  )فقال: قال ِل جربيل عليه السالم:   ،[12
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 (1)(من اهلل بكرامته هلم 

لعيل بن أيب   عن زيد بن عيل، عن آبائه قال: قال رسول اهلل  [ 598]احلديث: 

 (2) (أنت يا عيل وأتباعك يف اجلنة ، ك يف اجلنةأصحابأنت يا عيل و) طالب: 

يا عيل إن  )   : عيل   ماملإل  عن عامر ابن ياِس قال: قال رسول اهلل    [ 599]احلديث:  

اهلل قد زينك بزينة َل يزين العباد بزينة أحب إىل اهلل منها زينك بالزهد يف الدنيا وجعلك ال  

جعلك ترىض هبم أتباعا  منها شيئا وال ترزأ منك شيئا، ووهب لك حب املساكني، ف  (3) ترزأ

ا فطوبى ملن أحبك وصدق فيك، وويل ملن أبغضك وكذب عليك، فأما  إمامويرضون بك  

من أحبك وصدق فيك فأولئك جريانك يف دارك ورشكاؤك يف جنتك وأما من أبغضك  

 (4)(وكذب عليك فحق عىل اهلل أن يوقفه موقف الكذابني

مثيل مثل شجرة أنا أصلها  ) أنه قال:  عيل عن النبي  مام عن اإل [ 600]احلديث:  

وعيل فرعها واحلسن واحلسني ثمرهتا والشيعة ورقها فأبى أن خيرج من الطيب إال  

 (5) الطيب(

الباقر فقلت له:    مامعن يعقوب بن ميثم التامر قال: دخلت عىل اإل  [ 601]احلديث:  

حبب  )أعيل قال اليب ميثم:    مامن اإلجعلت فداك يا ابن رسول اهلل إين وجدت يف كتب أيب أ

إِنَّ   ﴿ : وهو يقول ين سمعت رسول اهلل إف ؛ حبيب آل حممد، وأبغض مبغض آل حممد

ةِ  يَّ رَبِ ُ الأ احِلَاِت ُأوَلئَِك ُهمأ َخريأ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ثم التفت إىل وقال: هم    ، [7]البينة:    ﴾ الَّ

 
  .70ص  1 الطوسى: جأماىل  (1)

  .57ص  1 الطوسى: جأماىل  (2)

 الرزء: النقص أي َل تأخذ من الدنيا شيئا وَل تنقص الدنيا من قدرك شيئا.  (3)

  .57ص  2 الطوسى: جأماىل  (4)

  .76بشارة املصطفى ص  (5)
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واهلل أنت وشيعتك يا عيل وميعادك وميعادهم احلوض غدا غرا حمجلني مكتحلني  

 (1)( هكذا هو عيانا يف كتاب عيل )الباقر:   مام فقال اإل (،متوجني

إن اهلل مثل ِل  ) :قال  الصادق قال: إن رسول اهلل  مام عن اإل [ 602يث: ]احلد 

الرايات   أصحاب وعلمني أسامءهم كلها كام علم آدم األسامء كلها، فمر يب  ، أمتي

فاستغفرت لعيل وشيعته، إن ريب وعدين يف شيعة عيل خصلة، قيل: يا رسول اهلل وما هي؟  

ادر منهم صغرية وال كبرية، وهلم تبدل السيئات  قال: املغفرة منهم ملن آمن واتقى ال يغ

 (3)((2) حسنات

يا عيل لقد مثلت ِل  ): قال: قال رسول اهلل السجاد  مام اإل عن  [ 603]احلديث:  

ا قبل أن خيلق االجساد وإين مررت بك  أرواحأمتي حتى رأيت صغريهم وكبريهم 

يا نبي اهلل زدين فيهم، قال: نعم يا عيل خترج أنت   :عيل  وبشيعتك فاستغفرت لكم، فقال

وشيعتك من قبور كم ووجوهكم كالقمر ليلة البدر، وقد خرجت عنكم الشدائد، وذهبت  

عنكم االحزان، تستظلون حتت العرش، خياف الناس وال ختافون، وحيزن الناس وال  

 (4)(حتزنون، وتوضع لكم مائدة والناس يف احلساب 

عن عيل بن  الباقر قال: سئلت أم سملة زوج النبي  ماماإل  عن [ 604]احلديث:  

 (5)(إن عليا وشيعته هم الفائزون )يقول:  أيب طالب قالت: سمعت رسول اهلل 

 
  .19ص  2 الطوسى: جأماىل  (1)

تبدل السيئات حسنات: أن يكتب اهلل هلم مكان كل سيئة يمحوها حسنة، أو يوفقهم الن يعملوا الطاعات بدل  (2)

 ( 68/27املعايص، والن يتصفوا بمكارم االخالق بدل مساوهيا، بحار األنوار )

  .85بصائر الدرجات ص  (3)

  .84بصائر الدرجات  (4)

  .18ص  رشاداال (5)
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يدخل اجلنة من أمتي  ):  عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل    [ 605]احلديث:  

  عيل فقال: هم شيعتك  مامسبعون ألفا ال حساب عليهم وال عذاب، قال: ثم التفت إىل اإل

 (1) (همإماموأنت 

حسد الناس إياي   عيل قال: شكوت إىل رسول اهلل   ماماإلعن   [ 606]احلديث:  

يا عيل إن أول أربعة يدخلون اجلنة أنا وأنت واحلسن واحلسني، وذريتنا خلف  )فقال: 

 (2)( نا وشامئلنا إيامنظهورنا، وأحباؤنا خلف ذريتنا، وأشياعنا عن 

معارش املسلمني هذا اجلذع  ) عند حنني اجلذع:    قال رسول اهلل    [ 607]احلديث:  

حين إىل رسول رب العاملني، وحيزن لبعده عنه، ففي عباد اهلل الظاملني أنفسهم من اليباِل  

قرب من رسول اهلل أم بعد، ولوال أين احتضنت هذا اجلذع، ومسحت بيدي عليه ما هدئ  

إن من عباد اهلل وإمائه ملن حين إىل حممد رسول اهلل وإىل عيل وِل اهلل  ، والقيامةحنينه إىل يوم 

وحسب املؤمن أن يكون قلبه عىل مواالة حممد وعيل وآهلام الطيبني   ،كحنني هذا اجلذع

منطويا أرأيتم شدة حنني هذا اجلذع إىل حممد رسول اهلل وكيف هدئ ملا احتضنه حممد  

والذي بعثني  ): قال رسول اهلل ، بىل يا رسول اهلل  : قالوا (، رسول اهلل ومسح بيده عليه؟

ور عينها وسائر قصورها، ومنازهلا إىل من تواىل حممدا  باحلق نبيا إن حنني خزان اجلنان، وح

وعليا وآهلام الطيبني وتربأ من أعدائهام الشد من حنني هذا اجلذع الذي رأيتموه إىل رسول  

اهلل، وإن الذي يسكن حنينهم وأنينهم ما يرد عليهم من صالة أحدكم معارش شيعتنا عىل  

ة وإن من عظيم ما يسكن حنينهم إىل شيعة  حممد وآله الطيبني أوصالة نافلة أوصوم أوصدق

حممد وعيل ما يتصل هبم من إحساهنم إىل إخواهنم املؤمنني، ومعونتهم هلم عىل دهرهم،  

 
  .18ص  رشاداال (1)

  .19ص  رشاداال (2)
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يقول أهل اجلنان بعضهم لبعض: ال تستعجلوا صاحبكم فام يبطئ عنكم إال للزيادة يف  

وأعظم من ذلك مما  ،  نيالدرجات العاليات يف هذه اجلنان بإسداء املعروف إىل إخوانه املؤمن 

يسكن حنني سكان اجلنان وحورها إىل شيعتنا ما يعرفهم اهلل من صرب شيعتنا عىل التقية،  

وا هبا من كفرة عباد اهلل وفسقتهم، فحينئذ يقول خزان اجلنان  م واستعامهلم التورية ليسل

داهتم  وحورها: لنصربن عىل شوقنا إليهم وحنيننا كام يصربون عىل سامع املكروه يف سا 

وأئمتهم، وكام يتجرعون الغيظ ويسكتون عن إظهار احلق ملا يشاهدون من ظلم من ال  

فعند ذلك ينادهيم ربنا عز وجل: يا سكان جناين، ويا خزان  ، يقدرون عىل دفع مَّضته

رْحتي ما لبخل أخرت عنكم أزواجكم وساداتكم إال ليستكملوا نصيبهم من كرأمتي  

واالخذ بأيدي امللهوفني، والتنفيس عن املكروبني، وبالصرب  إخواهنم املؤمنني  بمواساهتم 

عىل التقية من الفاسقني الكافرين حتى إذا استكملوا أجزل كرامايت نقلتهم إليكم عىل أِس  

 (1)(االحوال، وأغبطها، فأبّشوا فعند ذلك يسكن حنينهم وأنينهم

بولة مربورة  عباد اهلل اجعلوا حجتكم مق)السجاد:  مام قال اإل  [ 608]احلديث: 

أقبح   القيامةوأن تصدوا عن جنة اهلل يوم  ،وإياكم أن جتعلوها مردودة عليكم أقببح الرد 

أال وإن ما حملها حمل القبول ما يقرن هبا من مواالة حممد وعيل وآهلام الطيبني، وإن ما    ، الصد

عيل بن أيب  يسفلها ويرذهلا ما يقرن هبا من اختاذ األنداد من دون أئمة احلق ووالة الصدق 

طوبى للموالني  ):  ثم قال: قال رسول اهلل  (،  طالب واملنتجبني ممن خيتاره من ذريته وذويه 

 بأرشف الذكر، وكيف يصيل  ا بمحمد وتصديقا ملقاله، كيف يذكرهم اهلل إيامنعيل  ماماإل

عليهم مالئكة العرش والكريس واحلجب والساموات واألرض واهلواء وما ببني ذلك وما  

وكيف يصيل عليهم أمالك الغيوم واالمطار وأمالك الرباري والبحار   ، إىل الثرىحتتها 

 
  .75العسكرى ص  مامتفسري اإل (1)
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وشمس السامء وقمرها ونجومها وحصباء األرض ورماهلا وسائر ما يدب من احليوانات  

فيّشف اهلل تعاىل بصالة كل واحد منها لديه حماهلم، ويعظم عنده جالهلم حتى يردوا عليه  

ت اهلل عىل رؤوس االشهاد، وجعلوا من رفقاء حممد وعيل  وقد شهروا بكراما  القيامةيوم 

والويل للمعاندين عليا كفرا بمحمد وتكذيبا بمقاله، وكيف يلعنهم  ، صفي رب العاملني

اهلل بأخس اللعن، وكيف يلعنهم ْحلة العرش والكريس واحلجب والساموات واألرض  

واهلوى وما بني ذلك وما حتتها إىل الثرى، وكيف يلعنهم أمالك الغيوم واالمطار وأمالك  

وحصباء األرض ورماهلا وسائر ما يدب  الرباري والبحار شمس السامء وقمرها ونجومها 

من احليوانات فيسفل اهلل بلعن كل واحد منهم لديه حماهلم ويقبح عنده أحواهلم حتى يردوا  

، وقد شهروا بلعن اهلل ومقته عىل رؤوس االشهاد، وجعلوا من رفقاء  القيامةعليه يوم 

خيار أمالك احلجب  وإن من عظيم ما يتقرب به  ،  ونمرود وفرعون أعداء رب العباد  إبليس

 (1)(حمبينا أهل البيت واللعن لشانئينا  والساموات الصالة عىل 

علمت سبعا من  ): قال: قال رسول اهلل السجاد  مامعن اإل [ 609]احلديث: 

املثاين ومثلت ِل أمتي حتى نظرت إىل صغريها وكبريها، ونظرت يف الساموات كلها فلام  

 (2)( القيامةتك إىل يوم رأيت رأيتك يا عيل فاستغفرت لك ولشيع 

وأنا  عيل: ما جئت إىل رسول اهلل  مام لإلقال روي أن سلامن  [ 610]احلديث: 

 (3)(سلامن هذا وحزبه املفلحون يا )عنده إال ورضب عضدي أوبني كتفي، وقال:  

وقد رأيته يف النوم: ما ْحلت   عن أنس قال: قال ِل رسول اهلل  [ 611]احلديث:  

 
  .259ص  مامتفسري اإل (1)

  ..61جمالس املفيد ص  (2)

   .28كشف الغمة ص  (3)
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دي ما سمعت مني يف عيل بن أيب طالب حتى أدركتك العقوبة، ولوال استغفار  ؤ عىل أن ال ت

عيل بن أيب طالب لك ما شممت رائحة اجلنة أبدا ولكن انّش يف بقية عمرك، إن أولياء عيل  

اهلل ْحزة، وجعفر،  إىل اجلنة وهم جريان اهلل وأولياء  األولونوذريته وحمبيهم السابقون 

 (1)(من أحبه  القيامة ال خيشى يوم   كربواحلسن واحلسني، وأما عيل فهو الصديق األ

من أحب عليا قبل اهلل عنه  ):  عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل    [ 612]احلديث:  

صالته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه، أال ومن أحب عليا أعطاه اهلل بكل عرق يف بدنه  

نة أال ومن أحب آل حممد أمن من احلساب وامليزان والرصاط أال ومن مات  مدينة يف اجل

  القيامة ، أال ومن أبغض آل حممد جاء يوم نبياءعىل حب آل حممد فأنا كفيله باجلنة مع األ

 (2) (مكتوبا بني عينيه )آيس من رْحة اهلل

يا عيل إن  )عيل:  مامقال لإل الصادق أن رسول اهلل  مام عن اإل [ 613]احلديث:  

ا  إماماهلل وهب لك حب املساكني والفقراء يف األرض فرضيت هبم إخوانا ورضوا بك 

تك كل أواب حفيظ، وكل ذي  دفطوبى ملن أحبك، وويل ملن أبغضك، يا عيل أهل مو 

طمرين لوأقسم عىل اهلل البره يا عيل أحباؤك كل حمتقر عند اخللق عظيم عند احلق، يا عيل  

ردوس االعىل، جريان اهلل ال يأسفون عىل مافاهتم من الدنيا يا عيل إخوانك حمبوك يف الف

ذبل الشفاه، تعرف الرهبانية يف وجوههم، يفرحون يف ثالث مواطن: عند املوت، وأنا  

إذا دعي كل   كربشاهدهم، وعند املسألة يف قبورهم وأنت هناك تلقنهم، وعند العرض األ

 (3)(همإمامب أناس

 
  (68/40مناقب اخلوارزمي، بحار األنوار ) (1)

   .30كشف الغمة ص  (2)

  (68/40رياض اجلنان لفضل اهلل بن حممود الفاريس، بحار األنوار ) (3)
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يا عيل بّش  )عيل:    مامقال لإل  الصادق أن رسول اهلل    مامعن اإل   [ 614]احلديث:  

الغر املحجلني، وأنت   عيل وقائد مام إخوانك أن اهلل قد ريض عنهم، يا عيل أنت اإل 

وشيعتك الصافون املسبحون، ولوال أنت وشيعتك ما قام هلل دين، ولوال من يف األرض  

ة كنز وشيعتك حزب اهلل، وحزب اهلل هم  منكم ما نزل من السامء قطر، يا عيل لك يف اجلن

الغالبون، يا عيل أنت وشيعتك القائمون بالقسط، وأنت عىل احلوض تسقون من أحبكم،  

 (1) (كربومتنعون من أخل بفضلكم وأنتم االمنون يوم الفزع األ

يا عيل:  ) عيل:  مام قال لإل الصادق أن رسول اهلل  مام عن اإل [ 615]احلديث: 

ن يف املوقف، وتنعمون يف اجلنان، يا عيل: إن اجلنة مشتاقة إليك وإىل  أنت وشيعتك تظللو

شيعتك وإن مالئكة العرش املقربني يفرحون بقدومهم واملالئكة تستغفر هلم، يا عيل:  

شيعتك الذين خيافون اهلل يف الرس والعالنية، يا عيل: شيعتك الذين يتنافسون من الدرجات،  

شيعتك تعرض عيل يف كل مجعة فأفرح   أعامل ا عيل: ويلقون اهلل وال حساب عليهم، ي

 (2) (م وأستغفر لسيئآهتمأعامهلبصالح 

يا عيل:  ) عيل:  مام قال لإل الصادق أن رسول اهلل  مام عن اإل [ 616]احلديث: 

ذكرك وذكر شيعتك يف التوراة بكل خري، قبل أن خيلقوا وكذلك يف االنجيل فاهنم يعظمون  

ذكر شيعتك يف السامء أكثر من ذكرهم يف األرض فبّشهم بذلك، يا  أليا وشيعته، يا عيل: 

التي يعملها عدوهم، يا عيل: اشتد غضب    عامل عيل: قل لشيعتك وأحبائك يتنزهون من األ

 (3)(اهلل عىل من أبغضك وأبغض شيعتك

 
  (68/40رياض اجلنان لفضل اهلل بن حممود الفاريس، بحار األنوار ) (1)

  (68/40رياض اجلنان لفضل اهلل بن حممود الفاريس، بحار األنوار ) (2)

  (68/40رياض اجلنان لفضل اهلل بن حممود الفاريس، بحار األنوار ) (3)
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نحن أهل بيت ال يقاس بنا أحد من عباد اهلل،  ):  رسول اهلل  قال    [ 617]احلديث:  

إلينا، وعلمناه إياه، وأطاع اهلل فينا، فقد واىل اهلل،  أوحي  وائتم بنا، وقبل منا ما ومن واالنا 

هم  أكرمونحن خري الربية، وولدنا منا، ومن أنفسنا، وشيعتنا منا من آذاهم آذانا ومن 

 (1)(نا كان من أهل اجلنةأكرم نا، ومن  أكرم

يا عيل إن اهلل عز وجل وهب لك حب  ): قال رسول اهلل  [ 618]احلديث: 

ا، فطوبى ملن أحبك  إماماملساكني واملستضعفني يف األرض فرضيت هبم إخوانا ورضوا بك  

من أحبك   األمة يا عيل أنت العلم هلذه . وصدق عليك وويل ملن أبغضك وكذب عليك.

اب حفيظ،  فاز، ومن أبغضك هلك، يا عيل أنا املدينة وأنت باهبا، يا عيل أهل مودتك كل أو

 (3)((2)وكل ذي طمر لو أقسم عىل اهلل لرب قسمه

يا عيل إخوانك كل طاهر زكي جمتهد عند  ) : قال رسول اهلل  [ 619]احلديث: 

اخللق، عظيم املنزلة عند اهلل عز وجل، يا عيل حمبوك جريان اهلل يف دار الفردوس، ال يأسفون  

ملن عاديت، يا عيل من أحبك   وأنا عدو عىل مافاهتم من الدنيا، يا عيل أنا وِل ملن واليت،

فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، يا عىل إخوانك الذبل الشفاه، تعرف الرهبانية يف  

 (4)وجوههم(

يا عيل إخوانك يفرحون يف ثالث مواطن:  ): قال رسول اهلل  [ 620]احلديث: 

العرض، وعند   عند خروج أنفسهم وأنا شاهدهم وأنت، وعند املسألة يف قبورهم، وعند

يا عيل حربك حريب، وسلمك سلمي،   ..م فلم جييبواإيامهنالرصاط إذا سئل اخللق عن 
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وحريب حرب اهلل وسلمي سلم اهلل، ومن ساملك فقد ساملني، ومن ساملني فقد ساَل اهلل عز  

ن اهلل عز وجل قد ريض عنهم إذ رضيك هلم قائدا ورضوا  إ يا عيل بّش إخوانك ف. وجل. 

