
 



 

 هذا الكتاب 

يضم هذا الكتاب ألفي حديث من أحاديث املواعظ والوصايا، والتي يدخل 

أعطيت جوامع الكلم، واخترص يل ) يف قوله:  أكثرها فيام أشار إليه رسول اهلل 

 الكالم اختصارا(  

املواعظ وقد دفعنا إىل ختصيصه هبذا اجلزء، وهبذا الرتتيب، أنا رأينا أن 

والوصايا واألحاديث الواردة بشأهنا من أحسن املصادر التي يتحقق هبا معنيان، 

 كالمها وردت هبا الرشيعة، ودل عليه العقل:

؛ فهو دورمها يف حتقيق اهلداية والصالح والتقوى، ذلك أهنام يرققان األولأما  

يصح أن ُتقدم الفروع    القلوب، ويوفران هلا القابلية لتقبل التعاليم اإلهلية، ولذلك ال

 عليها، فالفروع ال تنبني إال عىل األصول. 

؛ فدورمها فيام هتدف إليه هذه السلسلة، وهو حتقيق الوحدة  الثاينوأما 

اإلسالمية، وذلك بسبب اشتامهلا عىل القضايا الكلية والكربى التي جاءت هبا 

فيها عادة بني   األديان مجيعا دون اخلوض يف تفاصيل الفروع، والتي يقع اخلالف

 األديان واملذاهب.

وبناء عىل هذا كان هذا الكتاب، الذي يشمل مواعظ ووصايا النبوة واإلمامة  

من أحسن املصادر احلديثية التي جتمع األمة.. ذلك أن األحاديث الواردة فيه تشكل 

 القواسم املشرتكة الكربى التي تتفق عليها األمة بمدارسها مجيعا.

القواسم الكربى التي جاء األنبياء واألديان مجيعا لتحقيقها يف  بل إهنا تشكل 

 الواقع، كام أشار اهلل تعاىل إىل ذلك عند ذكره لوصاياه ألنبيائه وللبرشية.
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 قدمة  امل 

يضم هذا الكتاب ألفي حديث من أحاديث املواعظ والوصايا، والتي يدخل أكثرها  

أعطيت جوامع الكلم، واخترص يل الكالم  ) يف قوله:  فيام أشار إليه رسول اهلل 

  (1)اختصارا(

وقد دفعنا إىل ختصيصه هبذا اجلزء، وهبذا الرتتيب، بعد بيان منابع اهلداية، وما ورد  

حول اإلمامة واالمتداد الرسايل، أنا رأينا أن املواعظ والوصايا واألحاديث الواردة بشأهنا  

 من أحسن املصادر التي يتحقق هبا معنيان، كالمها وردت به الرشيعة، ودل عليه العقل: 

؛ فهو دورمها يف حتقيق اهلداية والصالح والتقوى، ذلك أهنام يرققان  األول أما 

ا القابلية لتقبل التعاليم اإلهلية، ولذلك ال يصح أن ُتقدم الفروع عليها،  القلوب، ويوفران هل

 فالفروع ال تنبني إال عىل األصول. 

؛ فدورمها فيام هتدف إليه هذه السلسلة، وهو حتقيق الوحدة اإلسالمية،  الثاين وأما 

ون  وذلك بسبب اشتامهلا عىل القضايا الكلية والكربى التي جاءت هبا األديان مجيعا د

 اخلوض يف تفاصيل الفروع، والتي يقع اخلالف فيها عادة بني األديان واملذاهب. 

فالوصايا واملواعظ ـ مثال ـ تقترص عىل الدعوة للصالة واخلشوع فيها والتأدب  

بآداهبا.. بخالف أحاديث الفروع الواردة يف كيفية أدائها، والتي قد يقع فيها اخلالف..  

 ه أوىل من تقديم املختلف فيه. ولذلك كان تقديم املتفق علي 

وبناء عىل هذا كان هذا الكتاب، الذي يشمل مواعظ ووصايا النبوة واإلمامة من  

 

 ( رواه أبو يعىل. 1)
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أحسن املصادر احلديثية التي جتمع األمة.. ذلك أن األحاديث الواردة فيه تشكل القواسم  

 املشرتكة الكربى التي تتفق عليها األمة بمدارسها مجيعا. 

الكربى التي جاء األنبياء واألديان مجيعا لتحقيقها يف الواقع،    بل إهنا تشكل القواسم

 كام أشار اهلل تعاىل إىل ذلك عند ذكره لوصاياه ألنبيائه وللبرشية. 

باإلضافة إىل ذلك، فقد كان من دوافعنا لتخصيص املواعظ والوصايا هبذا اجلزء ما  

 ييل:  

ة من أدوار رسل اهلل وأئمة  ـ ما ورد يف القرآن الكريم من كون الوعظ والوصي أوال 

اهلدى، وأن االمتثال الصادق لنبوهتم وإمامتهم ال يتحقق من دون معرفة ذلك، والعمل  

 به.