 (1)بك وليا(

يا عيل شيعتك الذين خيافون اهلل يف الرس  ): قال رسول اهلل  [ 621]احلديث: 

وينصحونه يف العالنية، يا عيل شيعتك الذين يتنافسون يف الدرجات، الهنم يلقون اهلل عز  

شيعتك ستعرض عيل يف كل مجعة فأفرح بصالح ما    أعامل يا عيل إن    ، وجل وما عليهم ذنب

 (2)م، وأستغفر لسيئاهتم(أعامهل يبلغي من 

يا عيل اشتد غضب اهلل عز وجل عىل من  ): قال رسول اهلل  [ 622]احلديث: 

قالهم وبرئ منك ومنهم، واستبدل بك وهبم، ومال إىل عدوك، وتركك وشيعتك، واختار  

أبغضنا أهل البيت، وأبغض من واالك ونرصك  الضالل، ونصب احلرب لك ولشيعتك، و

 (3)واختارك وبذل مهجته وماله فينا(

يا عيل أقرئهم مني السالم من رآين منهم ومن  ) :  قال رسول اهلل    [ 623]احلديث:  

َل يرين، وأعلمهم أهنم إخواين الذين أشتاق إليهم، فليلقوا عميل إىل من َل يبلغ قرين من أهل  

كوا بحبل اهلل وليعتصموا به، وليجتهدوا يف العمل فانا ال  القرون من بعدي وليتمس

نحرجهم من هدى إىل ضاللة، وأخربهم أن اهلل عز وجل راض عنهم، وأنه يباهي مالئكته،  

 (4)وينظر إليهم يف كل مجعة برْحته، ويأمر املالئكة أن تستغفر هلم(

يبلغهم أو  يا عيل ال ترغب عن نرصة قوم ) : قال رسول اهلل  [ 624]احلديث: 
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يسمعون أين احبك فأحبوك حلبي إياك، ودانوا اهلل عز وجل بذلك، وأعطوك صفو املودة 

والد، وسلكوا طريقك، وقد ْحلوا عىل  خوة واألباء واإلمن قلوهبم، واختاروك عىل اآل

وسوء القول، وما يقاسونه من   األذى  املكاره فينا فأبوا إال نرصنا، وبذل املهج فينا مع 

فكن هبم رحيام واقنع هبم، فإن اهلل عز وجل اختارهم بعلمه لنا من بني  . مضاضة ذلك. 

  اخللق، وخلقهم من طينتنا، واستودعهم ِسنا، وألزم قلوهبم معرفة حقنا، ورشح 

صدورهم متمسكني بحبلنا ال يؤثرون علينا من خالفنا معام يزول من الدنيا عنهم أيدهم  

فالناس يف عمه الضاللة، متحريون يف االهواء،  اهلل وسلك هبم طريق اهلدى فاعتصموا به، 

عموا عن احلجة، وما جاء من عند اهلل عز وجل فهم يصبحون ويمسون يف سخط اهلل،  

، ال يستأنسون إىل من خالفهم وليست الدنيا منهم  امةوشيعتك عىل منهاج احلق واالستق

 (1)وليسوا منها، أولئك مصابيح الدجى أولئك مصابيح الدجى(

  أنا ورسول اهلل )عيل قال:  ماماإلعن عبيد بن كثري معنعنا عن   [ 625  : ]احلديث 

نا أهل البيت لنا  إنا فأعاملعىل احلوض، ومعنا عرتتنا، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل ب

نا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أولياءنا، ومن رشب  إشفاعة فتنافسوا يف لقائنا عىل احلوض ف

معني،   اآلخرحوضنا مرتع فيه مثعبان ينصبان من اجلنة أحدمها تسنيم ومنه َل يظمأ أبدا، و

إىل اهلل وليست إىل العباد،   مورعىل حافتيه الزعفران، وحصباه الدر والياقوت، وإن األ

ن ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك واالسقام  إف  ؛اهلل عىل ما اختصكم به من النعم   وافاْحد

لرب واالخذ بأمرنا وطريقتنا معنا غدا يف حظرية القدس  وإن حبنا رىض ا  ،ووسواس الريب 

واملنتظر المرنا كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل ومن سمع واعيتنا فلم ينرصنا أكبه اهلل عىل  

نحن الباب إذا بعثوا فضاقت هبم املذاهب، نحن باب حطة وهو باب  . منخريه يف النار. 
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تح اهلل وبنا خيتم، وبنا يمحو اهلل ما يشاء  بنا ف  ..من دخله نجا ومن ختلف عنه هوى   سالماإل

  بني أعدائكم وصربكم عىل  (1)ويثبت، فال يغرنكم باهلل الغرور لو تعلمون مالكم يف الغناء

ا يتمنى أحدكم املوت مما يرى من اجلور  أمورلقرت أعينكم، ولو فقدمتوين لرأيتم  األذى

ان كذلك فاعتصموا بحبل اهلل  والعدوان واالثرة واالستخفاف بحق اهلل واخلوف، فاذا ك

واعلموا أن اهلل تبارك وتعاىل يبغض  . مجيعا وال تفرقوا، وعليكم بالصرب والصالة والتقية. 

من عباده املتلون، فال تزولوا عن احلق ووالية أهل احلق فانه من استبدل بنا هلك، ومن  

رْحة اهلل، وإن ملبغضينا  غري طريقنا غرق، وإن ملحبينا أفواجا من    اتبع أثرنا حلق، ومن سلك 

أفواجا من عذاب اهلل طريقنا القصد ويف أمرنا الرشد، أهل اجلنة ينظرون إىل منازل شيعتنا  

كام يرى الكوكب الدرى يف السامء ال يضل من اتبعنا، وال هيتدي من أنكرنا وال ينجو من  

زائل عنكم وأنتم   أعان علينا عدونا وال يعان من أسلمنا، فال ختلفوا عنا لطمع دنيا بحطام

َتا َعىَل َما  ﴿ : تزولون عنه، فانه من آثر الدنيا علينا عظمت حرسته وقال اهلل تعاىل َ َياَحرسأ

طأُت يِف َجنأِب  ِساج املؤمن معرفة حقنا، وأشد العمى من عمي من  .. [56]الزمر:  ﴾َفرَّ

الفتنة فآثرها علينا،    فضلنا، وناصبنا العداوة بال ذنب إال أن دعوناه إىل احلق ودعاه غرينا إىل 

ية من استظل هبا كنته، ومن سبق إليها فاز، ومن ختلف عنها هلك، ومن متسك هبا  النا ر

نجا، أنتم عامر األرض الذين استخلفكم فيها، لينظر كيف تعملون، فراقبوا اهلل فيام يرى  

ِفَرٍة ِمنأ    َسابُِقوا إِىَل ﴿منكم، وعليكم باملحجة العظمى فاسلكوها ال يستبدل بكم غريكم   َمغأ

تأ لِلَِّذيَن آَمُنوا بِاهللَِّ َوُرُسلِهِ  ِض ُأِعدَّ َرأ  َواألأ
ِ
اَمء ِض السَّ ُضَها َكَعرأ ]احلديد:   ﴾ َربيُكمأ َوَجنٍَّة َعرأ

فاعلموا أنكم لن تنالوها إال بالتقوى، ومن ترك االخذ عمن أمر اهلل بطاعته قيض   ؛ [21

قدر كنتم إىل الدنيا، ورضيتم بالضيم، وفرطتم فيام   ما بالكم. اهلل له شيطانا فهو له قرين. 
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نفسكم  فيه عزكم وسعادتكم وقوتكم عىل من بغي عليكم، ال من ربكم تستحيون وال أل

تنظرون، وأنتم يف كل يوم تضامون وال تنتبهون من رقدتكم، وال تنقيض فرتتكم أما ترون  

ُكُم  ﴿   : إىل دينكم يبىل وأنتم يف غفلة الدنيا قال اهلل عز ذكره ِذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ َكُنوا إىَِل الَّ َواَل َترأ

ونَ  لَِياَء ُثمَّ اَل ُتنأرَصُ  (1)([ 113]هود:    ﴾النَّاُر َوَما َلُكمأ ِمنأ ُدوِن اهللَِّ ِمنأ َأوأ

بعرفات، وعيل جتاهه،   عن جابر بن عبد اهلل قال: بينا النبي  [ 626 : ]احلديث 

عيل فقال: ادن مني يا عيل فدنا منه فقال: ضع   ماماإل  إىل ونحن معه، إذا أومأ النبي 

يا عيل خلقت أنا وأنت من شجرة أنا )  :فقال ،يف كفي فأخذ بكفهـ يعني كفك ـ مخسك 

أصلها وأنت فرعها، واحلسن واحلسني أغصاهنا، فمن تعلق بغصن من أغصاهنا أدخله اهلل  

 (2) (اجلنة

أنا ): ، عن آبائه قال: قال رسول اهلل الصادق مام اإلعن  [ 627 : ]احلديث 

الشجرة، وفاطمة فرعها، وعيل لقاحها، واحلسن واحلسني ثمرها، وأغصان الشجرة ذاهبة  

، قيل: يا رسول اهلل  ( عىل ساقها، فأي رجل تعلق بغصن من أغصاهنا أدخله اهلل اجلنة برْحته

عبد أحبنا أهل البيت،  عرتيت، فام من )قد عرفنا الشجرة وفرعها، فمن أغصاهنا؟ قال: 

 (3) حياسب إال أدخله اهلل عز وجل اجلنة( نا، وحاسب نفسه قبل أن أعاملوعمل ب

ال تستخفوا بشيعة عيل  ) : الصادق: قال رسول اهلل  مام اإل عن  [ 628 : ]احلديث 

 (4)(فان الرجل منهم ليشفع بعدد ربيعة ومَّض

  عيل عىل رسول اهلل  مامالصادق قال: دخل اإل  ماماإل  عن [ 629 : ]احلديث 
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وهويف بيت ام سلمة فلام رآه قال: كيف أنت يا عيل إذا مجعت االمم، ووضعت املوازين،  

فقال   ، عيل  مام وبرز لعرض خلقه، ودعي الناس إىل ما البد منه، قال: فدمعت عني اإل

جلني رواء مرويني،  : ما يبكيك يا عيل تدعى واهلل أنت وشيعتك غرا حمرسول اهلل 

ومبياضة وجوهكم ويدعى بعدوك مسوادة وجوههم أشقياء معذبني أما سمعت إىل قو اهلل  

ةِ  ﴿  : تعاىل يَّ رَبِ ُ الأ احِلَاِت ُأوَلئَِك ُهمأ َخريأ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ أنت  [ 7]البينة:  ﴾ إِنَّ الَّ

كِنَي يِف َناِر َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها ُأوَلئَِك   ﴿ ، ووشيعتك ِ ِل الأكَِتاِب َواملأُّشأ ِذيَن َكَفُروا ِمنأ َأهأ الَّ

ِة  يَّ رَبِ  (1)(عدوك يا عيل  [6]البينة:   ﴾ُهمأ رَش  الأ

يا عبد اهلل أحب يف  )ه ذات يوم:  أصحابلبعض    قال رسول اهلل    [ 630]احلديث:  

  يامن يف اهلل، فانه ال ينال والية اهلل إال بذلك، وال جيد الرجل طعم اإل   اهلل وأبغض يف اهلل ووال

وإن كثرت صالته وصيامه حتى يكون كذلك، وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا  

فقال  (،  أكثرها يف الدنيا، عليها يتوادون، وعليها يتباغضون، وذلك ال يغني عنه من اهلل شيئا 

ومن وِل اهلل حتى   أعلم أين قد واليت وعاديت يف اهلل  الرجل: يا رسول اهلل فكيف ِل أن

إىل عيل بن أيب طالب فقال: هذا؟   أواليه، ومن عدوه حتى اعاديه؟ فأشار له رسول اهلل 

بىل هذا وِل اهلل فواله، وعدو هذا عدو اهلل فعاده، وال وِل هذا ولو أنه قاتل أبيك  )قال: 

 (2)(وولدك، وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك

يا عيل  )يقول:    عن أيب مريم السلوِل، قال: سمعت رسول اهلل   [ 631]احلديث:  

إن اهلل قد زينك بزينة َل يزين العباد بزينة أحب إىل اهلل منها، الزهد يف الدنيا، وجعلك ال  

ا  إمامتنال من الدنيا شيئا وال تنال الدنيا منك شيئا، ووهب لك حب املساكني، فرضوا بك  
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ورضيت هبم أتباعا، فطوبى ملن أحبك وصدق فيك، وويل ملن أبغضك وكذب عليك،  

أحبوك وصدقوا فيك فهم جريانك يف دارك، ورفقاؤك يف قرصك، وأما الذين   فأما الذين

 (1) (القيامةبغضوك وكذبوا عليك فحق عىل اهلل أن يوقفهم موقف الكذابني يوم 

إذا حّش الناس يوم  ) يقول:    عيل قال: سمعت النبي    مام عن اإل  [ 632]احلديث:  

ناداين مناد يارسول اهلل إن اهلل جل اسمه قد أمكنك من جمازاة حمبيك وحمبي أهل   القيامة

بيتك املوالني هلم فيك، واملعادين هلم فيك فكافئهم بام شئت وأقول يارب اجلنة فابوءهم  

 (2)منها حيث شئت، فذلك املقام املحمود الذي وعدت به(

فأقبل عيل بن أيب   النبي عن جابر بن عبد اهلل قال: كنا عند  [ 633]احلديث: 

: قد أتاكم أخي ثم التفت إىل الكعبة، فَّضهبا بيده وقال: والذي  طالب فقال رسول اهلل  

ا معي، وأوفاكم  إيامن، ثم قال: إنه أولكم  القيامةنفيس بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم  

بالسوية، وأعظمكم  بعهد اهلل، وأقومكم بأمر اهلل عز وجل، وأعدلكم يف الرعية وأقسمكم 

يَّةِ ﴿عند اهلل مزية، قال: ونزلت  رَبِ ُ الأ احِلَاِت ُأوَلئَِك ُهمأ َخريأ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ   ﴾ إِنَّ الَّ

 (3)([ 7]البينة:  

 عيل:   مام ب ـ ما روي عن اإل 

من قبورهم مّشقة    القيامةخيرج أهل واليتنا يوم  )عيل:    مام اإل   قال   [ 634]احلديث:  

وجوههم مستورة عوراهتم، آمنة روعاهتم، قد فرجت عنهم الشدايد، وسهلت هلم املوارد  

وانقطعت   يامنخياف الناس وال خيافون، وحيزن الناس وال حيزنون، وقد اعطوا االمن واإل
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عنهم االحزان حتى حيملوا عىل نوق بيض هلا أجنحة، عليهم نعال من ذهب رشكها النور  

ون عليها حتى  يأكلقعدون يف ظل عرش الرْحن، عىل منابر من نور، بني أيدهيم مائدة  حتى ي

 .(1) (يفرغ الناس من احلساب

شيعتنا بمنزلة النحل، لو يعلم الناس ما يف  )عيل:  مامقال اإل [ 635]احلديث: 

 (2) (أجوافها الكلوها 

وملبغضينا أفواج من  ملحبينا أفواج من رْحة اهلل )عيل:  مامقال اإل  [ 636]احلديث: 

 (3)غضب اهلل(

إن أهل اجلنة لينظرون إىل منازل شيعتنا كام ينظر  ) عيل:    مام قال اإل  [ 637]احلديث:  

 (4)اإلنسان إىل الكواكب يف السامء(

 (5)ِساج املؤمن معرفة حقنا()عيل:  مام قال اإل  [ 638]احلديث:  

لع إىل األرض فاختارنا، إن اهلل تبارك وتعاىل اط)عيل:  مامقال اإل  [ 639]احلديث: 

م وأنفسهم  أمواهلواختارلنا شيعة ينرصوننا، ويفرحون بفرحنا، وحيزنون حلزننا؛ ويبذلون 

 (6)فينا اولئك منا وإلينا(

ٌف َعَليأِهمأ َواَل ُهمأ  ﴿ :عيل  ماماإل قرأ [ 640]احلديث:  لَِياَء اهللَِّ اَل َخوأ َأاَل إِنَّ َأوأ

؟ فقال:  أمري املؤمننيثم قال: تدرون من أولياء اهلل؟ قالوا: من هم يا  [  62]يونس:    ﴾حَيأَزُنونَ 

 
  .49قرب االسناد ص  (1)

  .163ص  2 اخلصال: ج (2)

  .165ص  2 اخلصال: ج (3)

  .167ص  2 اخلصال: ج (4)

  .169ص  2 اخلصال: ج (5)

  .169ص  2 اخلصال: ج (6)
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:  وا، قال (هم نحن وأتباعنا، فمن تبعنا من بعدنا طوبى لنا، وطوبى هلم أفضل من طوبى لنا )

ما    ال، الهنم ْحلوا)ما شأن طوبى هلم أفضل من طوبى لنا؟ ألسنا نحن وهم عىل أمر؟ قال:  

 (2)((1) يه، وأطاقوا ما َل تطيقواَل حتملوا عل

يف الرحبة   عيل وهو مامعن جيش بن املعتمر قال: دخلت عىل اإل  [ 641]احلديث: 

فرفع رأسه ورد عيل   ..متكئ فقلت: السالم عليك ورْحة اهلل وبركاته كيف أصبحت؟

أصبحت حمبا ملحبنا، ومبغضا ملن يبغضنا، إن حمبنا ينتظر الروح والفرج يف كل يوم  )وقال: 

َس ُبنأَياَنُه َعىَل َشَفا  ﴿ كـ  وليلة، وإن مبغضنا بنى بناء فأسس بنيانه عىل شفا جرف هار،   َمنأ َأسَّ

َاَر بِِه يِف َناِر َجَهنََّم  حمبنا ال يستطيع أن   ، يا أبا املعتمر إن [109]التوبة:  ﴾ ُجُرٍف َهاٍر َفاهنأ

إن اهلل تبارك وتعاىل جبل قلوب العباد عىل حبنا،   .. يبغضنا، ومبغضنا ال يستطيع أن حيبنا 

َما َجَعَل اهللَُّ لَِرُجٍل ِمنأ  ﴿وخذل من يبغضنا، ولن جيتمع حبنا وحب عدونا يف قلب أحد 

فِهِ  ِ يِف َجوأ  (3) (داءهمأع اآلخرحيب هبذا قوما وحيب ب [ 4]األحزاب:   ﴾ َقلأَبنيأ

رشفا ورشف الدين الشيعة،    يشء      أال وإن لكل: )عيل   مامقال اإل   [ 642]احلديث:  

سيدا وسيد املجالس   يشء   عامدا وعامد الدين الشيعة، أال وإن لكل يشء   أال وإن لكل

شهودا وشهود األرض أرض سكان شيعتنا فيها، أال   يشء   جملس شيعتنا، أال وإن لكل

َمئٍِذ َخاِشَعٌة )﴿اآلية  ىل هذهومن خالفكم منسوب إ  ىَل  3( َعاِمَلٌة َناِصَبٌة ) 2ُوُجوٌه َيوأ ( َتصأ

أال ومن دعا منكم فدعوته مستجابة، أال ومن سأل منكم   [4 - 2]الغاشية:  ﴾َناًرا َحاِمَيةً 

من   القيامة حاجة فله هبا مائة حاجة، يا حبذا حسن صنع اهلل إليكم، خترج شيعتنا يوم 

 
  (68/35بحار األنوار )إشارة إىل كثرة وقوع الظلم من بني امية وغريهم عليهم،  (1)

   .124ص  2تفسري العياشى ج  (2)

 . 145جمالس املفيد ص  (3)
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قبورهم مّشقة ألواهنم ووجوههم قد أعطوا االمان، ال خوف عليهم وال هم حيزنون، واهلل  

 (1)(أشد حبا لشيعتنا منا هلم 

ال يكون الناس يف حال  ) : قال  عيل  مام اإلعن صبغ بن نباته عن أ [ 643]احلديث: 

َف   ﴿ : شدة إال كان شيعتي أحسن الناس حاال أما سمعتم اهلل يقول يف كتابه املبني َن َخفَّ اآلأ

ًفا  يُكمأ َضعأ
 (2)(فخفف عنهم ما ال خيفف عن غريهم [  66]األنفال:    ﴾اهللَُّ َعنأُكمأ َوَعلَِم َأنَّ فِ

قال الهل الشورى: أنشد كم اهلل هل تعلمون  أنه عيل  ماماإلعن  [ 644]احلديث: 

فقال: هذا أخي قد أتاكم ثم التفت إىل ثم إىل   يوم أتيتكم وأنتم جلوس مع رسول اهلل 

، ثم أقبل نحوكم  القيامةوقال ورب الكعبة املبنية إن عليا وشيعته هم الفائزون يوم    ،الكعبة

ا وأقولكم بأمر اهلل، وأوفاكم بعهد اهلل، وأقضاكم بحكم اهلل،  إيامنوقال: أما إنه أو لكم 

إِنَّ  ﴿: وأعدلكم يف الرعية، وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند اهلل مزية فأنزل اهلل سبحانه

رَبِ  ُ الأ احِلَاِت ُأوَلئَِك ُهمأ َخريأ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ةِ الَّ وكربتم،    فكرب النبي    ،[ 7]البينة:    ﴾يَّ

 .(3) وهنأمتوين بأمجعكم فهل تعلمون أن ذلك كذلك؟ قالوا: اللهم نعم

مّشقة وجوههم،    القيامةخيرج أهل واليتنا يوم  )عيل:    ماماإل قال    [ 645  : ]احلديث 

س وال  قريرة أعينهم، قد اعطوا االمان مما خياف الناس خياف الناس وال خيافون، وحيزن النا 

حيزنون، واهلل ما يشعر أحد منكم يقوم إىل الصالة وقد اكتنفته املالئكة يصلون عليه،  

  جوهرا وإن جوهر بني آدم حممد    يشء      ويدعون له، حتى يفرغ من صالته أال وإن لكل

، واهلل لو ال  القيامة ونحن وشيعتنا ما أقرهبم من عرش اهلل وأحسن صنع اهلل إليهم يوم 

 
  .16بشارة املصطفى ص  (1)

  .51تفسري فرات ص  (2)

  (68/55بحار األنوار ) (3)
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 (1) (زهوهم لعظم ذلك لسلمت إليهم املالئكة قبال

من    يشء      إنام مثل شيعتنا مثل النحل الطري، ليس)عيل:    مام اإلقال    [ 646  : ]احلديث 

 (2)(ولو أن الطري تعلم ما يف أجوافها من الربكة َل تفعل هبا ذلك   ،الطري إال وهو يستضعفها 

من أحبني كان معي أما إنك لو صمت الدهر  )عيل:  مام قال اإل [ 647]احلديث: 

، بالغا ما  (3)كله، وقمت الليل كله، ثم قتلت بني الصفا واملروة، ملا بعثك اهلل إال مع هواك

 (4)(بلغ، إن يف جنة ففي جنة وإن يف نار ففي نار

َتِقيمَ ﴿يف قوله تعاىل: عيل  ماماإلقال  [ 648 : ]احلديث  اَط املأُسأ َ ِدَنا الرصي (  6 ) اهأ

َت َعَليأِهمأ  ِذيَن َأنأَعمأ اَط الَّ ليس هؤالء املنعم عليهم باملال وصحة  : )[ 7، 6]الفاحتة:  ﴾رِصَ

البدن وإن كان كل هذا نعمة من اهلل ظاهرة أال ترون أن هؤالء قد يكونون كفارا أو فساقا  

شدوا إىل رصاط  أن تدعوا بأن ترشدوا إىل رصاطهم، وإنام امرتم بالدعاء الن تر  فام ندبتم إىل 

باهلل، وتصديق رسول اهلل، وبالوالية ملحمد وآله الطيبني،   يامنالذين أنعم عليهم باإل

ه اخلريين املنتجني، وبالتقية احلسنة التي يسلم هبا من رش عباد اهلل ومن الزيادة يف  أصحابو

فة بحقوق  آثام أعداء اهلل وكفرهم، بأن تدارهيم وال تغرهيم بأذاك وأذى املؤمنني وباملعر

حممد،   أصحابواىل حممدا وآل حممد و امةفإنه ما من عبد وال ، االخوان من املؤمنني

وما من  . وعادى من عاداهم إال كان قد اختذ من عذاب اهلل حصنا منيعا، وجنة حصينة.

دارى عباد اهلل بأحسن املدارة، فلم يدخل هبا يف باطل وَل خيرج هبا من حق إال   امة عبد وال 

جعل اهلل نفسه تسبيحا وزكى عمله، وأعطاه بصرية عىل كتامن ِسنا، واحتامل الغيظ ملا  

 
  .94ـ  92مشكاة االنوار:  (1)

  .63مشكوة االنوار:  (2)

 أي مع من هتواه وحتبه، فإن كان هو يف اجلنة فأنت، معه يف اجلنة، وإن كان النار فأنت معه يف النار.  (3)

  (68/75بحار األنوار ) (4)
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وما من عبد أخذ نفسه  . يستمعه من أعدائنا، وأعطاه ثواب املتشحط بدمه يف سبيل اهلل.

قهم جهده، وأعطاهم ممكنه وريض منهم بعفوهم، وترك  بحقوق إخوانه فوفاهم حقو 

: يا  القيامةاالستقصاء عليهم فيام يكون من زللهم، وغفرها هلم إال قال اهلل عز وجل له يوم  

وأوىل    أكرم ما لك عليهم، فأنا أجود و  عبدي قضيت حقوق إخوانك، وَل تستقص عليهم يف 

ليوم عىل حق وعدتك، وأزيدك من فضيل  بمثل ما فعلته من املساحمة والتكرم فأنا أقضيك ا

الواسع، وال أستقيص عليك يف تقصريك يف بعض حقوقي، قال: فيلحقه بمحمد وآله  

 (1) (ه، وجيعله يف خيار شيعتهمأصحابو

عىل املنرب فقال: إن اهلل بعث   عيل  ماماإل عن أيب الطفيل قال: قام  [ 649]احلديث: 

، وعندنا أهل البيت مفاتيح  (2) الناس وأنالحممدا بالنبوة واصطفاه بالرسالة، فأنال يف

ه،  إيامنوفصل اخلطاب، ومن حيبنا أهل البيت ينفعه  األمرالعلم، وأبواب احلكمة، وضياء 

ه، وال يتقل منه عمله، وإن أدأب  إيامنويتقبل منه عمله، ومن ال حيبنا أهل البيت ال ينفعه 

 (3)(الليل والنهار َل يزل 

اتقوا اهلل وال خيدعنكم إنسان، وال يكذبنكم  )عيل:  مام قال اإل [ 650]احلديث: 

ديني دين واحد دين آدم الذي ارتضاه اهلل، وإنام أنا عبد خملوق وال أملك لنفيس    إنسان، فانام

 (4)(نفعا وال رضا إال ما شاء اهلل، وما أشاء إال ماشاء اهلل 

عيل   مامهلمداين عىل اإلعن االصبغ بن نباتة قال: دخل احلارث ا  [ 651]احلديث: 

 
  .17ص  مامتفسري اإل (1)

 أي أعطى الناس ونّش فيهم العلوم الكثرية فمنهم من غري، ومنهم من نيس، ومنهم من َل يفهم املراد فأخطأ.  (2)

  .199حاسن ص امل (3)

  .148املحاسن ص  (4)
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وخيبط األرض بمحجنه،    (1)يف نفر من الشيعة، وكنت فيهم، فجعل احلارث يتأود يف مشيته

.  عيل وكانت له منه منزلة فقال: كيف جتدك يا حارث؟. ماموكان مريضا فأقبل عليه اإل

قال:   ك ببابك،أصحابقال: نال الدهر مني يا أمري املؤمنني وزادنى أو زاد غليال اختصام 

وفيم خصومتهم؟ قال: يف شأنك، والثالثة من قبلك، فمن مفرط غال، ومقتصد تال، ومن  

بحسبك يا أخا مهدان، أال إن خري شيعتي  )أيقدم أم حيجم؟ قال:  ..مرتاب اليدري مرتدد

فقال له احلارث: لو كشفت فداك أيب    (،النمط االوسط إليهم يرجع الغاِل وهبم يلحق التاِل

قدك فانك امرء  ) ن قلوبنا، وجعلتنا يف ذلك عىل بصرية من أمرنا، قال: وأمي الريب ع

ق فاعرف احلق تعرف أهله، يا  حلبل بآية ا ، إن دين اهلل ال يعرف بالرجال ، ملبوس عليه

حارث إن احلق أحسن احلديث، والصادع به جماهد، وباحلق اخربك فارعني سمعك ثم  

أال إين عبد اهلل وأخو رسول اهلل وصديقه  . ك.أصحابخرب به من كانت له حصافة من 

: صدقته وآدم بني الروح واجلسد، ثم إين صديقه االول يف امتكم حقا فنحن  كرباأل

أال وإين خاصته ووصيه ووليه وصاحب نجواه وِسه اوتيت  .. ون اآلخر، ونحن األولون

ألف   فهم الكتاب وفصل اخلطاب، وعلم القرآن، واستودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح

وإن ذلك ليجري ِل وللمستحفظني من ذريتي كام  ..  باب يفيض كل باب إىل ألف ألف عهد 

وابّشك ياحارث ليعرفني وليي   ،جيري الليل والنهار حتى يرث اهلل األرض ومن عليها 

وعدوي يف مواطن شتى ليعرفني عند املامت، وعند الرصاط، وعند احلوض، وعند 

مقاسمة النار اقاسمها قسمة  )قاسمة يا موالي؟ قال: قال احلارث: وما امل (..املقاسمة

بيد احلارث   عيل  مام اإل ثم أخذ (، وهذا عدوي فخذيه ، صحاحا: أقول هذا وليي فاتركيه

قاهلا    (خذها إليك يا حارث قصرية من طويلة أنت مع من أحببت، ولك ما اكتسبت ) فقال:  

 
 أى كان ينعطف يف مشيته.  (1)



 

270 

 

وريب بعد هذا متى لقيت املوت أو   فقال احلارث ـ وقام جير ردائه جذال ـ: ما اباِل  ، ثالثا 

 .(1) لقيني

 الباقر:   مام ج ـ ما روي عن اإل 

الباقر قال: يا ابن ميمون كم   مام عن عبد اهلل بن ميمون، عن اإل [ 652]احلديث: 

 (2)(أنتم بمكة؟ قلت: نحن أربعة، قال: إنكم نور يف ظلامت األرض

يا  )الباقر فقال ِل:  مام عن خيثمة اجلعفي قال: دخلت عىل اإل  [ 653]احلديث: 

  وأعلمهم أهنم َل ينالوا ما عند اهلل إال بالعمل، قال رسول اهلل   ، خيثمة أبلغ موالينا منا السالم 

 َخَلُطوا  ﴿ ه بواليتنا وهو قوله تعاىل: إقرارإنام عنى بمعرفتنا و ،: سلامن منا أهل البيت

وعسى من اهلل   [102]التوبة:  ﴾َر َسييًئا َعَسى اهللَُّ َأنأ َيُتوَب َعَليأِهمأ َعَماًل َصاحِلًا َوآَخ 

 (3) (واجب

الباقر فقال ِل: يا خيثمة    مام عن خيثمة اجلعفي قال: دخلت عىل اإل  [ 654]احلديث:  

ال  أبلغ موالينا منا السالم وأعلمهم أهنم لن ينالوا ما عند اهلل إال بالعمل، ولن ينالوا واليتنا إ

منا عرف  . بالورع، يا خيثمة ليس ينتفع من ليس معه واليتنا وال معرفتنا أهل البيت.

، واتصل به َل ينجسه  يامن، من عرف اإلت، وبنا تشعب سالمرشائع اإل  ت، ومنا عرفيامناإل

كذلك من عرفنا     يشء    وينفذ النور، وليس ينقص من ضوئه     ءالذنوب كام أن املصباح ييض 

 (4)( وأقر بواليتنا غفر اهلل له ذنوبه 

ئَِدًة ِمَن النَّاِس هَتأِوي  ﴿ :الباقر يف قوله تعاىل ماماإل قال  [ 655]احلديث:  َعلأ َأفأ َفاجأ

 
  .6ـ  4بشارة املصطفى ص  (1)

 . 212( رجال الكشى ص 2)

 . 57( تفسري فرات ص 3)

 . 84( تفسريات فرات: 4)
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أما إنه َل يعن الناس كلهم، أنتم أولئك، ونظراؤكم، إنام مثلكم  : )[ 37]إبراهيم:  ﴾ إَِليأِهمأ 

ضاء يف الثور االسود أو مثل الشعرة السوداء يف الثور االبيض  الناس مثل الشعرة البي  يف

ينبغي للناس أن حيجوا هذا البيت، ويعظموه لتعظيم اهلل إياه، وأن يلقونا حيث كنا، نحن  

 (1) (االدالء عىل اهلل

الباقر نحو من مخسني    مامقال: كنا يف الفسطاط عند اإل عن ميرسة    [ 656]احلديث:  

وت كان منا طويال فقال: مالكم ال تنطقون لعلكم ترون أين  رجال قال: فجلس بعد سك

قريبة، ووالدة، من وصلها  نبي؟ ال واهلل ما أنا كذلك، ولكن ِل قرابة من رسول اهلل 

أتدرون أي البقاع أفضل عند اهلل  .  ه اهلل.أكرمها  أكرموصله اهلل، ومن أحبها أحبه اهلل، ومن  

الراد عىل نفسه، فقال: تلك مكة احلرام التي رضيها لنفسه  منزلة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو  

حرما وجعل بيته فيها ثم قال: أتدري أي بقعة أفضل من مكة؟ فلم يتكلم أحد وكان هو  

الراد عىل نفسه فقال: ما بني حجر االسود إىل باب الكعبة، ذلك حطيم إبراهيم نفسه، الذي  

عبدا صف قدميه يف ذلك املكان قام النهار   فواهلل لو أن. ود فيه غنمه ويصيل فيه.ذكان ي

مصليا حتى جينه الليل وقام الليل مصليا حتى جينه النهار، ثم َل يعرف لنا حقنا أهل البيت  

وحرمتنا َل يقبل اهلل منه شيئا أبدا، إن أبانا إبراهيم صلوات اهلل عليه كان فيام اشرتط عىل ربه  

ئَِدًة ِمَن النَّ ﴿ أن قال:  َعلأ َأفأ أما إنه َل يقل الناس   ، [37]إبراهيم:  ﴾ اِس هَتأِوي إَِليأِهمأ َفاجأ

أنتم أولئك رْحكم اهلل ونظراؤكم، إنام مثلكم يف الناس مثل الشعرة البيضاء يف الثور    ،كلهم

االسود، أو الشعرة السوداء يف الثور االبيض، ينبغي للناس أن حيجوا هذا البيت وأن  

 (2)(لقونا أينام كنا نحن االدالء عىل اهلليعظموه لتعظيم اهلل إياه، وأن ي 
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الباقر نظر إىل الناس يطوفون   مام اإلأن عن الفضيل بن يسار،  [ 657]احلديث: 

إنام أمروا أن يطوفوا ثم ينفروا إلينا،   ، هكذا كانوا يطوفون يف اجلاهلية)حول الكعبة فقال: 

ئَِدًة ِمَن النَّاِس   ﴿ : اآليةفيعلمونا واليتهم، ويعرضون علينا نرصهم، ثم قرأ هذه  َعلأ َأفأ َفاجأ

 (1) (فقال: آل حممد آل حممد، ثم قال: إلينا إلينا ،  [37]إبراهيم:    ﴾هَتأِوي إَِليأِهمأ 

ه يوما وهم  أصحابالباقر عىل  مامعن أيب اجلارود قال: خرج اإل [ 658]احلديث: 

البّشى من اهلل  حتروا البّشى من اهلل ما أحد يتحرى )ينتظرون خروجه وقال هلم: 

 (2) (غريكم

َهالٌِك      يشء      ُكل   ﴿الباقر: قول اهلل    مامعن أيب ْحزة قال: قلت لإل   [ 659]احلديث:  

َههُ  إن اهلل أعظم  )، ثم قال:  (ويبقى الوجه   يشء    هيلك كل  )فقال:    [ 88]القصص:    ﴾ إِالَّ َوجأ

 (3)(ى منههالك إال دينه، والوجه الذي يؤت يشء    من أن يوصف، ولكن معناها كل 

عن أيب اجلارود قال: أصم اهلل أذنيه كام أعمى عينيه إن َل يكن سمع    [ 660]احلديث:  

الباقر ورجل يقول: إن فالنا سامنا باسم، قال: وما ذاك االسم؟ قال: سامنا الرافضة،    ماماإل

 .(4)قاهلا ثالثها   (مني ي وأنا من الرافضة وه)الباقر بيده إىل صدره:  مام فقال اإل

الباقر: جعلت فداك اسم سمينا به    مام عن أيب بصري قال: قلت لإل   [ 661]احلديث:  

  مام نا وعذابنا، قال: وما هو؟ قال: الرافضة، فقال اإلأموالاستحلت به الوالة دماءنا و

إن سبعني رجال من عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى عليه السالم فلم  )الباقر: 

وم موسى أن أثبت هلم هذا االسم يف التوراة فاين نحلتهم، وذلك اسم قد  يكن يف ق 
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 (1) (نحلكموه اهلل

عن بشري النبال، قال: اشرتيت بعريا نضوا فقال ِل قوم حيملك،   [ 662]احلديث: 

وقال قوم: ال حيملك، فركبت ومشيت حتى وصلت املدينة، وقد تشقق وجهي ويداي  

فقلت: يا غالم استأذن ِل عليه، قال: فسمع صويت فقال:  الباقر    مام ورجالي فأتيت باب اإل 

ادخل يا بشري مرحبا يا بشري ما هذا الذي أرى بك؟ قلت: جعلت فداك اشرتيت بعريا نضوا  

فركبت ومشيت فشقق وجهي ويداي ورجالي، قال: فام دعاك إىل ذلك؟ قال: قلت:  

إىل اهلل، وفزعنا إىل   اهلل فزع رسول  القيامة حبكم واهلل جعلت فداك، قال: إذا كان يوم 

، وفزعتم إلينا فاىل أين ترونا نذهب بكم؟ إىل اجلنة ورب الكعبة إىل اجلنة  رسول اهلل 

 .(2)ورب الكعبة

الباقر كتابا طويال فأجابه  مامكتب أْحد بن ْحاد أبوحممود إىل اإل  [ 663]احلديث: 

ولكن من هوى هوى صاحبه،  أما الدنيا فنحن فيه مفرتقون يف البالد، )يف بعض كتابه: 

 (3)(ة فهي دار القرار اآلخرودان بدينه فهو معه، وإن كان نائيا عنه، وأما 

الباقر، فقال: العارف   مام عن احلارث بن املغرية قال: كنا عند اإل [ 664]احلديث: 

املنتظر له املحتسب فيه اخلري كمن جاهد واهلل مع قائم آل حممد بسيفه، ثم   األمرمنكم هذا 

بسيفه، ثم قال الثالثة: بل واهلل كمن استشهد   قال: بل واهلل كمن جاهد مع رسول اهلل 

يف فسطاطه، وفيكم آية يف كتاب اهلل: قلت: وأي آية جعلت فداك؟ قال:   مع رسول اهلل 

ِمأ هَلُمأ  َوالَّذِ ﴿قول اهلل تعاىل:  َهَداُء ِعنأَد َرهبي يُقوَن َوالش  دي ِه ُأوَلئَِك ُهُم الصي
يَن آَمنُوا بِاهللَِّ َوُرُسلِ
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ُرُهمأ َوُنوُرُهمأ   .(1)رصتم واهلل صادقني، شهداء عند ربكم : ثم قال ، [19]احلديد:   ﴾ َأجأ