َا  ﴿ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل عن إبراهيم وذريته عليهم السالم:  َوَوَّصى هبه

يى إهنى ا
يُم َبنهيهه َوَيْعُقوُب َياَبنه يَن َفاَل ََتُوُتنى إهالى َوَأْنُتْم ُمْسلهُمونَ اْصَطَفى َلُكمُ  هللإهْبَراهه   ﴾  الدِّ

 [ 132]البقرة:  

وأحيانا ترد الوصية باعتبارها من اهلل تعاىل مبارشة، باعتباره مصدر مجيع وصايا  

ي َأْوَحْينَا  ﴿األنبياء وورثتهم، كام قال تعاىل:  ينه َما َوَّصى بههه ُنوًحا َوالىذه َن الدِّ َع َلُكْم مه رَشَ

ُقوا فهيهه َكرُبَ َعىَل   يَن َواَل َتَتَفرى يَسى َأْن َأقهيُموا الدِّ يَم َوُموَسى َوعه ْينَا بههه إهْبَراهه إهَلْيَك َوَما َوصى

كهنَي َما َتْدُعوُهْم إهَلْيهه ا ي إهَلْيهه َمْن ُينهيُب  هلل املرُْْشه َتبهي إهَلْيهه َمْن َيَشاُء َوََيْده ،  [ 13]الشورى:  ﴾ََيْ

َكاةه َما ُدْمُت َحيًّا ﴿ لسان املسيح عليه السالم: وقال عىل  اَلةه َوالزى ]مريم:   ﴾َوَأْوَصاينه بهالصى

31 ] 

  ﴿ أو قوله يف اعتبار وصايا رسل اهلل وورثتهم وصايا من اهلل تعاىل مبارشة لعباده: 

اُكْم َأنه  ْن َقْبلهُكْم َوإهيى يَن ُأوُتوا اْلكهَتاَب مه ْينَا الىذه ُقوا اَوَلَقْد َوصى َما يفه   هللَوإهْن َتْكُفُروا َفإهنى  هلل اتى
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اَمَواته َوَما يفه  يًّا ََحهيًدا  هللَوَكاَن ا األرض السى
ْينَا  ﴿، وقوله: [131]النساء:  ﴾َغنه َوَوصى

ْلٌم َفاَل ُتطهْعُهاَم إهيَلى َمرْ  َك ِبه َما َلْيَس َلَك بههه عه ْنَساَن بهَوالهَدْيهه ُحْسنًا َوإهْن َجاَهَداَك لهُترْشه ُعُكْم  اإْله جه

 [ 8]العنكبوت:   ﴾ َفُأَنبُِّئُكْم بهاَم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن 

وهكذا أخرب عن التوايص، وأنه صفة أساسية من صفات املؤمنني املفلحني، التي  

رْبه َوَتَواَصْوا بهاملَْْرََحَةه   ﴿ جتنبهم اخلسارة، قال تعاىل:  يَن آَمنُوا َوَتَواَصْوا بهالصى َن الىذه ُثمى َكاَن مه

ي  1ْلَعرْصه ) َوا﴿ ، وقال: [18، 17]البلد:  ﴾( ُأوَلئهَك َأْصَحاُب املَْْيَمنَةه 17) ْنَساَن َلفه ( إهنى اإْله

رْبه  2ُخْْسٍ )  َاته َوَتَواَصْوا بهاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا بهالصى
احله ُلوا الصى يَن آَمُنوا َوَعمه ]العرص:    ﴾( إهالى الىذه

 [ 3 ـ  1

ومثل ذلك املوعظة، فقد وصف اهلل تعاىل رساالته إىل عباده أهنا مواعظ هتدي إىل  

َظًة  ﴿خمربا عن حمتويات التوراة: احلق، قال تعاىل   َمْوعه
ٍ
ء ْن ُكلِّ ََشْ َوَكَتْبنَا َلُه يفه اأْلَْلَواحه مه

قهنيَ  يُكْم َداَر اْلَفاسه ٍة َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا بهَأْحَسنهَها َسُأره  َفُخْذَها بهُقوى
ٍ
ء ياًل لهُكلِّ ََشْ   ﴾ َوَتْفصه

 ( 145)ألعراف: 

َن  َوآَتيْ ﴿وقال يف وصف اإلنجيل:   قًا ملهَا َبنْيَ َيَدْيهه مه يَل فهيهه ُهدًى َوُنوٌر َوُمَصدِّ ْنجه نَاُه اأْله

َظًة لهْلُمتىقهنيَ   ( 46)املائدة:  ﴾التىْوَراةه َوُهدًى َوَمْوعه

َفاٌء ملهَا يفه  ﴿ وقال عن القرآن الكريم:  ْن َربُِّكْم َوشه َظٌة مه َا النىاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوعه َيا َأَيه

نهنيَ الصه  َوَلَقْد َأْنَزْلنَا إهَلْيُكْم آَياٍت ُمَبيِّنَاٍت  ﴿(، وقال:  57)يونس: ﴾ُدوره َوُهدًى َوَرَْحٌَة لهْلُمْؤمه

َظًة لهْلُمتىقهنيَ  ْن َقْبلهُكْم َوَمْوعه يَن َخَلْوا مه َن الىذه َهَذا َبَياٌن لهلنىاسه  ﴿(، وقال:  34)النور:  ﴾ َوَمَثاًل مه

َظٌة له   ( 138)آل عمران: ﴾ ْلُمتىقهنيَ َوُهدًى َوَمْوعه

ُظُه  ﴿وقد مجع اهلل تعاىل بني املوعظة والوصية، فقال:  ْبنههه َوُهَو َيعه َوإهْذ َقاَل ُلْقاَمُن اله

ْك بها  َك َلُظْلٌم َعظهيٌم )  هللَياُبنَيى اَل ُترْشه ْ ُه َوهْ 13إهنى الرشِّ ْنَساَن بهَوالهَدْيهه ََحََلْتُه ُأمه ْينَا اإْله نًا  ( َوَوصى
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ريُ   [ 14، 13]لقامن:   ﴾َعىَل َوْهٍن َوفهَصاُلُه يفه َعاَمنْيه َأنه اْشُكْر يله َولهَوالهَدْيَك إهيَلى املَْصه

وهو ما يشري إىل أن لكليهام دورا تربويا كبريا، ذلك أن املوعظة تؤهل النفس لقبول  

 الوصية، واالنفعال هلا، والتأثر بمعناها. 