 : الصادق   مام ـ ما روي عن اإل   د 

نزلت هاتان االيتان يف أهل واليتنا وأهل  )الصادق:  مام اإلقال  [ 665]احلديث: 

بِنَي ) ﴿عداوتنا   ا إِنأ َكاَن ِمَن املأَُقرَّ َانٌ 88َفَأمَّ ٌح َوَرحيأ يعني يف قربه  [  89،  88]الواقعة:    ﴾( َفَروأ

الينَي )   ﴿ ة  اآلخريعني يف  [  89]الواقعة:    ﴾ َوَجنَُّت َنِعيمٍ   ﴿ بِنَي الضَّ ا إِنأ َكاَن ِمَن املأَُكذي (  92َوَأمَّ

لَِيُة َجِحيمٍ   ﴿يعني يف قربه  [  93،  92]الواقعة:    ﴾َفُنُزٌل ِمنأ َْحِيمٍ  يعني  [  94]الواقعة:    ﴾َوَتصأ

 (2)(ةاآلخريف 

ِذيَن ُقتُِلوا يِف   ﴿: قوله تعاىليف الصادق  مامعن اإل [ 666]احلديث:  َسَبنَّ الَّ َواَل حَتأ

َزُقوَن )  ِمأ ُيرأ َياٌء ِعنأَد َرهبي َواًتا َبلأ َأحأ لِِه  169َسبِيِل اهللَِّ َأمأ ( َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمنأ َفضأ

ٌف َعَليأهِ  أ َيلأَحُقوا هِبِمأ ِمنأ َخلأِفِهمأ َأالَّ َخوأ ِذيَن ََل الَّ
وَن بِ َتبأِّشُ ]آل   ﴾ مأ َواَل ُهمأ حَيأَزُنونَ َوَيسأ

  من اهلل  امةهم واهلل شيعتنا، إذا دخلو اجلنة، واستقبلوا الكر) :[170، 169عمران: 

استبّشوا بمن َل يلحق هبم من إخواهنم من املؤمنني يف الدنيا أال خوف عليهم وال هم  

 (3)(حيزنون

ابن يزيد أنت واهلل  الصادق: يا  مام عن عمر بن يزيد قال: قال اإل [ 667]احلديث: 

؟ قال: إي واهلل من أنفسهم قلت: من   قلت: جعلت فداك من آل حممد ،منا أهل البيت 

إِنَّ  ﴿عز وجل  أنفسهم جعلت فداك؟ قال: إي واهلل من أنفسهم يا عمر أما تقرأ كتاب اهلل

َبُعوُه َوَهَذا النَّبِي  َوالَّ  َراِهيَم َللَِّذيَن اتَّ ىَل النَّاِس بِإِبأ ِمننِيَ َأوأ ]آل عمران:    ﴾ ِذيَن آَمنُوا َواهللَُّ َوِِل  املأُؤأ
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ُه ِمنيي َوَمنأ َعَصايِن َفإِنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم  ﴿أو ما تقرأ قول اهلل عز اسمه    ،[68   ﴾َفَمنأ َتبَِعنِي َفإِنَّ

 (1) ([36]إبراهيم:  

الصادق يف زمن   مامبن الوليد قال: دخلنا عىل اإل  عبد اهلل عن  [ 668]احلديث: 

فقال: ما من البلدان أكثر حمبا لنا من أهل   مروان فقال: ممن أنتم؟ فقلنا: من أهل الكوفة

مر جهله الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس،  الكوفة، ال سيام هذه العصابة، إن اهلل هداكم أل

ا الناس، فأحياكم اهلل حميانا، وأماتكم مماتنا  وتابعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذبن

فأشهد عىل أيب أنه كان يقول: ما بني أحدكم وبني أن يرى ما تقر به عينه أو يغتبط إال أن  

نَا  ﴿: يف كتابهعز وجل  تبلغ نفسه هكذا ـ وأهوى بيده إىل حلقه ـ وقد قال اهلل َسلأ َوَلَقدأ َأرأ

نَا هَلُ  ةً ُرُساًل ِمنأ َقبألَِك َوَجَعلأ يَّ َواًجا َوُذري  ) (2)فنحن ذرية رسول اهلل  ؛[38]الرعد:   ﴾مأ َأزأ

إن يف  )الصادق يقول:  مام ل: سمعت اإلا عن املفضل بن عمر ق [ 669]احلديث: 

السامء الرابعة مالئكة يقولون يف تسبيحهم: سبحان من دل هذا اخللق القليل من هذا اخللق  

 (3)(الكثري عىل هذا الدين العزيز 

الصادق وعنده قوم   مامعن حممد بن الصامت قال: كنا عند اإل [ 670]احلديث: 

يف احلج أماله عليهم فلام قاموا   عبد اهللمن البرصيني فحدثهم بحديث أبيه، عن جابر بن 

إن الناس أخذوا يمينا وشامال وإنكم لزمتم صاحبكم فاىل أين ترون  )الصادق:  مامقال اإل 

 (4)(، إىل اجلنة واهلل إىل اجلنة واهلل يريد بكم؟ إىل اجلنة واهلل 

الصادق إذ جاء    مامعن معاوية بن وهب قال: كنت جالسا عند اإل  [ 671]احلديث:  
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الصادق: وعليك   مام شيخ قد انحنى من الكرب، فقال: السالم عليك ورْحة اهلل فقال له اإل

الصادق: وما    مامفقال له اإل  ،السالم ورْحة اهلل يا شيخ! ادن مني، فدنا منه وقبل يده وبكى

يبكيك يا شيخ؟ قال له: يا ابن رسول اهلل أنا مقيم عىل رجاء منكم منذ نحو من مائة سنة  

أقول هذه السنة، وهذا الشهر، وهذا اليوم، وال أراه فيكم فتلومني أن أبكي؟ قال: فبكى  

  القيامة يوم   الصادق ثم قال: يا شيخ إن أخرت منيتك كنت معنا، وإن عجلت كنت ماماإل

فقال له  ، فقال الشيخ: ما اباِل ما فاتني بعد هذا يا ابن رسول اهلل ، مع ثقل رسول اهلل 

إين تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم هبام  )قال:  الصادق: يا شيخ إن رسول اهلل  ماماإل

 (1)(القيامة لن تضلوا كتاب اهلل املنزل، وعرتيت أهل بيتي، نجئ وأنت معنا يوم 

نحن خرية اهلل  )الصادق يقول:    مامعن ابن عقدة قال: سمعت اإل  [ 672حلديث:  ]ا 

 ) (2) نبيه امةمن خلقه، وشيعتنا خرية اهلل من 

يسوؤهم ما يسوؤنا  ، شيعتنا جزء منا )الصادق قال:  مامعن اإل [ 673]احلديث: 

 (3)(ويرسهم ما يرسنا، فاذا أرادنا أحد فليقصدهم فاهنم الذي يوصل منه إلينا 

حقوق شيعتنا علينا أوجب من حقوقنا  )الصادق قال:    مامعن اإل   [ 674]احلديث:  

هنم يصابون فينا وال نصاب  أل )، قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول اهلل؟ فقال: (عليهم

 (4)(فيهم

إن الرجل  )الصادق قال:  مام عن الصباح بن سيابة، عن اإل  [ 675]احلديث: 

اهلل اجلنة وإن الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون  ليحبكم وما يدري ما تقولون فيدخله  
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قلت: وكيف يكون  (، صحيفته من غري عمل فيدخله اهلل النار، وإن الرجل منكم ليمأل

يمر بالقوم ينالون منا فاذا رأوه قال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل من  )ذاك؟ قال: 

بذلك  عز وجل  ب اهلل شيعتهم، ويمر هبم الرجل من شيعتنا فينهرونه ويقولون فيه فيكت

 (1) (حسنات حتى يمال صحيفته من غري عمل

واهلل ما بعدنا غريكم وإنكم معنا يف السنام  )الصادق:  مام قال اإل  [ 676]احلديث: 

 (3)((2)الدرجات االعىل، فتنافسوا يف

جوهرا وجوهر ولد آدم حممد    يشء      إن لكل )الصادق:    مام قال اإل  [ 677]احلديث:  

 )(4) ونحن وشيعتنا 

، أنتم آل  (5) أنتم آل حممد)الصادق:  مامعن سدير قال: قال اإل [ 678]احلديث: 

 (6)(حممد

 (7)(أنتم واهلل نور يف ظلامت األرض ) الصادق قال:  مام عن اإل [ 679]احلديث:  

واهلل  )الصادق يقول:  مام عن عيل بن عبدالعزيز قال: سمعت اإل  [ 680]احلديث: 

ورؤيتكم وزيارتكم وإين لعىل دين اهلل، ودين مالئكته،   كم أرواحإين الحب رحيكم و

فأعينوا عىل ذلك بورع أنا يف املدينة بمنزلة الشعرية أتقلقل حتى أرى الرجل منكم فأسرتيح  

 
   .392االخبار: ص معانى  (1)

أي أنتم معنا يف اجلنة فارغبوا يف أعاِل درجاهتا فان هلا درجات غري متناهية، صورة ومعنى، أو أنتم يف درجاتنا العالية  (2)

 ( 68/28يف اجلنة لكن هلا أيضا درجات كثرية خمتلفة بحسب القرب والبعد منا فارغبوا يف علو تلك الدرجات، بحار األنوار )
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 (1) (إليه

نحن  الصادق يقول و مام بن الوليد قال: سمعت اإل عبد اهلل عن  [ 681]احلديث: 

 (2) (واهلل إين الحب رؤيتكم وأشتاق إىل حديثكم)مجاعة:  

الصادق وأنا   مامعن أيب عيل حسان العجيل قال: سأل رجل اإل [ 682]احلديث:   

ُر  ﴿ : جالس عن قول اهلل عز وجل َلُموَن إِنَّاَم َيَتَذكَّ ِذيَن اَل َيعأ َلُموَن َوالَّ ِذيَن َيعأ َتِوي الَّ َهلأ َيسأ

قال: نحن الذين يعلمون وعدونا الذين ال يعلمون، وشيعتنا   [9لزمر: ]ا ﴾ األلبابُأوُلو 

 (3)(األلباب أولو 

الصادق: يا أبا حممد لقد ذكركم اهلل    مامعن أيب بصري قال: قال اإل  [ 683]احلديث:  

ِذيَن َأنأَعَم اهللَُّ َعَليأِهمأ ِمَن النَّبِيينَي   ﴿ :يف كتابه فقال ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَّ َوَمنأ ُيطِِع اهللََّ َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالش  دي فرسول اهلل يف هذا    ؛ [69]النساء:    ﴾َوالصي

كام سامكم   (4)أنتم الصاحلون، فتسموا بالصالحاملوضع النبي ونحن الصديقون والشهداء و

 (5)(اهلل

من توىل آل حممد وقدمهم عىل مجيع  )الصادق قال:  مام عن اإل [ 684]احلديث: 

فهومن آل حممد ملنزلته عند آل حممد، ال أنه من   الناس بام قدمهم من قرابة رسول اهلل 

َوَمنأ  ﴿هم، وكذلك حكم اهلل يف كتابه  القوم بأعياهنم، وإنام هومنهم بتوليه إليهم واتباعه إيا 

ُه ِمنأُهمأ  ُمأ ِمنأُكمأ َفإِنَّ ُه ِمنيي َوَمنأ َعَصايِن  ﴿وقول إبراهيم  ، [51]املائدة:  ﴾ َيَتَوهلَّ َفَمنأ َتبَِعنِي َفإِنَّ
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 (1) ([36]إبراهيم:    ﴾َفإِنََّك َغُفوٌر َرِحيمٌ 

الرْحة، وبيت النعمة، وبيت  نحن أهل بيت  )الصادق:    ماماإل  قال  [ 685]احلديث:  

 (2) (سالمالربكة، ونحن يف األرض بنيان وشيعتنا عرى اإل

نحن خرية اهلل من خلقه، وشيعتنا خرية اهلل  )الصادق:  ماماإل قال   [ 686]احلديث:  

 (3) (نبيه امة من 

من  أناسب الصادق قال: دخل أيب املسجد فإذا هو مامعن اإل [ 687]احلديث: 

كم، وإين لعىل دين اهلل،  أرواحواهلل إين الحب رحيكم و)شيعتنا فدنامنهم فسلم ثم قال هلم:  

وما بني أحدكم وبني أن يغتبط بام هوفيه إال أن تبلغ نفسه ههنا ـ وأشار بيده إىل حنجرته ـ  

أنتم أنصار اهلل، وأنتم  . فليعمل بعمله. مإما يأتم منكم ب فأعينونا بورع واجتهاد ومن

ون، وأنتم السابقون إىل اجلنة، قد ضمنا لكم اجلنان  اآلخروالسابقون  األولون السابقون 

كل مؤمن منكم  . بضامن اهلل ورسوله، كأنكم يف اجلنة تنافسون يف فضائل الدرجات. 

 (4)(صديق، وكل مؤمنة منكم حوراء

الصادق: إذ   مام ن، عن أبيه قال: كنت عند اإلعن حممد بن سليام [ 688]احلديث: 

الصادق: يا أبا حممد ما   مامالنفس فلام أخذ جملسه قال له اإل  هدخل عليه أبوبصري وقد حفز

ي ودق عظمي واقرتب  نهذا النفس العاِل؟ فقال: جعلت فداك يا ابن رسول اهلل، كربت س 

الصادق: يا أبا حممد   ماماإلأجيل مع أنني لست أدري ما أرد عليه من أمر آخريت؟ فقال 

وإنك لتقول هذا؟ قال: جعلت فداك فيكف ال أقول؟ فقال: يا أبا حممد أما عملت أن اهلل  
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ويستحيي من الكهول؟ قلت: جعلت فداك فكيف يكرم الشباب    تعاىل يكرم الشباب منكم 

،  ويستحيي من الكهول؟ فقال: يكرم الشباب أن يعذهبم ويستحيي من الكهول أن حياسبهم 

قال: قلت: جعلت فداك هذا لنا خاصة أم الهل التوحيد؟ قال: فقال: ال واهلل إال لكم  

خاصة دون العاَل، قال: قلت: جعلت فداك فانا نبزنا نبزا انكرست له ظهورنا، وماتت له  

  مام قال: فقال اإل، أفئدتنا، واستحلت له الوالة دماءنا يف حديث رواه هلم فقهاؤهم

الرافضة؟ قال: قلت: نعم، قال: ال واهلل ما هم سموكم، ولكن اهلل سامكم به، أما   :الصادق

علمت يا أبا حممد أن سبعني رجال من بني إِسائيل رفضوا فرعون وقومه، ملا استبان هلم  

ضالهلم فلحقوا بموسى صىل اهلل عليه ملا استبان هلم هداه، فسموا يف عسكر موسى  

، وكانوا أشد أهل ذلك العسكر عبادة، وأشدهم حبا ملوسى  هنم رفضوا فرعون الرافضة، أل

وهارون، وذريتهام عليهام السالم فأوحى اهلل عز وجل إىل موسى أن أثبت هلم هذا االسم  

االسم هلم ثم ذخر   عليه السالم ين قد سميتهم به، ونحلتهم إيا ه فأثبت موسى إيف التوراة ف

يا أبا حممد رفضوا اخلري ورفضتم الّش،  . اهلل عز وجل لكم هذا االسم حتى نحلكموه. 

وذهبتم حيث    افرتق الناس كل فرقة، وتشعبوا كل شعبة، فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم  

ذهبوا، واخرتتم من اختار اهلل لكم، وأردتم من أراد اهلل فأبّشوا ثم أبّشوا فأنتم واهلل  

أت اهلل عز وجل بام أنتم  املرحومون، املتقبل من حمسنكم، واملتجاوز عن مسيئكم، من َل ي

َل يتقبل منه حسنة، وَل يتجاوز له عن سيئة، يا أبا حممد فهل ِسرتك؟ قال:    القيامةعليه يوم  

قال: فقال: يا أبا حممد إن اهلل عز وجل مالئكة يسقطون الذنوب  .  قلت: جعلت فداك زدين.

ِذيَن  ﴿:  وجل  عن ظهور شيعتنا، كام يسقط الريح الورق يف أوان سقوطه، وذلك قوله عز الَّ

ِفُروَن لِلَِّذيَن آَمنُوا َتغأ ِمنُوَن بِِه َوَيسأ ِمأ َوُيؤأ ِد َرهبي َلُه ُيَسبيُحوَن بَِحمأ َش َوَمنأ َحوأ َعرأ نَا   حَيأِمُلوَن الأ َربَّ

َت ُكلَّ  ِفرأ لِلَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسبِيَلَك َوِقِهمأ عَ   يشء   َوِسعأ ًَة َوِعلأاًم َفاغأ َِحيمِ َرْحأ   ﴾ َذاَب اجلأ
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استغفارهم واهلل لكم دون هذا اخللق يا أبا حممد فهل ِسرتك، قال قلت: جعلت    [7]غافر:  

ِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا  ﴿قال: يا أبا حممد لقد ذكر كم اهلل يف كتابه، فقال: . فداك زدين. ِمَن املأُؤأ

ُلوا َتبأِدياًل َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَليأِه َفِمنأُهمأ َمنأ َقىَض َنحأ  ُر َوَما َبدَّ
]األحزاب:   ﴾َبُه َوِمنأُهمأ َمنأ َينأَتظِ

إنكم وفيتم بام أخذ اهلل عليه ميثاقكم من واليتنا، وإنكم َل تبدلوا بنا غرينا، ولو َل  [ 23

ٍد َوإِنأ ﴿: تفعلوا لعري كم اهلل كام عريهم، حيث يقول جل ذكره َثِرِهمأ ِمنأ َعهأ َنا أِلَكأ   َوَما َوَجدأ

َثَرُهمأ َلَفاِسِقنَي  َنا َأكأ يا أبا حممد فهل ِسرتك؟ قال: قلت:   ،[ 102]األعراف:  ﴾َوَجدأ

ٍر  ﴿: فقال: يا أبا حممد ولقد ذكر كم اهلل يف كتابه فقال. جعلت فداك زدين.  َواًنا َعىَل ُِسُ إِخأ

قال: قلت:  واهلل ما أراد هبذا غريكم يا أبا حممد فهل ِسرتك؟  [47]احلجر:  ﴾ُمَتَقابِلِنيَ 

ٍض َعُدوٌّ إِالَّ املأُتَِّقنَي  ﴿قال: فقال: يا أبا حممد  .  جعلت فداك زدين. ُضُهمأ لَِبعأ َمئٍِذ َبعأ ُء َيوأ َِخالَّ األأ

واهلل ما أراد هبذا غريكم يا أبا حممد فهل ِسرتك؟ قال: قلت: جعلت   [67]الزخرف:  ﴾

شيعتنا وعدونا يف آية من كتابه فقال  فقال: يا أبا حممد لقد ذكرنا اهلل عز وجل و.  فداك زدين.