أمهية الوصايا وتقديمها عىل غريها، باعتبارها جتمع القضايا  ـ أن العقل يدل عىل    ثانيا 

الكربى واألساسية التي حيرص اإلنسان عادة عىل ذكرها.. ولذلك كان زبدة التجارب  

 وخالصتها. 

وهلذا دعا القرآن الكريم كل املؤمنني إىل الوصية للوالدين واألقارب ولكل من  

َب َعَلْيُكْم إهَذا َحََضَ َأَحَدُكُم املَْْوُت إهْن َتَرَك  ُكته ﴿يشعرون بمسؤوليتهم جتاهه، قال تعاىل: 

نَي )  ا َعىَل املُْتىقه يىُة لهْلَوالهَدْينه َواأْلَْقَربهنَي بهاملَْْعُروفه َحقًّ
ا اْلَوصه َعُه  180َخرْيً َلُه َبْعَد َما َسمه ( َفَمْن َبدى

ُلوَنُه إهنى  يَن ُيَبدِّ يٌع َعلهيمٌ  هللاَفإهنىاَم إهْثُمُه َعىَل الىذه  [ 181، 180]البقرة:   ﴾َسمه

وهكذا نجد القرآن الكريم يكرر ذكر الوصية، والتي ال تقترص فقط عىل القضايا  

 املادية، أو ما يرتبط هبا، بل تشمل غريها أيضا. 

ـ أن العقل يدل عىل أمهية املوعظة، باعتبارها قرينة للوصية، ومندجمة فيها، حتى    ثالثا 

نا كثرية التمييز بينهام، وهلذا اعتربها اهلل تعاىل من أساليب الدعوة  أنه يستحيل أحيا 

َي  ﴿األساسية، قال تعاىل:  تهي هه َظةه احْلََسنَةه َوَجادههْلُْم بهالى ْكَمةه َواملَْْوعه اْدُع إهىَل َسبهيله َربَِّك بهاحْله

يَن َأْحَسُن إهنى َربىَك ُهَو َأْعَلُم بهَمْن َضلى َعْن َسبهيلههه َوهُ   [ 125]النحل:    ﴾َو َأْعَلُم بهاملُْْهتَده

ا هَلُْم   ُْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن بههه َلَكاَن َخرْيً وأخرب عن أثر االستجابة هلا، فقال: ﴿ َوَلْو َأهنى

 [ 66﴾ ]النساء:  

وأخرب عن أثر اإلعراض عنها، فقال حيكي مقالة عاٍد قومه هود عليه السالم لنبيِّهم:  

ظهنَي ﴾ ]الشعراء: ﴿  َن اْلَواعه  [ 136َقاُلوا َسَواٌء َعَلْينَا َأَوَعْظَت َأْم ََلْ َتُكْن مه
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ونحب أن ننبه إىل أنا حاولنا يف هذا اجلزء عدم التدخل قدر اإلمكان، بل االكتفاء  

بذكر األحاديث وتصنيفها وختليصها من كل ما يتعارض مع القرآن الكريم أو مع الفطرة  

 إشارة إىل ذلك، بل االكتفاء بذكر املصدر فقط.  السليمة دون 

وذلك ألن الغرض منه أن يوجه لعموم الناس وخصوصهم، ليكون بمثابة دستور  

 ملن يريد أن يعيش مع النبوة واإلمامة وتعاليمها السامية. 

وقد رأينا أن خلط تلك التعاليم املقدسة مع غريها قد ييسء إليها، أو يرصف القارئ  

منها، باإلضافة إىل أنا يف سائر أجزاء السلسلة قد نعرض لتلك القضايا،   عن االستفادة

 بالتفصيل املرتبط هبا. 

ومن هذا الباب حاولنا أن نخترص األحاديث الطويلة التي قد يرغب القارئ عنها  

عادة، إما بتقسميها إىل مقاطع، يتضمن كل مقطع معنى خاصا به.. أو بتهذيبها من كل  

 تي ال عالقة هلا هبا مبارشة.  النصوص الطويلة ال

 وقد قسمنا الكتاب بحسب نوع األحاديث الواردة فيه إىل فصلني: 

يف األحاديث النبوية، وقد قسمناه ـ بحسب   الواردة: املواعظ والوصايا األول 

 املصادر احلديثية ـ إىل قسمني: املصادر السنية واملصادر الشيعية. 