ُر ُأوُلو ﴿ : عز وجل  َلُموَن إِنَّاَم َيَتَذكَّ ِذيَن اَل َيعأ َلُموَن َوالَّ ِذيَن َيعأ َتِوي الَّ   ﴾ األلبابَهلأ َيسأ

،  األلبابولو أ فنحن الذين يعلمون، وعدونا الذين ال يعلمون، وشيعتنا هم  ، [9]الزمر: 

قال: يا أبا حممد لقد ذكر كم اهلل  . ت: جعلت فداك زدين.يا أبا حممد فهل ِسرتك؟ قال: قل

ِذيَن َأنأَعَم اهللَُّ َعَليأِهمأ ِمَن النَّبِيينَي   ﴿: يف كتابه فقال ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَّ َوَمنأ ُيطِِع اهللََّ َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالش  دي اآلية    فرسول اهلل يف   [ 69النساء:  ]  ﴾ َوالصي

النبيون ونحن يف هذا املوضع الصديقون والشهداء، وأنتم الصاحلون فتسموا بالصالح كام  

قال: يا أبا   .. سامكم اهلل عز وجل يا أبا حممد فهل ِسرتك؟ قال: قلت جعلت فداك زدين

َوَقاُلوا َما َلنَا اَل َنَرى ِرَجااًل ُكنَّا  ﴿:  حممد لقد ذكر كم اهلل إذ حكى عن عدوكم يف النار بقوله 

اِر )  َ رَشأ ُهمأ ِمَن األأ َبأَصاُر 62َنُعد  ا َأمأ َزاَغتأ َعنأُهُم األأ ِريا َناُهمأ ِسخأ َذأ [  63، 62]ص:  ﴾( َأختَّ
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اهلل وال أراد هبذا غريكم، رصتم عند أهل هذا العاَل رشار الناس وأنتم واهلل يف   ى واهلل ما عن

  . .ون ويف النار تطلبون، يا أبا حممد فهل ِسرتك؟ قال: قلت جعلت فداك زدين اجلنة حترب

قال: يا أبا حممد ما من آية نزلت تقود إىل اجلنة، وال يذكر أهلها بخري، إال وهي فينا ويف  

شيعتنا، وما من آية نزلت تذكر أهلها بّش وال تسوق إىل النار إال وهي يف عدونا ومن خالفنا  

أبا حممد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدين فقال: يا أبا حممد ليس عىل ملة  فهل ِسرتك يا 

إبراهيم إال نحن وشيعتنا، وسائر الناس من ذلك براء يا أبا حممد فهل ِسرتك؟ فقال  

 (1)(حسبي 

ما حالكم عند  )الصادق:    مام عن سامعة بن مهران قال: قال ِل اإل  [ 689  : ]احلديث 

نحن عندهم أرش من اليهود والنصارى   ، عندهم منا  الناس قال: قلت: ما أحد أسوء حاال

واملجوس والذين أرشكوا، قال: ال واهلل ال يري يف النار منكم اثنان ال واهلل وال واحد،  

اِر ) ﴿وإنكم الذين نزلت فيهم آية  َ رَشأ ُهمأ ِمَن األأ (  62َوَقاُلوا َما َلنَا اَل َنَرى ِرَجااًل ُكنَّا َنُعد 

َناُهمأ ِسخأ  َذأ َبأَصاُر َأختَّ ا َأمأ َزاَغتأ َعنأُهُم األأ  (2)([ 63، 62]ص:   ﴾ ِريا

الصادق: يا أبا عبد اهلل ما بال الرجل من شيعتكم   مام اإل سئل  [ 690 : ]احلديث 

يف   يامن ذلك حلالوة اإل) يستخرج ما يف جوفه يف جملس واحد حتى يعرف مذهبه؟ فقال: 

 (3)(صدورهم من حالوته يبدونه تبديا 

الصادق قال: خرجت أنا وأيب ذات يوم إىل املسجد فإذا    مامعن اإل   [ 691  : ]احلديث 

واهلل إين  )القرب واملنرب، قال: فدنا منهم وسلم عليهم، وقال: ه ببني أصحابمن  أناسهو ب
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واعلموا أن واليتنا ال تنال  . كم فأعينونا عىل ذلك بورع واجتهاد. أرواحالحب رحيكم و

فليعمل   إمام ومن ائتم منكم ب، ، من ائتم منكم بقوم فليعمل بعملهمدإال بالورع واالجتها 

ون،  اآلخر، والسابقون األولونأنتم شيعة اهلل، وأنتم أنصار اهلل، وأنتم السابقون  .. بعمله

ة إىل اجلنة ضمنت لكم اجلنة بضامن اهلل  اآلخروالسابقون يف الدنيا إىل حمبتنا، والسابقون يف 

وأنتم الطيبون، ونساؤكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء، وكل   عز وجل وضامن النبي 

عيل لقنرب: أبّشوا وبّشوا فواهلل لقد مات رسول اهلل    ماممرة قال اإل  كم من.  مؤمن صديق.

  عروة وعروة الدين الشيعة، أال   يشء   أال وإن لكل. مته إال الشيعة. أوهو ساخط عىل

سيدا وسيد املجالس جمالس    يشء      رشفا ورشف الدين الشيعة، أال وإن لكل   يشء      وإن لكل 

  يشء    األرض أرض تسكنها الشيعة، أال وإن لكل  إمام ا وإمام يشء   الشيعة، أال وإن لكل

واهلل لو ال ما يف األرض منكم ما استكمل أهل   ..شهوة وشهوة الدنيا سكنى شيعتنا فيها 

ة فيها نصيب، كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إىل  اآلخرخالفكم طيبات ماهلم يف 

ىَل َناًرا َحاِمَيةً ( تَ 3( َعاِمَلٌة َناِصَبٌة )2َخاِشَعٌة )﴿ اآلية    هذه ومن دعا    ، [ 4  -  2]الغاشية:    ﴾صأ

دعائه لكم، ومن طلب منكم إىل اهلل تبارك وتعاىل اسمه حاجة فله مائة   إجابةخمالفا لكم ف

ومن سأل منكم مسألة فله مائة، ومن دعا دعوة فله مائة، ومن عمل حسنة فال حيىص  

واهلل إن صائمكم لريتع يف  . حجيجه عىل تبعتها. تضاعفا، ومن أساء سيئة فمحمد 

وإن حاجكم ومعتمركم خلاصة اهلل، وإنكم    رياض اجلنة تدعو له املالئكة بالفوز حتى يفطر 

مجيعا الهل دعوة اهلل وأهل واليته ال خوف عليكم وال حزن، كلكم يف اجلنة فتنافسوا يف  

ما أحسن صنع  من شيعتنا،  القيامةالصاحلات، واهلل ما أحد أقرب من عرش اهلل بعدنا يوم 

اهلل إليهم لو ال أن تفتنوا ويشمت بكم عدوكم، ويعظم الناس ذلك، لسلمت عليكم  
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 (1) (املالئكة قبال

يا مالك أما ترضون  )الصادق قال:   مام عن مالك اجلهني، عن اإل   [ 692  : ]احلديث 

من  يا مالك إنه ليس . أن تقيموا الصالة، وتؤدوا الزكاة، وتكفوا أيديكم وتدخلوا اجلنة؟.

يلعنهم ويلعنونه إال أنتم، ومن كان بمثل   القيامة يف دار الدنيا إال جاء يوم  إمام قوم ائتموا ب

 ( شهيد بمنزلة الضارب بسيفه يف سبيل اهلل  األمرهذا    يا مالك إن امليت منكم عىل ..  حالكم

الصادق ذات يوم   ماماإل قال: بينام أنا عند  عن مالك اجلهني،  [ 693 : ]احلديث 

أنتم واهلل شيعتنا التظنن أنك مفرط  )احدث نفيس بشئ من فضلهم، فقال ِل:  جالس وأنا 

يا مالك إنه ال يقدر عىل صفة اهلل، فكام ال يقدر عىل صفة اهلل كذلك ال يقدر عىل   ،يف أمرنا 

وكام ال يقدر عىل صفة الرسول فكذلك ال يقدر عىل صفتنا، وكام ال يقدر    صفة الرسول  

يا مالك إن املؤمن ليلقى أخاه فيصافحه ال  . در عىل صفة املؤمن.عىل صفتنا فكذلك ال يق

وإنه لن يقدر عىل صفة   ،يزال اهلل ينظر إليهام والذنوب تتحات عن وجوههام حتى يتفرقا 

 (2)(األمر إن أيب كان يقول: لن تطعم النار من يصف هذا  .. من هو هكذا

أحصيت ما عىل األرض من شيعة  إذا أنت )الصادق:  مام اإلقال  [ 694 : ]احلديث 

عيل فلست تالقي إال من هو حطب جلهنم، إنه لينعم عىل أهل خالفكم بجواركم   ماماإل

عيل ما نظرت إىل غيث أبدا إن أحدكم ليخرج    مامإياهم، ولوال ما عىل األرض من شيعة اإل 

لس وهم  وما يف صحيفته حسنة فيمالها اهلل له حسنات قبل أن ينرصف وذلك أنه يمر باملج

 (3)يشتموننا، فيقال: اسكتوا هذا من الفالنية، فاذا مىض عنهم شتموه فينا(
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الصادق: أنتم واهلل من آل حممد،    مام عن عمر بن يزيد قال: قال اإل  [ 695]احلديث:  

ثم نظر إِل ونظرت  ـ ثالثا ـ فقلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: نعم واهلل من أنفسهم 

َراِهيَم َللَِّذيَن   ﴿:  تبارك وتعاىل يقول يف كتابهإليه، فقال: يا عمر إن اهلل ىَل النَّاِس بِإِبأ إِنَّ َأوأ

ِمننِيَ  ِذيَن آَمنُوا َواهللَُّ َوِِل  املأُؤأ َبُعوُه َوَهَذا النَّبِي  َوالَّ  (1)([ 68]آل عمران:   ﴾اتَّ

َراِهيَم َللَِّذيَن    ﴿تعاىل:  الصادق يف قوله    مامعن اإل   [ 696]احلديث:   ىَل النَّاِس بِإِبأ إِنَّ َأوأ

ِمننِيَ  ِذيَن آَمنُوا َواهللَُّ َوِِل  املأُؤأ َبُعوُه َوَهَذا النَّبِي  َوالَّ هم االئمة  )قال:  [68]آل عمران:  ﴾ اتَّ

 (2) (وأتباعهم

ىَل النَّاِس بِإِبأ   ﴿تعاىل:  الصادق يف قوله    مامعن اإل   [ 667]احلديث:   َراِهيَم َللَِّذيَن  إِنَّ َأوأ

ِمننَِي  ِذيَن آَمُنوا َواهللَُّ َوِِل  املأُؤأ َبُعوُه َوَهَذا النَّبِي  َوالَّ عيل واهلل عىل دين  ) :[ 68]آل عمران:   ﴾اتَّ

 (3)(إبراهيم ومنهاجه وأنتم أوىل الناس به

أبّشوا إنكم عىل إحدى احلسنيني من اهلل  ) الصادق:  مام اإلقال  [ 698]احلديث: 

إنكم إن بقيتم حتى تروا ما متدون إليه رقابكم شفى اهلل صدور كم وأذهب غيظ   أما 

ِمننَِي ) ﴿:  قلوبكم، وأدالكم عىل عدوكم، وهو قول اهلل ٍم ُمؤأ ِف ُصُدوَر َقوأ ِهبأ  14َوَيشأ ( َوُيذأ

الذي  ل أن تروا ذلك مضيتم عىل دين اهلل  بوإن مضيتم ق   / [ 15،  14]التوبة:    ﴾َغيأَظ ُقُلوهِبِمأ  

 (4)(عيل  مامرضيه لنبيه عليه وآله السالم ولإل

واهلل إنكم لعىل دين اهلل ودين مالئكته  )الصادق:  مام قال اإل  [ 699]احلديث: 

فأعينوين بورع واجتهاد، فواهلل ما يقبل اهلل إال منكم، فاتقوا اهلل وكفوا ألسنتكم صلوا يف  
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 (1)(مساجدهم، فإذا متيز القوم فتميزوا

الصادق قال: قال لنا ونحن عنده:    مام عن يزيد بن خليفة، عن اإل  [ 700]احلديث:  

نظرتم واهلل حيث نظر اهلل، واخرتتم من اختار اهلل وأخذ الناس يمينا وشامال وقصدتم  )

 (2) (أما واهلل إنكم لعىل املحجة البيضاء قصد حممد 

أنتم واهلل عىل دين اهلل  ) الصادق:  مام اإلقال  ،عن أيوب بن حر  [ 701]احلديث: 

 (3) (فكنزها  ودين رسوله ودين عيل بن أيب طالب وما هي إال آثار عندنا من رسول اهلل 

الصادق وهو عىل   مامعن سعيد ابن يسار قال: دخلت عىل اإل  [ 702]احلديث: 

 .(4)الرسير فقال: يا سعيد إن طائفة سميت مرجئة وطائفة سميت اخلوارج وسميتم الرتابية

ما أحد أحب إِل منكم  ) الصادق:  مام عن حبيب قال: قال لنا اإل [ 703ديث: ]احل 

إن الناس سلكوا سبال شتى منهم آخذ هبواه، ومنهم آخذ برأيه، وإنكم أخذتم بأمر له  

 (5)(أصل

إن الناس أخذوا هكذا  )الصادق قال:  مام حبيب عن اإلعن  [ 704]احلديث: 

وطائفة قالوا بالرواية، وإن اهلل هلداكم حلبه وحب من  وهكذا فطائفة أخذوا بأهوائهم، 

 (6)(ينفعكم حبه عنده 

إن هذه املرجئة  )الصادق:  مامعن بشري الدهان قال: قال ِل اإل  [ 705]احلديث: 
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وهذه القدرية، وهذه اخلوارج ليس منهم أحد إال وهو يرى أنه عىل احلق وإنكم إنام  

ُسوَل َوُأوِِل  ﴿ أجبتمونا يف اهلل ثم تال   يُعوا الرَّ
ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِ َا الَّ   ﴾ ِمنأُكمأ   األمر َياَأهي 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما    ﴿ و  ، [59]النساء:   َمنأ  ﴿، و[7]احلّش:    ﴾هَنَاُكمأ َعنأُه َفانأَتُهواَوَما آَتاُكُم الرَّ

ُسوَل َفَقدأ َأَطاَع اهللََّ  بِبأُكُم  ﴿، و [ 80]النساء:  ﴾ ُيطِِع الرَّ بُِعويِن حُيأ ب وَن اهللََّ َفاتَّ
ُقلأ إِنأ ُكنأُتمأ حُتِ

راهيم  واهلل لقد نسب اهلل عيسى بن مريم يف القرآن إىل إب)ثم قال: ، [31]آل عمران:  ﴾اهللَُّ

ِه َداُووَد َوُسَليأاَمَن َوَأي وَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن  ﴿من قبل النساء قال: 
تِ يَّ َوِمنأ ُذري

ِسننَِي )  ِزي املأُحأ نيَ 84َوَكَذلَِك َنجأ احِلِ َياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّ ا َوحَيأَيى َوِعيَسى َوإِلأ   ﴾ ( َوَزَكِريَّ

  (1) ([85،  84]األنعام:  

ال  )الصادق قال:    مامسليامن قال: ذكرت هذه االهواء عند اإل عن    [ 706]احلديث:  

 (2)(إال استقبال الكعبة فقط  مما جاء به رسول اهلل   يشء     واهلل ما هم عىل 

أخذ الناس  : )الصادق يقول مامعن أيب كهمس قال: سمعت اإل [ 707]احلديث: 

ل: جعلت فداك أرجوا أن ال جيعلنا اهلل  يق ، (يمينا وشامال ولزمتم أهل بيت نبيكم فابّشوا

 (3) (ال واهلل ال واهلل ثالثا ) وإياهم سواء، فقال: 

عرفتمونا وأنكرنا  )الصادق قال:  مام عن أيب كهمس، عن اإل [ 708]احلديث: 

الناس، وأجبتمونا وأبغضنا الناس، ووصلتمونا وقطعنا الناس رزقكم، اهلل مرافقة حممد  

  (4)(وسقاكم من حوضه 

وصلتم  )الصادق يقول:  مام عن بشري الكنايس قال: سمعت اإل [ 709]احلديث: 
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 (1)(2وقطع الناس، وأحببتم وأبغض الناس، وعرفتم وأنكر الناس وهو احلق ) 

عرفتم يف منكرين  )الصادق:  مام عن بشري الدهان قال: قال اإل [ 710ديث: ]احل 

كثريا، وأحببتم يف مبغضني كثري، وقد يكون حب يف اهلل ورسوله وحب يف الدنيا، فام كان 

 (2) (يف اهلل ورسوله فثوابه عىل اهلل، وما كان يف الدنيا فليس بشئ، ثم نقض يده

َههُ   يشء   ُكل  ﴿قول اهلل الصادق يف  مام عن اإل [ 711]احلديث:    ﴾ َهالٌِك إِالَّ َوجأ

فهو الوجه الذي ال   قال: من أتى اهلل بام أمر به من طاعته وطاعة حممد   [88]القصص:  

 (3)(هيلك، ولذلك

  مام عقبة بن خالد قال: دخلت أنا ومعىل بن خنيس، عىل اإل عن [ 712]احلديث: 

فلام نظر إلينا رحب فقال: مرحبا    ، الصادق وليس هو يف جملسه فخرج علينا من جانب البيت

إِنَّاَم  ﴿: يف كتاب اهلل، قال اهلل تبارك وتعاىل األلبابولو أبكام وأهال، ثم جلس وقال: أنتم 

ُر ُأوُلو  أما إنكم   .. فأبّشوا، أنتم عىل إحدى احلسنني من اهلل  [19رعد: ]ال  ﴾ األلبابَيَتَذكَّ

إن بقيتم حتى تروا ما متدون إليه رقابكم، شفى اهلل صدوركم وأذهب غيظ قلوبكم،  

ِمننَِي )  ﴿  : وأدالكم عىل عدوكم: وهو قول اهلل تبارك وتعاىل ٍم ُمؤأ ِف ُصُدوَر َقوأ (  14َوَيشأ

ِهبأ َغيأَظ ُقُلوهِبِمأ  وإن مضيتم قببل أن تروا ذلك، مضيتم عىل دين  ،  [15،  14توبة:  ]ال  ﴾ َوُيذأ

 (4)(وبعث عليه  اهلل الذي رضيه لنبيه 

إِنَّ ِعَباِدي َليأَس َلَك  ﴿تعاىل:  قول اهللعن الصادق  ماماإلسئل  [ 713]احلديث: 

:  قيل؛ ( ليس عىل هذه العصابة خاصة سلطان) : ، فقال[42]احلجر:  ﴾ َعَليأِهمأ ُسلأَطانٌ 
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ليس حيث تذهب إنام هو ليس لك سلطان أن حيبب إليهم  )وكيف وفيهم ما فيهم؟ فقال: 

 (1) (يامنالكفر، ويبغض إليهم اإل

الصادق أن رجال قال    مام اإل  خربت قال:  عن عتيبة بياع القصب،    [ 714]احلديث:  

تأخذون  واهلل لنعم االسم الذي منحكم اهلل مادمتم )قال: ، فِل: إياك أن تكون رافضيا 

 (2) (بقولنا، وال تكذبون علينا 

قلت:  ف ، الصادق مامعن سليامن االعمش قال: دخلت عىل اإل  [ 715]احلديث: 

واهلل ما هم سمو كموه،  )جعلت فداك إن الناس يسمونا روافض، وما الروافض؟ فقال: 

لك  ولكن اهلل سامكم به يف التوراة االنجيل عىل لسان موسى ولسان عيسى عليهام السالم وذ

أن سبعني رجال من قوم فرعون رفضوا فرعون ودخلوا يف دين موسى فسامهم اهلل تعاىل  

.  . الرافضة، وأوحى إىل موسى أن أثبت هلم يف التوراة حتى يملكوه عىل لسان حممد 

ففرقهم اهلل فرقا كثرية وتشعبوا شعبا كثرية، فرفضوا اخلري فرفضتم الّش واستقمتم مع أهل  

حيث ذهب نبيكم، واخرتتم من اختار اهلل ورسوله، فأبّشوا ثم أبّشوا  بيت نبيكم فذهبتم  

فأنتم املرحومون، املتقبل من حمسنهم واملتجاوز عن مسيئهم، ومن َل يلق اهلل بمثل ما لقيتم  