د أوردنا فيه ما ورد من األحاديث عن اإلمام  : مواعظ ووصايا أئمة اهلدى، وقالثاين 

 عيل وسائر أئمة اهلدى. 
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 الفصل األول 

 يف األحاديث النبوية   الواردة وصايا  املواعظ وال

يتناول هذا الفصل أكثر ما ورد يف كتب احلديث ضمن املواعظ والوصايا وجوامع  

أو التحقيق فيها لوضوحها،   وقد اكتفينا بذكرها دون رشحها الكلم واحلكم وغريها، 

 واتفاق األمة عليها، ولكوننا سنتناول الفروع املرتبطة هبا يف حماهلا اخلاصة من هذه السلسلة. 

 در احلديثية الواردة فيه إىل قسمني: وقد قسمناه بحسب املصا 

 . يف املصادر السنية  الواردةاألول ـ املواعظ والوصايا 

 الشيعية. يف املصادر  الواردةالثاين ـ املواعظ والوصايا 

وقد تعمدنا أن نرتك بعض األحاديث املكررة يف كال املصدرين، لبيان اتفاق األمة  

 من تفرقها فيها أو بشأهنا. عىل تلك القضايا، وهو ما يعطيها قوة أعظم 

 املصادر السنية يف    الواردة القسم األول ـ املواعظ والوصايا  

يتناول هذا القسم األحاديث الواردة يف مصادر احلديث السنية، مما نرى موافقته  

 للقرآن الكريم والفطرة السليمة، وقد قسمنا األحاديث الواردة فيه إىل قسمني: 

 ـ املواعظ والوصايا املطلقة: وهي التي َل حتدد يف أعداد معينة.  أوال 

ـ املواعظ والوصايا املقيدة باألعداد: وهي التي حددت املواضع املرتبطة هبا   ثانيا 

 ضمن أعداد معينة. 

وقد دفعنا إىل هذا التقسيم كثرة األحاديث املقيدة باألعداد، ولذلك اهتمت املصادر  

يف كتابه   هـ(975املتقي اهلندي )املتوىف: املنهج يف التقسيم، مثلام فعل احلديثية السنية هبذا 



 

12 

 

 الكبري ]كنز العامل[، وغريه ممن اهتم بجمع األحاديث النبوية.

 : املطلقة املواعظ والوصايا  أوال ـ  

وهي أحاديث كثرية جدا، يصعب تقسيمها إىل مواضع أو أساليب حمددة، لكوهنا  

ولكن ـ مع ذلك، ولَضورة التصنيف ـ حاولنا تصنيفها إىل   جتمع كل املعاين واألساليب، 

 األقسام التالية:  

 الواردة بصيغة الرتغيب والرتهيب:   املواعظ والوصايا ـ    1

وهي األحاديث التي حتفز النفوس عىل السري إىل اهلل، والتخلق باألخالق احلسنة  

نيا، أو باآلخرة، ومن تلك  من خالل احلوافز والزواجر الكثرية، سواء تلك التي ترتبط بالد

 األحاديث:  

من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ املنزل، أال إن  : )اهلل قال رسول  [ 1]احلديث: 

  (1)سلعة اهلل غاليٌة، أال إن سلعة اهلل اجلنة(

عىل شاب وهو يف املوت، فقال: )كيف جتدك(؟ قال:    دخل النبي   [ 2]احلديث:  

ال َيتمعان يف قلب عبد يف مثل هذا  ) : أرجو اهلل يا رسول اهلل، وإين أخاف ذنوِب، فقال 

  (2) املوطن إال أعطاه اهلل ما يرجو منه، وأمنه مما خياف(

مسامعه  : )إن أهل اجلنة من ال يموت حتى يمأل اهلل  قال رسول اهلل    [ 3]احلديث:  

  (3)مما حيب، وأهل النار من ال يموت حتى مأل اهلل مسامعه مما يكره(

: )أهل النار كل شديد قبعثري، قيل: يا رسول اهلل!  قال رسول اهلل    [ 4]احلديث:  

 

 ( وقال: حسن غريب.  2450( الرتمذي )1)

 ( وقال: حسن غريب.  983( الرتمذي )2)

 ( رواه سمويه واحلاكم. 3)
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من القبعثري؟ قال: الشديد عىل األهل الشديد عىل الصاحب، الشديد عىل العشرية؛ وأهل  

  (1)اجلنة كل ضعيف مزهد(

مستكرب   (3) جواظ (2): )أهل النار كل جعظريقال رسول اهلل  [ 5ث: ]احلدي 

  (4)مجاع مناع، وأهل اجلنة الضعفاء املغلوبون(

بأهل النار؟ كل جعظري جواظ   م: )أال أخربك قال رسول اهلل  [ 6]احلديث: 

  (5)بأهل اجلنة؟ كل مسكني لو أقسم عىل اهلل ألبره( ممستكرب مجاع منوع، أال أخربك 

  .. : )أال أدلكم عىل أهل اجلنة؟ الضعفاء املتظلمونقال رسول اهلل    [ 7]احلديث:  

  (6)أال أدلكم عىل أهل النار؟ كل شديد جعظري(

: )يا رساقة بن مالك! أال أخربك بأهل اجلنة وأهل  قال رسول اهلل    [ 8]احلديث:  

نة من ملئت مسامعه من الثناء احلسن وهو يسمع، وأهل النار من ملئت  النار؟ أهل اجل 

  (7)مسامعه من الثناء السييء وهو يسمع(

: )خيار أمتي من دعا إىل اهلل تعاىل وحبب عباده  قال رسول اهلل  [ 9]احلديث: 