َل تقبل حسناته وَل يتجاوز عن سيئاته، يا سليامن هل ِسرتك؟ فقلت: زدين جعلت فداك،  

ستغفرون لكم، حتى تتساقط ذنوبكم؛ كام تتساقط ورق  ي فقال: إن هلل عز وجل مالئكة 

ما عىل ملة إبراهيم  )الشجر يف يوم ريح، هل ِسرتك؟ فقلت: جعلت فداك زدين! قال: 

 (3) (عليه السالم إال نحن وشيعتنا، وسائر الناس منها برئ
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الصادق: جعلت فداك إن رجال   مامعن أيب والد قال: قلت لإل [ 716]احلديث: 

بحب اللهو، وهو يسمع الغنا، فقال: أيمنعه   رعا مسلام كثري الصالة قد ابتيل نا وأصحابمن 

  .. ذلك من الصالة لوقتها أم من صوم أو من عيادة مريض أو حضور جنازة أو زيارة أخ؟

قال: هذا من خطوات الشيطان،   ..من اخلري والرب يشء   قلت: ال، ليس يمنعه ذلك من

 (1) (شاء اهلل مغفور له ذلك إن

  مام اإلسليامن الديلمي، قال: دخل سامعة بن مهران عىل عن  [ 717]احلديث: 

الصادق فقال له: يا سامعة من رش الناس؟ قال: نحن يا ابن رسول اهلل، قال: فغضب حتى  

اْحرت وجنتاه ثم استوى جالسا وكان متكئا فقال: يا سامعة من رش الناس عند الناس؟  

اهلل نحن رش الناس عند الناس الهنم سمونا كفارا   فقلت: واهلل ما كذبتك يا ابن رسول

؟ فينظرون  رورافضة، فنظر إِل ثم قال: كيف بكم إذا سيق بكم إىل اجلنة، وسيق هبم إىل النا 

اِر ﴿ن: وإليكم ويقول َ رَشأ ُهمأ ِمَن األأ يا سامعة   .. [62]ص:  ﴾ َما َلنَا اَل َنَرى ِرَجااًل ُكنَّا َنُعد 

بأقدامنا فنشفع فيه فنشفع،    القيامةنكم إساءة مشينا إىل اهلل تعاىل يوم  بن مهران إنه من أساء م 

واهلل ال يدخل النار منكم عّشة رجال، واهلل ال يدخل النار منكم مخسة رجال، واهلل ال  

يدخل النار منكم ثالثة رجال، واهلل ال يدخل النار منكم رجل واحد، فتنافسوا يف  

 (3)(عدوكم بالورع (2)الدرجات واكمدوا

الصادق يف زمن بني    مامعن عبد اهلل بن الوليد قال: دخلنا عىل اإل   [ 718]احلديث:  

لنا من أهل    مروان فقال: ممن أنتم؟ قلنا: من أهل الكوفة، قال: ما من أهل البلدان أكثر حمبا 
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الكوفة، ال سيام هذه العصابة، إن اهلل هداكم المر جهله الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس،  

بعتمونا وخالفنا الناس، وصدقتمونا وكذبنا الناس، فأحياكم اهلل حميانا، وأما تكم مماتنا،  وتا 

فأشهد عيل أيب أنه كان يقول: ما بني أحدكم وبني أن يرى ما تقربه عينيه أو يغتبط إال أن  

نَا رُ ﴿تبلغ نفسه ههنا وأهوى بيده إىل حلقه وقد قال اهلل عز وجل يف كتابه  َسلأ ُساًل  َوَلَقدأ َأرأ

ةً  يَّ َواًجا َوُذري نَا هَلُمأ َأزأ  )(1)فنحن ذرية رسول اهلل  ، [38]الرعد:   ﴾ ِمنأ َقبألَِك َوَجَعلأ

الصادق: جعلت فداك قد كرب سني    مام أيب ْحزة قال: قلت لإلعن    [ 719]احلديث:  

املوت، قال: فقال ِل: يا   األمر ودق عظمي واقرتب أجيل وقد خفت أن يدركني قبل هذا 

أبا ْحزة أو ما ترى الشهيد إال أن قتل؟ قلت: نعم جعلت فداك، فقال ِل: يا أبا ْحزة من آمن  

واهلل حتت راية رسول  بنا وصدق حديثنا، وانتظر أمرنا، كان كمن قتل حتت راية القائم، بل  

 .(2)اهلل 

الصادق: يا أبا حممد إن امليت   مامعن أبى بصري قال: قال ِل اإل  [ 720]احلديث: 

شهيد، قال: قلت: جعلت فداك وإن مات عىل فراشه؟ قال: وإن مات عىل   األمر عىل هذا 

 .(3)فراشه، فانه حي يرزق

 سائر أئمة اهلدى وغريهم: هـ ـ ما روي عن  

اُهُم  ﴿أين    القيامة ينادي مناد يوم  )عن زيد بن عيل قال:    [ 721]احلديث:   ِذيَن َتَتَوفَّ الَّ

َمُلونَ  َنََّة باَِم ُكنأُتمأ َتعأ ُخُلوا اجلأ ؟ قال:  [32]النحل:  ﴾املأاََلئَِكُة َطييبنَِي َيُقوُلوَن َساَلٌم َعَليأُكُم ادأ

عيل فيقال   ماميقولون: نحن املحبون لإل فيقوم قوم مبياضني الوجوه فيقال هلم: من أنتم؟ ف
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َنََّة  ﴿هلم: بام أحببتموه؟ يقولون: يا ربنا بطاعته لك ولرسولك فيقال هلم: صدقتم   ُخُلوا اجلأ ادأ

َمُلونَ   (1) ([32]النحل:    ﴾باَِم ُكنأُتمأ َتعأ

أحدا عىل ملة إبراهيم إال نحن   ما أعلم )احلسني:  مام قال اإل [ 722]احلديث: 

 (2)وشيعتنا(

واهلل ما صدق أحد ممن أخذ اهلل ميثاقه فوىف بعهد  )عن أيب ذر قال:    [ 723]احلديث:  

َثِرِهمأ  ﴿:  اهلل غري أهل بيت نبيهم، وعصابة قليلة من شيعتهم، وذلك قول اهلل َنا أِلَكأ َوَما َوَجدأ

َثَرُهمأ َلَفاِسِقنيَ  َنا َأكأ ٍد َوإِنأ َوَجدأ َثَر النَّاِس اَل  َولَ ﴿ :  وقوله  ، [102]األعراف:    ﴾ِمنأ َعهأ كِنَّ َأكأ

ِمُنوَن    (3) ([17]هود:   ﴾ُيؤأ

ِمُنوَن باَِم ُأنأِزَل  ﴿:  قوله عز وجل العسكري يف    مامقال اإل   [ 724]احلديث:   ِذيَن ُيؤأ َوالَّ

املاضني،   نبياء عىل األ: )[ 4]البقرة:  ﴾ ِة ُهمأ ُيوِقُنونَ اآلخرإَِليأَك َوَما ُأنأِزَل ِمنأ َقبألَِك َوبِ 

واالنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب اهلل املنزلة عىل أنبيائه، بأنه حق   كالتوراة

ة بعد هذه  اآلخرة هم يوقنون بالدار اآلخروصدق من عند رب عزيز، صادق حكيم وب

الصاحلة بأفضل مما عملوه،   عاملالدنيا، ال يشكون فيها بأهنا الدار التي فيها جزاء األ

 (بمثل ما كسبوه عامل وعقاب األ

فقد كذب بالتوراة   عيل عىل مجيع من بعد النبي  مام من دفع فضل اإل) قال: ثم 

منها إال وأهم    يشء      واالنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب اهلل املنزلة، فانه ما نزل

.  آله. بالنبوة، االعرتاف بواليته والطيبني من  قرار بتوحيد اهلل تعاىل واإل األمرما فيه بعد 
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وما انزل من    ولقد قال رجل لعيل بن احلسني: ما تقول يف رجل يؤمن بام انزل عىل حممد  

ويعمل الصاحلات، لكنه يقول مع ذلك:    ة ويصيل ويزكي ويصل الرحم اآلخرقبله ويؤمن ب

ال أدري احلق لعيل أو فالن؟ فقال عيل بن احلسني: ما تقول أنت يف رجل يفعل هذه اخلريات  

نه يقول: ال أدري النبي حممد أو مسيلمة؟ هل ينتفع بشئ من هذه االفعال؟ فقال:  كلها إال أ

ال قال: فكذلك صاحبك هذا، كيف يكون مؤمنا هبذه الكتب من ال يدري أحممد نبي أم  

ه من ال  أعامل ة أو منتفعا بشئ من اآلخرمسيلمة وكذلك كيف يكون مؤمنا هبذه الكتب و

 (1)(يدري أعيل حمق أم فالن؟

 

 

 وصايا أئمة اهلدى ملواليهم:   من . ما ورد  3

التالية مع اإلشارة إىل أنا ذكرنا الكثري    الوصايا وهي أحاديث كثرية، وقد اخرتنا منها  

 من الوصايا الواردة عن أئمة اهلدى يف كتاب ]املواعظ والوصايا[ من هذه السلسلة. 

 : السجاد   مام اإل   ا ي ا وص من    . أ 

ما سمعت بأحد من الناس كان أزهد من عيل بن احلسني  ) عن أيب ْحزة، قال:

  أبكى  ووعظ الزهد يف تكلم  إذا كان و ..عيل بن أيب طالب ماماإل  عن بلغني ما  إال السجاد 

وقرأت صحيفة فيها كالم زهد من كالم عيل بن احلسني، وكتبت ما فيها،  .. بحَّضته  من

 (2) (، فعرضت ما فيها عليه، فعرفه وصححههثم أتيت

 ولتيسري نّش الوصية قسمناها إىل املقاطع التالية: 

 
 . 32: مامتفسري اإل (1)
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كفانا اهلل وإياكم كيد  ه: ) صحابالسجاد يف وصيته أل مامقال اإل [ 725]احلديث: 

بُِعويِن  ﴿  الظاملني، وبغي احلاسدين، وبطش اجلبارين؛ أهيا املؤمنون،  ب وَن اهللََّ َفاتَّ
ُقلأ إِنأ ُكنأُتمأ حُتِ

ِفرأ َلُكمأ ُذُنوَبُكمأ َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  بِبأُكُم اهللَُّ َوَيغأ تننكم الطواغيت  ال يف [  31]آل عمران:    ﴾ حُيأ

وأتباعهم من أهل الرغبة يف هذه الدنيا، املائلون إليها، املفتتنون هبا، املقبلون عليها وعىل  

حطامها اهلامد، وهشيمها البائد غدا، واحذروا ما حذركم اهلل منها، وازهدوا فيام زهدكم  

ومنزل استيطان، واهلل    اهلل فيه منها، وال تركنوا إىل ما يف هذه الدنيا ركون من اختذها دار قرار

إن لكم مما فيها عليها دليال وتنبيها من ترصيف أيامها وتغري انقالهبا ومثالهتا وتالعبها  

ففي هذا معترب   بأهلها، إهنا لرتفع اخلميل، وتضع الّشيف، وتورد أقواما إىل النار غدا، 

 (1)(وخمترب وزاجر ملنتبه

الواردة   مور إن األ ه: )صحابالسجاد يف وصيته أل مام قال اإل [ 726]احلديث: 

عليكم يف كل يوم وليلةـ  من مظلامت الفتن، وحوادث البدع، وسنن اجلور، وبوائق الزمان،  

وهيبة السلطان، ووسوسة الشيطانـ  لتثبط القلوب عن تنبهها، وتذهلها عن موجود اهلدى  

ترصف أيامها، وتقلب حاالهتا  ومعرفة أهل احلق إال قليال ممن عصم اهلل، فليس يعرف 

وعاقبة رضر فتنتها إال من عصم اهلل، وهنج سبيل الرشد، وسلك طريق القصد، ثم استعان  

عىل ذلك بالزهد، فكرر الفكر، واتعظ بالصرب، فازدجر وزهد يف عاجل هبجة الدنيا، وجتاىف  

نأ احلياة مع  سعيها، وراقب املوت، وش ة، وسعى هلا اآلخرعن لذاهتا، ورغب يف دائم نعيم 

القوم الظاملني، نظر إىل ما يف الدنيا بعني نرية حديدة النظر، وأبرص حوادث الفتن وضالل  

 (2) (البدع وجور امللوك الظلمة
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قد لعمري استدبرتم  ه: ) صحابالسجاد يف وصيته أل مامقال اإل  [ 727]احلديث: 

فيام تستدلون به عىل جتنب   املاضية يف األيام اخلالية من الفتن املرتاكمة واالهنامك مور األ

الغواة وأهل البدع والبغي والفساد يف األرض بغري احلق، فاستعينوا باهلل، وارجعوا إىل  

 (1)(طاعة اهلل وطاعة من هو أوىل بالطاعة ممن اتبع، فأطيع

احلذر احلذر من قبل  ه: ) صحابالسجاد يف وصيته أل مامقال اإل  [ 728]احلديث: 

وتاهلل ما صدر قوم قط عن معصية   واحلرسة والقدوم عىل اهلل والوقوف بني يديه،  امة الند

ة إال ساء منقلبهم وساء مصريهم، وما  اآلخراهلل إال إىل عذابه، وما آثر قوم قط الدنيا عىل 

العلم باهلل والعمل إال إلفان مؤتلفان، فمن عرف اهلل خافه، وحثه اخلوف عىل العمل بطاعة  

  ﴿ باب العلم وأتباعهم الذين عرفوا اهلل، فعملوا له ورغبوا إليه، وقد قال اهلل: اهلل، وإن أر

ُعَلاَمءُ  فال تلتمسوا شيئا مما يف هذه الدنيا بمعصية  [ 28]فاطر:  ﴾إِنَّاَم خَيأَشى اهللََّ ِمنأ ِعَباِدِه الأ

نجاتكم غدا من  اهلل، واشتغلوا يف هذه الدنيا بطاعة اهلل، واغتنموا أيامها، واسعوا ملا فيه 

عذاب اهلل؛ فإن ذلك أقل للتبعة، وأدنى من العذر، وأرجى للنجاة، وقدموا أمر اهلل وطاعة  

الواردة عليكم من طاعة   موركلها، وال تقدموا األ مورأوجب اهلل طاعته بني يدي األ من

 (2)(منكم األمر الطواغيت من زهرة الدنيا بني يدي اهلل وطاعته وطاعة أوِل 

اعلموا أنكم عبيد اهلل  ه: )صحابالسجاد يف وصيته أل مام قال اإل [ 729]احلديث: 

ونحن معكم، حيكم علينا وعليكم سيد حاكم غدا وهو موقفكم ومسائلكم، فأعدوا  

 (3)(اجلواب قبل الوقوف واملساءلة والعرض عىل رب العاملني، يومئذ التكلم نفس إال بإذنه
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اعلموا أن اهلل اليصدق  ه: )صحابالسجاد يف وصيته أل مام قال اإل  [ 730]احلديث:  

يومئذ كاذبا، وال يكذب صادقا، وال يرد عذر مستحق، وال يعذر غري معذور، له احلجة  

 (1)(بعد الرسل  وصياءعىل خلقه بالرسل واأل

اتقوا اهلل عباد اهلل،  ه: )صحابالسجاد يف وصيته أل مام قال اإل [ 731]احلديث: 

ح أنفسكم وطاعة اهلل وطاعة من تولونه فيها، لعل نادما قد ندم فيام  واستقبلوا من إصال

واستغفروا اهلل، وتوبوا إليه، فإنه يقبل   فرط باألمس يف جنب اهلل، وضيع من حقوق اهلل،

 (2) (التوبة، ويعفو عن السيئة، ويعلم ما تفعلون

وصحبة  إياكم ه: )صحابالسجاد يف وصيته أل مامقال اإل [ 732]احلديث: 

 (3)(العاصني، ومعونة الظاملني، وجماورة الفاسقني، احذروا فتنتهم، وتباعدوا من ساحتهم

اعلموا أنه من خالف  ه: )صحابالسجاد يف وصيته أل مام قال اإل [ 733]احلديث: 

أولياء اهلل، ودان بغري دين اهلل، واستبد بأمره دون أمر وِل اهلل، كان يف نار تلتهب، تأكل أبدانا 

ها، وغلبت عليها شقوهتا، فهم موتى الجيدون حر النار، ولو كانوا  أرواحابت عنها قد غ

  . .أحياء لوجدوا مضض حر النار، واعتربوا يا أوِل األبصار، واْحدوا اهلل عىل ما هداكم

إليه حتّشون؛    واعلموا أنكم الخترجون من قدرة اهلل إىل غري قدرته، وسريى اهلل عملكم ثم

 (4)(وتأدبوا بآداب الصاحلني فانتفعوا بالعظة، 

 : الباقر   مام وصايا اإل من    . ب 

 ولتيسري نّش الوصية قسمناها إىل املقاطع التالية: 
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: )أوصيك بتقوى اهلل؛ فإن  هأصحابلبعض  الباقر    ماممن وصية اإل   [ 734]احلديث:  

ـ يقي بالتقوى عن العبد ما  عز وجل  من التلف، والغنيمة يف املنقلب، إن اهلل ـ  مة فيها السال

عزب عنه عقله، وجييل بالتقوى عنه عامه وجهله، وبالتقوى نجا نوح ومن معه يف السفينة  

وصالح ومن معه من الصاعقة، وبالتقوى فاز الصابرون ونجت تلك العصب من املهالك،  

يلتمسون تلك الفضيلة، نبذوا طغياهنم من اإليراد   وهلم إخوان عىل تلك الطريقة 

بالشهوات، ملا بلغهم يف الكتاب من املثالت، ْحدوا رهبم عىل ما رزقهم وهو أهل احلمد،  

وذموا أنفسهم عىل ما فرطوا وهم أهل الذم، وعلموا أن اهلل ـ تبارك وتعاىل احلليم العليم ـ  

منع من َل يقبل منه عطاه، وإنام يضل من َل يقبل  إنام غضبه عىل من َل يقبل منه رضاه، وإنام ي

دعا عباده يف الكتاب إىل ذلك    منه هداه، ثم أمكن أهل السيئات من التوبة بتبديل احلسنات، 

بصوت رفيع َل ينقطع وَل يمنع دعاء عباده، فلعن اهلل الذين يكتمون ما أنزل اهلل، وكتب عىل  

وعدال، فليس يبتدئ العباد بالغضب قبل  نفسه الرْحة، فسبقت قبل الغضب، فتمت صدقا  

 (1)(أن يغضبوه، وذلك من علم اليقني وعلم التقوى

قد رفع اهلل عنهم    امة : )كل  هأصحابلبعض  الباقر    مام من وصية اإل   [ 735]احلديث:  

علم الكتاب حني نبذوه، ووالهم عدوهم حني تولوه، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا  

حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه وال يرعونه، واجلهال يعجبهم حفظهم للرواية،  

والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية، وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين اليعلمون،  

وى، وأصدروهم إىل الردى، وغريوا عرى الدين، ثم ورثوه يف السفه والصبا،  فأوردوهم اهل

  يصدرون عن أمر الناس بعد أمر اهلل تبارك وتعاىل، وعليه يردون، بئس للظاملني بدال   األمةف

والية الناس بعد والية اهلل، وثواب الناس بعد ثواب اهلل، ورضا الناس بعد رضا اهلل،  
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م املجتهدون يف العبادة، عىل تلك الضاللة معجبون مفتونون،  كذلك، وفيه  األمة فأصبحت  

  نبياء وقد كان يف الرسل ذكرى للعابدين، إن نبيا من األ. فعبادهتم فتنة هلم وملن اقتدى هبم.