  (8) إليه ورشار أمتي التجار من كثرت أيامنه وإن كان صادقا(

: )أكثر ما يدخل الناس اجلنة تقوى اهلل وحسن  قال رسول اهلل  [ 10]احلديث: 

   (9)اخللق، وأكثر ما يدخل الناس النار األجوفان: الفم والفرج(

 

 ( رواه الشريازي يف األلقاب، والديلمي.1)

( جعظري: اجلعظري: الفظ الغليظ أو األكول الغليظ  2)

 .  391/ 1والقصري املتنفخ بام ليس عنده. القاموس  

( اجلواظ: الضخم املختال يف مشيته. الصحاح  3)

 .  3/1171للجوهري 

 رواه أَحد واحلاكم. ( 4)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.5)

 ( رواه أَحد. 6)

 ( رواه ابن املبارك. 7)

 ( رواه ابن النجار. 8)

 ( رواه أَحد، يف األدب، والرتمذي واحلاكم والبيهقي. 9)



 

14 

 

إن املعروف واملنكر خليقتان ينصبان للناس  : )قال رسول اهلل  [ 11]احلديث: 

  (1) يستطيعون له إال لزوما(يوم القيامة، فأما املعروف فيقول ألصحابه: إليكم إليكم! وما 

والذي نفيس بيده! إن املعروف واملنكر  : )قال رسول اهلل  [ 12]احلديث: 

خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما املعروف فيبرش أصحابه ويعدهم اخلري وأما املنكر  

  (2) فيقول: إليكم إليكم! وما يستطيعون له إال لزوما(

أال أخربكم بخريكم من رشكم! خريكم من  : ) قال رسول اهلل [ 13]احلديث: 

  (3)يرجى خريه ويؤمن رشه، ورشكم من ال يرجى خريه وال يؤمن رشه(

: )قولوا خريا، قولوا: سبحان اهلل وبحمده،  قال رسول اهلل  [ 14]احلديث: 

ه،  فبالواحدة عرشة، وبالعرشة مائة، وباملائة ألف، ومن زاد زاده اهلل، ومن استغفر غفر اهلل ل

ومن حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل فقد ضاد اهلل يف ملكه، ومن أعان عىل خصومة  

من غري علم كان يف سخط اهلل حتى ينزع، ومن هبت مؤمنا أو مؤمنة حبسه اهلل يف ردغة  

اخلبال حتى يأيت باملخرج مما قال، ومن مات وعليه دين أخذ من حسناته، ليس ثم دينار وال  

  (4)فإن فيهام رغب الدهر( الفجر  ركعتيدرهم، حافظوا عىل 

: )ما لكم ال تتكلمون؟ من قال: سبحان اهلل  قال رسول اهلل  [ 15]احلديث: 

وبحمده كتب اهلل له عرش حسنات، ومن قاهلا عرشا كتب اهلل له مائة حسنة، ومن قاهلا مائة  

مرة كتب اهلل له ألف حسنة، ومن زاد زاده اهلل، ومن استغفر غفر اهلل له، ومن حالت شفاعته  

هتم بريئا صريه اهلل إىل طينة اخلبال  دون حد من حدود اهلل فقد ضاد اهلل يف حكمه، ومن ا

 

 ( رواه ابن أِب الدنيا يف قضاء احلوائج. 1)

 ( رواه أَحد. 2)

 ( رواه أَحد والرتمذي.3)

 ( رواه اخلطيب. 4)
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حتى يأيت باملخرج مما قال، ومن انتفى من ولده فيفضحه به يف الدنيا فضحه اهلل عىل رؤس  

  (1) اخلالئق يوم القيامة(

: )من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه،  قال رسول اهلل    [ 16]احلديث:  

جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال   ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم

  (2) يدخل احلامم إال بمئزر، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر من نسائكم فال يدخلن احلامم(

: )خيار أمتي من شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال  قال رسول اهلل  [ 17]احلديث: 

ستبرشوا وإذا أساؤا استغفروا،  رشيك له، وأن حممدا عبده ورسوله، والذين إذا أحسنوا ا

أو قال:    ـوإذا سافروا قرصوا وأفطروا، ورشار أمتي الذين ولدوا يف النعيم وغذوا به مهتهم  

  (3)لني الثياب وطيب الطعام والتشدق يف الكالم( ـ هنمتهم 

: )وجدت احلسنة نورا يف القلب، وزينا يف الوجه،  قال رسول اهلل    [ 18]احلديث:  

  (4)، ووجدت اخلطيئة سوادا يف القلب، ووهنا يف العمل، وشينا يف الوجه(وقوة يف العمل 

: )إين أرى ما ال ترون، وأسمع ما ال تسمعون،  قال رسول اهلل  [ 19]احلديث: 

أطت السامء وحق هلا أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضٌع جبهته هلل  

لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا، وما تلذذتم بالنساء عىل  ساجدا، واهلل لو تعلمون ما أعلم 

  (5)الفرش، وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهلل، لوددت أين شجرٌة تعضد(

عن حنظلة بن الربيع األسيدى قال: لقيني أبو بكر، فقال: كيف   [ 20]احلديث: 

  عند النبي  أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان اهلل ما تقول؟ قلت: نكون 

 

 ( رواه ابن صرصي يف أماليه. 1)

 ( رواه أبو يعىل والبيهقي والطرباين يف الكبري واحلاكم. 2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 4)

 ( وقال: حسن غريب.  2312( الرتمذي )5)
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يذكرنا بالنار واجلنة كأنا رأي عني، وإذا خرجنا من عنده عافسنا األزواج واألوالد  

والضيعات، ونسينا كثريا، قال أبو بكر: فواهلل إنا لنلقى مثل ذلك، فانطلقت أنا وأبو بكر  

وما ذاك؟( قلت: نكون  )، فقلت: نافق حنظلة يا رسول اهلل، فقال:حتى دخلنا عىل النبي  

ندك تذكرنا بالنار واجلنة كأنا رأى عني، فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد  ع

: )والذي نفيس بيده لو تدومون عىل ما تكونون عندي  والضيعات ونسينا كثريا، فقال 

  ( ويف الذكر لصافحتكم املالئكة عىل فرشكم ويف طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعٌة وساعة

 . (1) ثالث مرات

يا أَيا الناس، اذكروا  ) إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال:  كان النبي  [ 21يث: ]احلد 

  (2)اهلل، اذكروا اهلل، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء املوت بام فيه(

: )بئس العبد عبٌد ختيل واختال ونيس الكبري  قال رسول اهلل  [ 22]احلديث: 

بار األعىل، بئس العبد عبٌد سهى وهلى  املتعال، بئس العبد عبٌد جترب واعتدى ونسى اجل

ونسى املقابر والبىل، بئس العبد عبٌد عتا وطغى ونسى املبتدأ واملنتهى، بئس العبد عبٌد خيتل  

الدين بالشهوات، بئس العبد عبٌد طمع يقوده، بئس العبد عبٌد هوى يضله، بئس العبد عبٌد  

  (3)رغب يذله( 

مهه، جعل اهلل غناه يف قلبه   اآلخرة : )من كانت قال رسول اهلل  [ 23]احلديث: 

ومجع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمٌة، ومن كانت الدنيا مهه جعل اهلل فقره بني عينيه  

فال يميس إال فقريا وال يصبح إال فقريا،   ؛وفرق عليه شمله وَل يأته من الدنيا إال ما قدر له

 

 ( 2514( والرتمذي )2750( مسلم )1)

 (، وقال: حسن صحيح.  2457( الرتمذي )2)

 ( 2448( الرتمذي )3)
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بقلبه، إال جعل اهلل قلوب املؤمنني تنقاد إليه بالود والرَحة، وكان اهلل  وما أقبل عبٌد عىل اهلل 

  (1)بكل خري إليه أرسع(

: )يقول اهلل تعاىل: ابن آدم تفرغ لعباديت أمأل  قال رسول اهلل  [ 24]احلديث: 

  (2)صدرك غنى وأسد فقرك، وإال تفعل مألت يديك شغال وَل أسد فقرك(

: )الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت،   قال رسول اهلل [ 25]احلديث: 

  (3)والعاجز من أتبع نفسه هواها وَتنى عىل اهلل(

: )بادروا باألعامل سبعا، هل تنتظرون إال فقرا  قال رسول اهلل  [ 26]احلديث: 

منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا جمهزا أو الدجال، فرش غائب  

  (4) ساعة والساعة أدهى وأمر، وأكثروا من ذكر هاذم اللذات(ينتظر، أو ال 

: )ما رأيت مثل النار نام هارهبا، وال مثل اجلنة  قال رسول اهلل  [ 27]احلديث: 

  (5)نام طالبها!(

: )لو أن رجال َير عىل وجهه من يوم ولد إىل يوم  قال رسول اهلل    [ 28]احلديث:  

  (6) حلقره يوم القيامة(يموت يف مرضاة اهلل تعاىل، 

: )بادروا باألعامل هرما ناغضا، وموتا خالسا،  قال رسول اهلل  [ 29]احلديث: 

 (7)ومرضا حابسا، وتسويفا مؤيسا(

: )من اشتاق إىل اجلنة سارع إىل اخلريات، ومن  قال رسول اهلل  [ 30]احلديث: 

 

 (، وقال: حديث صحيح.  2465( الرتمذي )1)

 ( وقال: حسن غريب.  2466( الرتمذي )2)

 (، وقال: حسن.  2459( الرتمذي )3)

 (  2306( الرتمذي )4)

 (  2601( الرتمذي )5)

 (  4/185( أَحد )6)

 ( رواه البيهقي يف شعب االيامن. 7)
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ذات، ومن زهد يف  أشفق من النار هلى عن الشهوات، ومن ترقب املوت هانت عليه الل

 (1) املصيبات(الدنيا هانت عليه  

الرب ال يبىل، والذنب ال ينسى، والديان ال  : )اهلل قال رسول  [ 31]احلديث: 

  (2)يموت، اعمل ما شئت، كام تدين تدان(

، فإهنا أمكم، وإنه ليس من  األرض حتفظوا من  : )اهلل  قال رسول    [ 32]احلديث:  

  (3)رشا إال وهي خمربة به(أحد عامل عليها خريا أو 

قال داود: يازارع السيئات! أنت حتصد شوكها  : ) اهلل  قال رسول    [ 33]احلديث:  