كان يستكمل الطاعة، ثم يعيص اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ يف الباب الواحد، فيخرج به من اجلنة،  

ينجيه إال االعرتاف والتوبة، فاعرف أشباه األحبار والرهبان  وينبذ به يف بطن احلوت، ثم ال 

 الذين ساروا بكتامن الكتاب وحتريفه، فام ربحت جتارهتم، وما كانوا مهتدين. 

الذين أقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده،   األمة ثم اعرف أشباههم من هذه 

مبلغهم من    هم دنيا، وذلك فهم مع السادة والكربة، فإذا تفرقت قادة األهواء كانوا مع أكثر

عىل ألسنتهم بباطل   إبليس العلم، اليزالون كذلك يف طبع وطمع، اليزال يسمع صوت 

والتعنيف، ويعيبون عىل العلامء بالتكليف، والعلامء يف   األذى كثري، يصرب منهم العلامء عىل 

نه، فبئس ما  أنفسهم خانة إن كتموا النصيحة، إن رأوا تائها ضاال الهيدونه أو ميتا الحييو

يصنعون؛ ألن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ أخذ عليهم امليثاق يف الكتاب أن يأمروا باملعروف وبام  

أمروا به، وأن ينهوا عام هنوا عنه، وأن يتعاونوا عىل الرب والتقوى، وال يتعاونوا عىل اإلثم  

 والعدوان.

علموا احلق   فالعلامء من اجلهال يف جهد وجهاد، إن وعظت، قالوا: طغت، وإن

الذي تركوا، قالوا: خالفت، وإن اعتزلوهم، قالوا: فارقت، وإن قالوا: هاتوا برهانكم عىل  

ما حتدثون، قالوا: نافقت، وإن أطاعوهم، قالوا: عصت اهلل عزوجل؛ فهلك جهال فيام  

اليعلمون، أميون فيام يتلون، يصدقون بالكتاب عند التعريف، ويكذبون به عند التحريف  

رون، أولئك أشباه األحبار والرهبان، قادة يف اهلوى، سادة يف الردى، وآخرون منهم  فال ينك

ى، يقولون: ما كان  اآلخرجلوس بني الضاللة واهلدى، اليعرفون إحدى الطائفتني من 

عىل البيضاء ليلها من    الناس يعرفون هذا وال يدرون ما هو، وصدقوا تركهم رسول اهلل  
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ة، وَل يبدل فيهم سنة، الخالف عندهم وال اختالف، فلام غيش  هنارها، َل يظهر فيهم بدع

ني: داع إىل اهلل تبارك وتعاىل، وداع إىل النار، فعند ذلك  إمامالناس ظلمة خطاياهم صاروا 

نطق الشيطان، فعال صوته عىل لسان أوليائه، وكثر خيله ورجله، وشارك يف املال والولد  

والسنة، ونطق أولياء اهلل باحلجة، وأخذوا   من أرشكه، فعمل بالبدعة، وترك الكتاب 

بالكتاب واحلكمة، فتفرق من ذلك اليوم أهل احلق وأهل الباطل، وختاذل وهتادن أهل  

اهلوى، وتعاون أهل الضاللة حتى كانت اجلامعة مع فالن وأشباهه، فاعرف هذا الصنف  

اِسين الذين  وصنف آخر، فأبرصهم رأي العني نجباء، والزمهم حتى ترد أهلك، فإن اخل

 (1) (، أال ذلك هو اخلرسان املبنيالقيامة خرسوا أنفسهم وأهليهم يوم 

: )اعلم أن إخوان الثقة  هأصحابلبعض الباقر  ماممن وصية اإل [ 736]احلديث: 

ذخائر بعضهم لبعض، ولو ال أن تذهب بك الظنون عني، جلليت لك عن أشياء من احلق  

تها، ولكني أتقيك وأستبقيك، وليس احلليم  غطيتها، ولنّشت لك أشياء من احلق كتم

 (2)(الذي اليتقي أحدا يف مكان التقوى، واحللم لباس العاَل، فال تعرين منه

: )جاءين كتابك تذكر فيه  هأصحابلبعض الباقر  مام من وصية اإل [ 737]احلديث: 

كانت نفسك  معرفة ما الينبغي تركه، وطاعة من رضا اهلل رضاه، فقبلت من ذلك لنفسك ما  

مرهتنة، لو تركته تعجب أن رضا اهلل وطاعته ونصيحته التقبل وال توجد وال تعرف إال يف  

عباد غرباء أخالء من الناس قد اختذهم الناس سخريا ملا يرموهنم به من املنكرات، وكان  

 يقال: اليكون املؤمن مؤمنا حتى يكون أبغض إىل الناس من جيفة احلامر. 

البالء مثل الذي أصابنا، فتجعل فتنة الناس كعذاب اهلل ـ   ولو ال أن يصيبك من 
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 وأعيذك باهلل وإيانا من ذلك ـ لقربت عىل بعد منزلتك.  

واعلم رْحك اهلل أنه التنال حمبة اهلل إال ببغض كثري من الناس، وال واليته إال  

 بمعاداهتم، وفوت ذلك قليل يسري لدرك ذلك من اهلل لقوم يعلمون. 

ـ جعل يف كل من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من  عز وجل  اهلل ـ يا أخي، إن 

، جييبون داعي اهلل، ويدعون إىل اهلل، فأبرصهم  األذىضل إىل اهلدى، ويصربون معهم عىل 

رْحك اهلل، فإهنم يف منزلة رفيعة، وإن أصابتهم يف الدنيا وضيعة إهنم حييون بكتاب اهلل  

قد أحيوه، وكم من تائه ضال   بليس العمى، كم من قتيل إلاملوتى، ويبرصون بنور اهلل من 

قد هدوه، يبذلون دماءهم دون هلكة العباد، ما أحسن أثرهم عىل العباد، وأقبح آثار العباد  

  (1)(عليهم

 الصادق:   مام اإل   ا ي ا وص من    . ج 

مرهم بمدارستها  أوه، أصحابالصادق رسالة إىل  مام كتب اإل  [ 738]احلديث: 

فاذا فرغوا من الصالة    ،وتعاهدها والعمل هبا وكانوا يضعوهنا يف مساجد بيوهتموالنظر فيها  

 . نظروا فيها 

 :(2) ولتيسري نّش الوصية قسمناها إىل املقاطع التالية

  اسألوا اهلل ربكمه: )صحابالصادق يف وصيته أل مام قال اإل  [ 739]احلديث: 

والوقار والسكينة، وعليكم باحلياء والتنزه عام  والوقار والسكينة،  العافية، وعليكم بالدعة

تنزه عنه الصاحلون قبلكم، وعليكم بمجاملة أهل الباطل، حتملوا الضيم منهم، وإياكم  

ومماظتهم، دينوا فيام بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم  
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طتهم ومنازعتهم الكالم بالتقية التي أمركم اهلل  الكالم؛ فإنه ال بد لكم من جمالستهم وخمال

أن تأخذوا هبا فيام بينكم وبينهم، فإذا ابتليتم بذلك منهم، فإهنم سيؤذونكم وتعرفون يف  

لسطوا بكم، وما يف صدورهم من   وجوههم املنكر، ولوال أن اهلل تعاىل يدفعهم عنكم

كم  أرواحهم واحدة، و جمالسكم وجمالس. العداوة والبغضاء أكثر مما يبدون لكم.

كم باحلق  أكرمهم خمتلفة التأتلف، الحتبوهنم أبدا وال حيبونكم، غري أن اهلل تعاىل أرواحو

وبرصكموه، وَل جيعلهم من أهله، فتجاملوهنم وتصربون عليهم وهم الجماملة هلم، وال  

، وحيلهم وسواس بعضهم إىل بعض؛ فإن أعداء اهلل إن استطاعوا   يشء   صرب هلم عىل 

 (1) (صدوكم عن احلق، يعصمكم اهلل من ذلك، فاتقوا اهلل، وكفوا ألسنتكم إال من خري

إياكم أن تذلقوا  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مام قال اإل  [ 740]احلديث: 

الزور والبهتان، واإلثم والعدوان، فإنكم إن كففتم ألسنتكم عام يكرهه اهلل   ألسنتكم بقول

مما هناكم عنه، كان خريا لكم عند ربكم من أن تذلقوا ألسنتكم به؛ فإن ذلق اللسان فيام يكره  

اهلل وما هنى عنه مرداة للعبد عند اهلل، ومقت من اهلل، وصمم وعمى وبكم يورثه اهلل إياه  

ِجُعونَ ﴿تصريوا كام قال اهلل: ، فالقيامةيوم  ٌي َفُهمأ اَل َيرأ ٌم ُعمأ يعني  [ 18]البقرة:  ﴾ ُصمٌّ ُبكأ

تَِذُرونَ ﴿ الينطقون  َذُن هَلُمأ َفَيعأ  (2) ([36]املرسالت:   ﴾َواَل ُيؤأ

إياكم وما هناكم اهلل عنه  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مامقال اإل  [ 741]احلديث:  

فيام ينفعكم اهلل به من أمر آخرتكم، ويأجركم عليه،   أن تركبوه، وعليكم بالصمت إال

وأكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والثناء عىل اهلل والتَّضع إليه والرغبة فيام عنده من  

اخلري الذي اليقدر قدره، وال يبلغ كنهه أحد، فاشغلوا ألسنتكم بذلك عام هنى اهلل عنه من  
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ا يف النار من مات عليها وَل يتب إىل اهلل وَل ينزع  أقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلود

 (1)(عنها 

عليكم بالدعاء؛ فإن  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مامقال اإل [ 742]احلديث: 

املسلمني َل يدركوا نجاح احلوائج عند رهبم بأفضل من الدعاء والرغبة إليه والتَّضع إىل  

فيه، وأجيبوا اهلل إىل ما دعاكم إليه لتفلحوا وتنجوا  اهلل واملسألة له، فارغبوا فيام رغبكم اهلل 

 (2)(من عذاب اهلل

إياكم أن تّشه أنفسكم  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مامقال اإل   [ 743]احلديث:  

حرم اهلل عليكم؛ فإن من انتهك ما حرم اهلل عليه هاهنا يف الدنيا، حال اهلل بينه    يشء   إىل 

 (3) (كرامتها القائمة الدائمة ألهل اجلنة أبد اآلبدينوبني اجلنة ونعيمها ولذهتا و

اعلموا أنه بئس احلظ  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مامقال اإل  [ 744]احلديث: 

معصيته، فاختار أن ينتهك حمارم اهلل يف لذات   اخلطر ملن خاطر اهلل برتك طاعة اهلل وركوب

أهلها، ويل ألولئك ما    امةاجلنة ولذاهتا وكردنيا منقطعة زائلة عن أهلها عىل خلود نعيم يف  

، استجريوا اهلل أن جيريكم  القيامةأخيب حظهم، وأخرس كرهتم، وأسوأ حاهلم عند رهبم يوم  

 (4) (يف مثاهلم أبدا، وأن يبتليكم بام ابتالهم به، وال قوة لنا ولكم إال به

 أيتها العصابة  اتقوا اهلله: )صحابالصادق يف وصيته أل مامقال اإل  [ 745]احلديث: 

حتى يدخل عليكم مثل الذي دخل   األمر الناجية، إن أتم اهلل لكم ما أعطاكم به فإنه اليتم 

كم، وحتى تسمعوا من أعداء اهلل  أموالعىل الصاحلني قبلكم، وحتى تبتلوا يف أنفسكم و 
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أذى كثريا، فتصربوا وتعركوا بجنوبكم، وحتى يستذلوكم ويبغضوكم، وحتى حيملوا  

ة، وحتى تكظموا  اآلخرلضيم فتحتملوه منهم تلتمسون بذلك وجه اهلل والدار عليكم ا

يف اهلل عز وجل جيرتمونه إليكم، وحتى يكذبوكم باحلق، ويعادوكم    األذى  الغيظ الشديد يف

ومصداق ذلك كله يف كتاب اهلل الذي  . فيه، ويبغضوكم عليه، فتصربوا عىل ذلك منهم. 

رِبأ َكاَم  ﴿:  لنبيكم  عز وجل اهلل قول سمعتم  نبيكم عىل  لسالم اعليه  جربيلأنزله  َفاصأ

ِجلأ هَلُمأ  َتعأ ُسِل َواَل َتسأ ِم ِمَن الر  َعزأ َبتأ  ﴿: قال ثم [ 35]األحقاف:  ﴾َصرَبَ ُأوُلو الأ َوَلَقدأ ُكذي

ُبوا َوُأوُذوا  وا َعىَل َما ُكذي اهلل والرسل  فقد كذب نبي [ 34]األنعام:  ﴾ُرُسٌل ِمنأ َقبألَِك َفَصرَبُ

 .وأوذوا مع التكذيب باحلق  من قبله،

إن ِسكم أمر اهلل فيهم الذي خلقهم له يف األصلـ  أصل اخللقـ  من الكفرالذي سبق  

نَاُهمأ  ﴿يف علم اهلل أن خيلقهم له يف األصل، ومن الذين سامهم اهلل يف كتابه يف قوله:  َوَجَعلأ

ُعوَن إىَِل النَّارِ  ًة َيدأ مَّ
فتدبروا هذا واعقلوه وال جتهلوه، فإنه من جيهل   ،[ 41 ]القصص: ﴾َأئِ

هذا وأشباهه مما افرتض اهلل عليه يف كتابه مما أمر اهلل به وهنى عنه، ترك دين اهلل، وركب  

 (1) (معاصيه، فاستوجب سخط اهلل، فأكبه اهلل عىل وجهه يف النار

أيتها العصابة املرحومة  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مامقال اإل   [ 746]احلديث:  

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 هبوى وال رأي وال مقاييس، قد أنزل اهلل القرآن، وجعل فيه  

القرآن الذين آتاهم   ، وجعل للقرآن ولتعلم القرآن أهال اليسع أهل علم  يشء   تبيان كل 

اهلل علمه أن يأخذوا فيه هبوى وال رأي وال مقاييس، أغناهم اهلل عن ذلك بام آتاهم من  

هم هبا، وهم أهل الذكر الذين أمر  أكرممن اهلل،   امةوخصهم به، ووضعه عندهم كر علمه، 
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يتبع  بسؤاهلم، وهم الذين من سأهلم ـ وقد سبق يف علم اهلل أن يصدقهم و األمة اهلل هذه 

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

هم اهلل به وجعله عندهم  أكرميرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي    وهم الذين ال 

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

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

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

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

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

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

بعد قبض    الناس  رأي  عليه  اجتمع  بام  نأخذ  أن   يسعنا   رسوله   عز وجل  اهلل   قبض  ما   بعد  نحن

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

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

ـ أعداء اهلل   أولئك  يستطيع هل، موته وبعد  حممد حياة يف أمره  ويتبعوا  يطيعوه أن خلقه 

 ؟ ومقاييسه  ورأيه بقوله  أخذ  ـ أن يزعموا أن أحدا ممن أسلم مع حممد 

فإن قال: نعم، فقد كذب عىل اهلل، وضل ضالال بعيدا، وإن قال: ال، َل يكن ألحد  

أن يأخذ برأيه وهواه ومقاييسه، فقد أقر باحلجة عىل نفسه وهو ممن يزعم أن اهلل يطاع ويتبع  

ٌد إِالَّ َرُسوٌل َقدأ َخَلتأ  ﴿ : احلق وقوله  ـ  اهلل  قال  وقد اهلل  أمره بعد قبض رسول  َوَما حُمَمَّ

بأ َعىَل َعِقَبيأِه َفَلنأ 
َقابُِكمأ َوَمنأ َينأَقلِ َقَلبأُتمأ َعىَل َأعأ ُسُل َأَفإِنأ َماَت َأوأ ُقتَِل انأ ِه الر 

 َيَُّضَّ اهللََّ  ِمنأ َقبألِ

ا  ِزي اهللَُّ الشَّ وذلك ليعلموا أن اهلل يطاع، ويتبع أمره    ،[144]آل عمران:    ﴾كِِرينَ َشيأًئا َوَسَيجأ

  أن   حممد مع  الناس من ألحد يكن  َل وكام،   حممدا اهلل  قبض وبعد، يف حياة حممد 
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ناس  ال من  ألحد يكن َل  فكذلك،  حممد  ألمر خالفا  مقاييسه وال  رأيه وال  هبواه يأخذ

 (1)(مقاييسه   وال، رأيه وال، هبواه   يأخذ أن  بعد حممد 

أكثروا من أن تدعوا  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مام قال اإل [ 747]احلديث: 

اهلل؛ فإن اهلل حيب من عباده املؤمنني أن يدعوه، وقد وعد عباده املؤمنني باالستجابة، واهلل  

هلم عمال يزيدهم به يف اجلنة، فأكثروا ذكر اهلل ما استطعتم   القيامةيوم  مصري دعاء املؤمنني

يف كل ساعة من ساعات الليل والنهار؛ فإن اهلل أمر بكثرة الذكر له، واهلل ذاكر ملن ذكره من  

املؤمنني، واعلموا أن اهلل َل يذكره أحد من عباده املؤمنني إال ذكره بخري، فأعطوا اهلل من  

من اخلري عنده إال بطاعته واجتناب    يشء   ؛ فإن اهلل اليدرك أنفسكم االجتهاد يف طاعته

حمارمه التي حرم اهلل يف ظاهر القرآن وباطنه؛ فإن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ قال يف كتابه ـ وقوله  

ِم َوَباطِنَهُ ﴿احلق ـ:  ثأ ِ  (2)([ 120]األنعام:  ﴾َوَذُروا َظاِهَر اإلأ

اعلموا أن ما أمر اهلل به  ه: )صحابته ألالصادق يف وصي مامقال اإل   [ 748]احلديث:  

  أهواءكم  تتبعوا وال، هبا  فخذوا، وسنته  أن جتتنبوه فقد حرمه، واتبعوا آثار رسول اهلل 

لوا، فإن أضل الناس عند اهلل من اتبع هواه ورأيه بغري هدى من اهلل، وأحسنوا  فتض  وآراءكم

َسنأُتمأ أِلَنأُفِسُكمأ َوإِنأ َأَسأأُتمأ َفَلَها ﴿إىل أنفسكم ما استطعتم  َسنأُتمأ َأحأ [  7]اإلِساء:  ﴾إِنأ َأحأ

 (3)(وجاملوا الناس، وال حتملوهم عىل رقابكم، جتمعوا مع ذلك طاعة ربكم

إياكم وسب أعداء اهلل  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مامقال اإل [ 749: ]احلديث 

ِ ِعلأٍم ﴿حيث يسمعونكم،  ًوا بَِغريأ ، وقد ينبغي لكم أن  [108]األنعام:  ﴾َفَيُسب وا اهللََّ َعدأ
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تعلموا حد سبهم هلل كيف هو، إنه من سب أولياء اهلل فقد انتهك سب اهلل، ومن أظلم عند  

 (1)(أمر اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل استسب هلل وألوليائه، فمهال مهال، فاتبعوااهلل ممن 

أيتها العصابة احلافظ  ه: ) صحابالصادق يف وصيته أل مام قال اإل  [ 750]احلديث: 

  رسول  بيت أهل  من اهلداة األئمة وآثار، وسنته اهلل هلم أمرهم، عليكم بآثار رسول اهلل 

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

ملداومة عىل  ا:  اهلل  رسول أبونا  قال وقد وواليتهم  بطاعتهم اهلل  أمر الذين  هم  ألهنم 

العمل يف اتباع اآلثار والسنن ـ وإن قل ـ أرىض هلل وأنفع عنده يف العاقبة من االجتهاد يف  

اتباع األهواء واتباع البدع بغري هدى من اهلل ضالل، وكل   البدع واتباع األهواء، أال إن