 (4)وحسكها(

كام ال َيتنى من الشوك العنب كذلك ال ينزل  : )اهلل قال رسول  [ 34]احلديث: 

  (5)الفجار منازل األبرار، ومها طريقان، فأَيام أخذتم أدركتم إليه(

كام ال َيتنى من الشوك العنب كذلك ال ينزل  : )اهلل قال رسول  [ 35]احلديث: 

  (6)الفجار منازل األبرار، فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم عىل أهله(

من شدد سلطانه بمعصية اهلل أوهن اهلل كيده  : )اهلل قال رسول  [ 36]احلديث: 

  (7) يوم القيامة(

إن اهلل تعاىل يبغض كل جعظري جواظ  : )اهلل قال رسول  [ 37]احلديث: 

  (8) (اآلخرةسخاب يف األسواق، جيفة بالليل، َحار بالنهار، عاَل بالدنيا، جاهل ب

 

 واه البيهقي يف شعب االيامن. ( ر1)

 ( رواه عبد الرزاق يف املصنف. 2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)

 ( رواه ابن عساكر.4)

 ( رواه ابن عساكر.5)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 6)

 ( رواه أَحد. 7)

 ( رواه البيهقي. 8)
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  (1) إن اجلنة ال حتل لعاص(: )اهلل  قال رسول   [ 38]احلديث:  

و نار، خلود بال موت  إن املرد إىل اهلل، إىل جنة أ : )اهلل  قال رسول    [ 39]احلديث:  

  (2)وإقامة بال ظعن(

ليس من ليلة إال والبحر يرشف فيها ثالث  : )اهلل قال رسول  [ 40]احلديث: 

  (3)مرات يستأذن اهلل تعاىل يف أن ينفضح عليكم فيكفه اهلل عز وجل(

إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال  : )اهلل قال رسول  [ 41]احلديث:  

  (4)عند اهلل جناح بعوضة(يزن 

ألعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة  : )اهلل قال رسول  [ 42]احلديث: 

بحسنات أمثال جبال هتامة بيضاء، فيجعلها اهلل هباء منثورا، أما إهنم إخوانكم من أهل  

 (5)انتهكوها(جلدتكم ويأخذون من الليل كام تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم اهلل 

لتدخلن اجلنة إال من أبى ورشد عىل اهلل كرشاد  : ) اهلل  قال رسول    [ 43]احلديث:  

  (6) البعري(

إن بني أيديكم عقبة كؤوداء مَضسة، ال  : ) اهلل قال رسول  [ 44]احلديث: 

  (7) َيوزها إال كل ضامر مهزل(

َل يعمل بطاعة  ال يدخل النار إال شقي، من : )اهلل قال رسول  [ 45]احلديث:   

  (8)اهلل وَل يرتك له معصية(

 

 ( رواه أَحد، واحلاكم. 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 أَحد. ( رواه 3)

 ( رواه البخاري ومسلم. 4)

 ( رواه ابن ماجة. 5)

 ( رواه احلاكم. 6)

 ( رواه ابن عساكر.7)

 ( رواه أَحد وابن ماجة. 8)
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عذبت امرأة يف هر ربطته حتى مات وَل ترسله  : )اهلل  قال رسول    [ 46]احلديث:  

  (1)، فوجبت هلا النار بذلك(األرضفيأكل من خشاش 

عذبت امرأة يف هرة حبستها حتى ماتت جوعا  : )اهلل  قال رسول    [ 47]احلديث:  

: ال أنت أطعمتها وال سقيتها حني حبستها، وال أنت أرسلتها  فدخلت فيها النار، قال اهلل

   (2)(األرض فأكلت من خشاش 

يا صفية بنت عبد املطلب! يا فاطمة بنت حممد!  : ) اهلل  قال رسول    [ 48]احلديث:  

  (3)يا بني عبد املطلب! إين ال أملك لكم من اهلل شيئا، سلوين من مايل ما شئتم(

يا معرش قريش! اشرتوا أنفسكم من اهلل، ال  : ) اهلل قال رسول  [ 49]احلديث: 

أغني عنكم من اهلل شيئا، يا بني عبد مناف اشرتوا أنفسكم من اهلل، ال أغني عنكم من اهلل  

شيئا، يا عباس بن عبد املطلب! ال أغني عنك من اهلل شيئا، يا صفية عمة رسول اهلل! ال  

نت حممد! سليني من مايل ما شئت، ال أغني عنك من  أغني عنك من اهلل شيئا، يا فاطمة ب

  (4)اهلل شيئا(

يا معرش قريش! أنقذوا أنفسكم من النار، فإين  : )اهلل  قال رسول    [ 50]احلديث:  

ال أملك لكم من اهلل رضا وال نفعا، يا معرش بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار، فإين  

معرش بني قيص! أنقذوا أنفسكم من النار، فإين ال   ال أملك لكم من اهلل رضا وال نفعا، يا 

أملك لكم من اهلل رضا وال نفعا، يا معرش بني عبد املطلب! أنقذوا أنفسكم من النار، فإين  

ال أملك لكم رضا وال نفعا، يا فاطمة بنت حممد! أنقذي نفسك من النار، فإين ال أملك لك  

 

 ( رواه أَحد. 1)

 ( رواه أَحد. 2)