والصرب   من اخلري عند اهلل إال بطاعته   يشء   ضاللة بدعة، وكل بدعة يف النار، ولن ينال 

 (2)(والرضا؛ ألن الصرب والرضا من طاعة اهلل

اعلموا أنه لن يؤمن  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مام قال اإل [ 751]احلديث: 

عبد من عبيده حتى يرىض عن اهلل فيام صنع اهلل إليه، وصنع به عىل ما أحب وكره، ولن  

 (3)(يصنع اهلل بمن صرب وريض عن اهلل إال ما هو أهله، وهو خري له مما أحب وكره 

َعىَل  ﴿عليكم باملحافظة  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مامقال اإل   [ 752]احلديث:  

اَلِة الأ  َلَواِت َوالصَّ َطى َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتِنيَ الصَّ كام أمر اهلل به املؤمنني يف   ، [238]البقرة:  ﴾ ُوسأ

 (4)(كتابه من قبلكم وإياكم 

عليكم بحب املساكني  ه: ) صحابالصادق يف وصيته أل مامقال اإل [ 753]احلديث:  
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املسلمني؛ فإنه من حقرهم وتكرب عليهم، فقد زل عن دين اهلل واهلل له حاقر ماقت، وقد قال  

واعلموا أن من حقر أحدا من  ، املسلمني املساكني بحب ريب أمرين: أبونا رسول اهلل 

املسلمني، ألقى اهلل عليه املقت منه واملحقرة حتى يمقته الناس، واهلل له أشد مقتا، فاتقوا اهلل  

  إخوانكم املسلمني املساكني؛ فإن هلم عليكم حقا أن حتبوهم؛ فإن اهلل أمر رسوله  يف

  ومات   ورسوله   اهلل  عىص  ومن،  ورسوله   اهلل  عىص   فقد،  بحبه  اهلل  أمر  من   حيب  َل  فمن،  بحبهم

 (1)(الغاوين من وهو  مات ،  ذلك عىل 

إياكم والعظمة والكرب،  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مامقال اإل   [ 754]احلديث:  

 (2)(القيامةفإن الكرب رداء اهلل عزوجل، فمن نازع اهلل رداءه قصمه اهلل، وأذله يوم 

إياكم أن يبغي بعضكم  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مامقال اإل  [ 755]احلديث:  

عىل بعض، فإهنا ليست من خصال الصاحلني؛ فإنه من بغى صري اهلل بغيه عىل نفسه،  

 (3)(وأصاب الظفر من اهلل ة اهلل ملن بغي عليه، ومن نرصه اهلل غلب وصارت نرص

إياكم أن حيسد بعضكم  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مام قال اإل   [ 756]احلديث:  

 (4)(بعضا؛ فإن الكفر أصله احلسد 

إياكم أن تعينوا عىل  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مامقال اإل  [ 757]احلديث: 

:  يقول كان مسلم مظلوم، فيدعو اهلل عليكم، فيستجاب له فيكم؛ فإن أبانا رسول اهلل 

:  يقول  كان    اهلل   رسول  أبانا   فإن؛  بعضا   بعضكم   وليعن،  مستجابة  املظلوم   املسلم  دعوة   إن
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 (1) (سلم خري وأعظم أجرا من صيام شهر واعتكافه يف املسجد احلرامامل معونة  إن

إياكم وإعسار أحد من  ه: ) صحابالصادق يف وصيته أل  مامقال اإل   [ 758]احلديث:  

يكون لكم قبله وهو معرس؛ فإن أبانا رسول اهلل   يشء  الإخوانكم املسلمني أن تعرسوه ب

 إال   الظل يوم بظله اهلل أظله معرسا  أنظر ومن، مسلام يعرس أن ملسلم ليس: يقول  كان

 (2)(ظله

إياكم أيتها العصابة  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مام قال اإل [ 759]احلديث: 

املرحومة املفضلة عىل من سواها، وحبس حقوق اهلل قبلكم يوما بعد يوم، وساعة بعد  

ساعة؛ فإنه من عجل حقوق اهلل قبله، كان اهلل أقدر عىل التعجيل له إىل مضاعفة اخلري يف  

أخر حقوق اهلل قبله، كان اهلل أقدر عىل تأخري رزقه، ومن حبس  العاجل واآلجل، وإنه من 

اهلل رزقه، َل يقدر أن يرزق نفسه، فأدوا إىل اهلل حق ما رزقكم، يطيب لكم بقيته، وينجز لكم  

لكم األضعاف الكثرية التي اليعلم عددها وال كنه فضلها إال اهلل   ما وعدكم من مضاعفته 

 (3)(رب العاملني

من ِسه أن يلقى اهلل  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مامقال اإل  [ 760]احلديث: 

وهو مؤمن حقا حقا، فليتول اهلل ورسوله والذين آمنوا، وليربأ إىل اهلل من عدوهم، ويسلم  

أَل تسمعوا ما ذكر اهلل من فضل أتباع األئمة اهلداة وهم املؤمنون  ..  ملا انتهى إليه من فضلهم

يِقنَي   َوَمنأ ُيطِِع اهللََّ ﴿قال:  دي ِذيَن َأنأَعَم اهللَُّ َعَليأِهمأ ِمَن النَّبِيينَي َوالصي ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَّ َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء فهذا وجه من وجوه فضل أتباع  [  69]النساء:    ﴾َوالش 
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 (1)(األئمة، فكيف هبم وفضلهم؟! 

من ِسه أن يتم اهلل له  ه: ) صحابالصادق يف وصيته أل مام اإل قال  [ 761]احلديث: 

التي اشرتطها عىل املؤمنني؛ فإنه قد   ه حتى يكون مؤمنا حقا حقا، فليتق اهلل بّشوطهإيامن

اشرتط مع واليته ووالية رسوله ووالية أئمة املؤمنني: إقام الصالة وإيتاء الزكاة وإقراض  

مما فرس مما حرم      يشء      ظهر منها وما بطن، فلم يبق    اهلل قرضا حسنا واجتناب الفواحش ما 

اهلل إال وقد دخل يف مجلة قوله، فمن دان اهلل فيام بينه وبني اهلل خملصا هلل، وَل يرخص لنفسه  

 (2) (من هذا، فهو عند اهلل يف حزبه الغالبني، وهو من املؤمنني حقا    يشء     يف ترك 

   إياكم واإلرصار عىل  ه: )صحابيته ألالصادق يف وص مامقال اإل  [ 762]احلديث: 

وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهمأ  ﴿ مما حرم اهلل يف ظهر القرآن وبطنه، وقد قال اهلل تعاىل:      يشء   َوََلأ ُيرِص 

َلُموَن  يعني املؤمنني قبلكم، إذا نسوا شيئا مما اشرتط اهلل يف كتابه  [ 135]آل عمران:  ﴾ َيعأ

، فاستغفروا وَل يعودوا إىل تركه، فذلك  يشء  الأهنم قد عصوا اهلل يف تركهم ذلك  عرفوا

َلُموَن ﴿معنى قول اهلل:  وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهمأ َيعأ  (3) ([135]آل عمران:  ﴾ َوََلأ ُيرِص 

اعلموا أنه إنام أمر وهنى  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مامقال اإل  [ 763]احلديث:  

من      يشء      أمر به ولينتهى عام هنى عنه، فمن اتبع أمره فقد أطاعه، وقد أدرك كل  ليطاع فيام  

اخلري عنده، ومن َل ينته عام هنى اهلل عنه فقد عصاه، فإن مات عىل معصيته أكبه اهلل عىل وجهه  

 (4) (يف النار

اعلموا أنه ليس بني اهلل  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مام قال اإل  [ 764]احلديث:  
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وبني أحد من خلقه ملك مقرب، وال نبي مرسل، وال من دون ذلك من خلقه كلهم إال  

طاعتهم له، فاجتهدوا يف طاعة اهلل إن ِسكم أن تكونوا مؤمنني حقا حقا، وال قوة إال  

 (1)(باهلل

  عليكم بطاعة ربكم ما ه: ) صحابالصادق يف وصيته أل مام قال اإل [ 765]احلديث:  

، فمن  سالم هو التسليم، والتسليم هو اإل سالم واعلموا أن اإل.. استطعتم، فإن اهلل ربكم

له، ومن ِسه أن يبلغ إىل نفسه يف اإلحسان فليطع   إسالم سلم فقد أسلم، ومن َل يسلم فال 

 (2)(اهلل؛ فإنه من أطاع اهلل فقد أبلغ إىل نفسه يف اإلحسان

إياكم ومعايص اهلل أن  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مام قال اإل [ 766]احلديث: 

تركبوها، فإنه من انتهك معايص اهلل فركبها، فقد أبلغ يف اإلساءة إىل نفسه، وليس بني  

اإلحسان واإلساءة منزلة، فألهل اإلحسان عند رهبم اجلنة، وألهل اإلساءة عند رهبم النار،  

 (3)(فاعملوا بطاعة اهلل، واجتنبوا معاصيه

اعلموا أنه ليس يغني  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مام قال اإل [ 767ديث: ]احل 

عنكم من اهلل أحد من خلقه شيئا، الملك مقرب، وال نبي مرسل، وال من دون ذلك، فمن  

 (4) (فليطلب إىل اهلل أن يرىض عنه ِسه أن تنفعه شفاعة الشافعني عند اهلل،

اعلموا أن أحدا من  ه: )صحابألالصادق يف وصيته  مام قال اإل [ 768]احلديث: 

،  خلق اهلل َل يصب رضا اهلل إال بطاعته وطاعة رسوله وطاعة والة أمره من آل حممد 
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 (1)( ومعصيتهم من معصية اهلل، وَل ينكر هلم فضال عظم أو صغر 

اعلموا أن املنكرين هم  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مام قال اإل  [ 769]احلديث:  

إِنَّ املأُنَافِِقنَي  ﴿املكذبون، وأن املكذبني هم املنافقون، وأن اهلل قال للمنافقني ـ وقوله احلق ـ: 

َد هَلُمأ َنِصرًيا
َفِل ِمَن النَّاِر َوَلنأ جَتِ َسأ ِك األأ رأ وال يفرقن أحد منكم ألزم  [  145]النساء:    ﴾ يِف الدَّ

من صفة احلق، وَل جيعله من أهلها،    أحد من الناس أخرجه اهللاهلل قلبه طاعته وخشيته من 

فإن من َل جيعله اهلل من أهل صفة احلق، فأولئك هم شياطني اإلنس واجلن، وإن لشياطني  

اإلنس حيلة ومكرا وخدائع ووسوسة بعضهم إىل بعض يريدون إن استطاعوا أن يردوا  

 الذي َل جيعل اهلل شياطني اإلنس من أهله  هم اهلل به من النظر يف دين اهلل أكرمأهل احلق عام 

إرادة أن يستوي أعداء اهلل وأهل احلق يف الشك واإلنكار والتكذيب، فيكونون سواء كام  

ُفُروَن َكاَم َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسَواءً ﴿وصف اهلل تعاىل يف كتابه من قوله:   ]النساء:    ﴾َود وا َلوأ َتكأ

ق أن يتخذوا من أعداء اهلل وليا وال نصريا، فال هيولنكم  ثم هنى اهلل أهل النرص باحل[ 89

عن النرص باحلق الذي خصكم اهلل به من حيلة شياطني اإلنس ومكرهم من   وال يردنكم 

كم، تدفعون أنتم السيئة بالتي هي أحسن فيام بينكم وبينهم، تلتمسون بذلك وجه  أمور

 (2)(ربكم بطاعته

إياكم والتجرب عىل اهلل،  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مام قال اإل  [ 770]احلديث:  

واعلموا أن عبدا َل يبتل بالتجرب عىل اهلل إال جترب عىل دين اهلل، فاستقيموا هلل، وال ترتدوا عىل  

أعقابكم، فتنقلبوا خاِسين أجارنا اهلل وإياكم من التجرب عىل اهلل، وال قوة لنا ولكم إال  
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 (1)(باهلل

ذا كان خلقه  إ العبد إنه: )صحابالصادق يف وصيته أل مامل اإلقا  [ 771]احلديث:  

اهلل يف األصل ـ أصل اخللق ـ مؤمنا، َل يمت حتى يكره اهلل إليه الّش ويباعده عنه، ومن كره  

اهلل إليه الّش وباعده عنه، عافاه اهلل من الكرب أن يدخله واجلربية، فالنت عريكته، وحسن  

وسكينته وختشعه، وورع عن حمارم اهلل،   سالموقار اإلوجهه، وصار عليه  خلقه، وطلق

واجتنب مساخطه، ورزقه اهلل مودة الناس وجماملتهم وترك مقاطعة الناس واخلصومات،  

، وإن العبد إذا كان اهلل خلقه يف األصل ـ أصل اخللق   يشء     وَل يكن منها وال من أهلها يف  

ه، فإذا حبب إليه الّش وقربه منه، ابتيل بالكرب  ـ كافرا، َل يمت حتى حيبب إليه الّش ويقربه من 

واجلربية، فقسا قلبه، وساء خلقه، وغلظ وجهه، وظهر فحشه، وقل حياؤه، وكشف اهلل  

سرته، وركب املحارم، فلم ينزع عنها، وركب معايص اهلل، وأبغض طاعته وأهلها، فبعد ما  

 (2)( بني حال املؤمن وحال الكافر

سلوا اهلل العافية  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مام قال اإل  [ 772]احلديث: 

واطلبوها إليه، والحول وال قوة إال باهلل، صربوا النفس عىل البالء يف الدنيا؛ فإن تتابع 

ة  اآلخرالبالء فيها والشدة يف طاعة اهلل وواليته ووالية من أمر بواليته خري عاقبة عند اهلل يف  

مها وزهرهتا وغضارة عيشها يف معصية اهلل ووالية من  من ملك الدنيا وإن طال تتابع نعي

هنى اهلل عن واليته وطاعته؛ فإن اهلل أمر بوالية األئمة الذين سامهم يف كتابه يف قوله:  

وا َوَكاُنوا بِآَياتِنَا ُيوِقُنونَ ﴿ ِرَنا ملََّا َصرَبُ ًة هَيأُدوَن بَِأمأ نَا ِمنأُهمأ َأئِمَّ وهم  [ 24]السجدة:  ﴾ َوَجَعلأ

ذين أمر اهلل بواليتهم وطاعتهم، والذين هنى اهلل عن واليتهم وطاعتهم وهم أئمة الضاللة  ال
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الذين قىض اهلل أن يكون هلم دول يف الدنيا عىل أولياء اهلل األئمة من آل حممد، يعملون يف  

  مع تكونوا أن وليتم، العذاب كلمة عليهم  ليحق دولتهم بمعصية اهلل ومعصية رسوله 

ه  أنبياءما قص اهلل عليكم يف كتابه مما ابتىل به  روافتدب، قبله من والرسل   حممد اهلل نبي

ثم سلوا اهلل أن يعطيكم الصرب عىل البالء يف الرساء والَّضاء والشدة ، وأتباعهم املؤمنني

 (1) (والرخاء مثل الذي أعطاهم وإياكم، ومماظة أهل الباطل

عليكم هبدي الصاحلني  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل  مامقال اإل  [ 773]احلديث:  

ووقارهم وسكينتهم وحلمهم وختشعهم وورعهم عن حمارم اهلل وصدقهم ووفائهم  

واجتهادهم هلل يف العمل بطاعته؛ فإنكم إن َل تفعلوا ذلك َل تنزلوا عند ربكم منزلة  

 (2)(الصاحلني قبلكم 

اعلموا أن اهلل إذا أراد  ه: )صحابالصادق يف وصيته أل مامقال اإل  [ 774]احلديث: 

، فإذا أعطاه ذلك نطق لسانه باحلق، وعقد قلبه عليه فعمل  سالمبعبد خريا رشح صدره لإل

ه، وكان عند اهللـ  إن مات عىل ذلك احلالـ  من املسلمني  إسالمبه، فإذا مجع اهلل له ذلك تم له  

ره ضيقا حرجا، فإن جرى عىل  وكله إىل نفسه، وكان صد حقا، وإذا َل يرد اهلل بعبد خريا 

لسانه حق َل يعقد قلبه عليه، وإذا َل يعقد قلبه عليه َل يعطه اهلل العمل به، فإذا اجتمع ذلك  

عليه حتى يموت وهو عىل تلك احلال، كان عند اهلل من املنافقني، وصار ما جرى عىل لسانه  

به حجة عليه، فاتقوا اهلل،   من احلق الذي َل يعطه اهلل أن يعقد قلبه عليه، وَل يعطه العمل

، وأن جيعل ألسنتكم تنطق باحلق حتى يتوفاكم وأنتم  سالموسلوه أن يّشح صدوركم لإل 

عىل ذلك، وأن جيعل منقلبكم منقلب الصاحلني قبلكم، وال قوة إال باهلل واحلمد هلل رب  
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 (1)(العاملني

من ِسه أن يعلم أن اهلل  ه: ) صحابالصادق يف وصيته أل  مامقال اإل  [ 775]احلديث:  

ب وَن  ﴿ :  حيبه، فليعمل بطاعة اهلل وليتبعنا، أَل يسمع قول اهلل عز وجل لنبيه  
ُقلأ إِنأ ُكنأُتمأ حُتِ

ِفرأ َلُكمأ ُذُنوَبُكمأ َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  بِبأُكُم اهللَُّ َوَيغأ بُِعويِن حُيأ   واهلل  ؟[31]آل عمران:  ﴾اهللََّ َفاتَّ

دا إال أحبه  أب  عبد  يتبعنا   ال  واهلل  وال،  اتباعنا   طاعته  يف  عليه  اهلل  أدخل  إال  أبدا  عبد  اهلل  اليطيع

اهلل، وال واهلل، اليدع أحد اتباعنا أبدا إال أبغضنا، وال واهلل اليبغضنا أحد أبدا إال عىص اهلل،  

 (2) (ومن مات عاصيا هلل أخزاه اهلل، وأكبه عىل وجهه يف النار، واحلمد هلل رب العاملني
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 هذا الكتاب 

أكثر ما ورد يف املصادر السنية والشيعية حول ]موازين اهلداية  هذا الكتاب جيمع 

 ومراتبها[، ونقصد هبا أمرين: 

: املعاين والقيم التي ال يتحقق باهلداية الصافية اخلالصة إال من توفرت فيه،  أوهلام 

اجلانب السلوكي العميل منه والذوقي،  سواء كان ذلك يف اجلانب العقدي واملعريف، أو يف 

 وهو ما يمكن أن نطلق عليه لقب ]موازين اهلداية[ 

: املراتب التي تتحقق هبا تلك املوازين أثناء األداء العميل هلا؛ ذلك أن للهداية  ثانيهام 

اإلهلية ـ بحسب ما ورد يف النصوص الكثرية ـ مرتبتان: دنيا، وهي ما يطلق عليه لقب  

[، و]اإلحسان[ وغريها،  يامنعليا، وهي مراتب كثرية، يطلق عليها لقب ]اإل[، وسالم]اإل

وهو ما يشري إليه القرآن الكريم عند التفريق بني أهل اليمني، واملقربني.. فالعدالة اإلهلية  

ترفض التسوية بني الذين بذلوا نفوسهم هلل، وعاشوا حياهتم يف صحبته، ويف تنفيذ أوامره،  

 ين الذين اكتفوا باحلد األدنى من الدين. وبني أولئك املقرص

  سالم والغرض من هذا الرد عىل تلك الدعاوى العريضة التي جتعل االنتساب لإل

أو الوالية شيئا سهال بسيطا، يتحقق بأدنى جماهدة، ولكل الناس، حتى أولئك   يامنأو اإل 

لذين يكتفون من  املنحرفني عن كل قيم الدين.. وهو ما تبناه املرجئة يف كل األجيال، وا 

 الدين بالدعاوى التي ال دليل عليها.
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