 ( رواه الرتمذي.3)

 ( رواه البخاري ومسلم. 4)



 

21 

 

  (1)رضا وال نفعا، إن لك رَحا وسأبلها ببالها(

من آذى مسلام فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى  : ) اهلل قال رسول  [ 51]احلديث:  

  (2)اهلل(

من أخاف مؤمنا كان حقا عىل اهلل أن ال يؤمنه  : ) اهلل قال رسول  [ 52]احلديث: 

  (3) من افزاع يوم القيامة(

من أرىض الناس بسخط اهلل وكله اهلل إىل  : ) اهلل قال رسول  [ 53]احلديث: 

  (4) ومن أسخط الناس برضا اهلل كفاه اهلل مؤنة الناس( الناس،

من أصبح ومهه غري اهلل فليس من اهلل، ومن  : )اهلل قال رسول  [ 54]احلديث: 

  (5)أصبح ال َيتم باملسلمني فليس منهم(

من ضار رض اهلل به، ومن شاق شق اهلل  : ) اهلل قال رسول  [ 55]احلديث: 

  (6)عليه(

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يروعن  : )اهلل قال رسول  [ 56]احلديث: 

  (7)مسلام(

ال تروعوا املسلم، فإن روعة املسلم ظلم  : )اهلل قال رسول  [ 57]احلديث: 

  (8) عظيم(

 

 ( رواه أَحد والرتمذي.1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 الطرباين يف األوسط.( رواه 3)

 ( رواه الرتمذي.4)

 ( رواه احلاكم. 5)

 ( رواه أَحد. 6)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.7)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.8)
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  (1)ال حيل ملسلم أن يروع مسلام(: ) اهلل  قال رسول   [ 58]احلديث:  

من نظر إىل مسلم نظرة خييفه هبا يف غري حق  : )اهلل قال رسول  [ 59]احلديث: 

  (2) اهلل أخافه اهلل يوم القيامة(

بئس القوم يميش املؤمن فيهم بالتقية  : )اهلل قال رسول  [ 60]احلديث: 

  (3)(والكتامن

 (4)من يعمل سوء َيز به يف الدنيا(: ) اهلل  قال رسول   [ 61]احلديث:  

اجتنبوا هذه القاذورات التي هنى اهلل عنها،  : )اهلل قال رسول  [ 62]احلديث: 

  (5) فمن أَل بيشء منها فليسترت بسرت اهلل تعاىل، وال يعد(

إن اهلل غافر إال من رشد عىل اهلل رشاد البعري  : )اهلل قال رسول  [ 63]احلديث: 

  (6) عىل أهله(

إال شقي: قيل يا رسول اهلل!  ال يدخل النار : )اهلل قال رسول  [ 64]احلديث: 

  (7) ومن الشقي؟ قال: من َل يعمل بطاعة اهلل ومن َل يرتك له معصية(

إن اهلل تعاىل ليعري العبد يوم القيامة حتى يقول  : )اهلل  قال رسول    [ 65]احلديث:  

له جريانه وأقاربه ومن عرف من الدنيا: يا لك من آدمي! عليك لعنة اهلل! أبكل هذا بارزت  

 (8) اهلل وقد أظهرت يف الدنيا عالنية حسنة( 

إن اهلل تعاىل يمسخ خلقا كثريا، وإن اإلنسان  : )اهلل قال رسول  [ 66]احلديث: 

 

 ( رواه أَحد. 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه الديلمي يف مسند الفردوس. 3)

 ( رواه احلاكم. 4)

 ( رواه الديلمي.5)

 أَحد واحلاكم. ( رواه 6)

 ( رواه أَحد. 7)

 ( رواه ابن النجار. 8)
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ة فيقول اهلل تعاىل: استهانة ِب! فيمسخه، ثم يبعثه يوم القيامة إنسانا يقول: كام  خيلو بمعصي

  (1)بدأناكم تعودون، ثم يدخله النار(

  (2)إن رش الناس من يتقى لرشه(: )اهلل  قال رسول   [ 67]احلديث:  

أوحى اهلل تعاىل إىل موسى أن قومك بنوا  : )اهلل قال رسول  [ 68]احلديث: 

وا قلوهبم، وتسمنوا كام تسمن اخلنازير يوم ذبحها، وإين نظرت إليهم  مساجدهم وخرب

  (3)فلعنتهم، فال أستجيب هلم وال أعطيهم مسألتهم(

الرب ال يبىل، والذنب ال ينسى، والديان ال  : )اهلل قال رسول  [ 69]احلديث: 

 (4)يموت، فكن كام شئت فكام تدين تدان(

املكر واخليانة واخلديعة يف النار، ومن اخليانة  : )اهلل قال رسول  [ 70]احلديث: 

، قيل: يا  (أن يكتم الرجل أخاه ما لو علم كان عسى أن يدرك به خريا أو ينجو به من سوء 

  (5) إال ماال يَضه وال ينفعه()رسول اهلل! أيظهر أحدنا ألخيه ما يف نفسه؟ قال:  

بام حتبون وبارز اهلل بام يكره  من حتبب إىل الناس  : ) اهلل  قال رسول    [ 71]احلديث:  

  (6)لقي اهلل يوم القيامة وهو عليه غضبان(

من ركب فرسا ثم استعرض أمتي بقتلهم  : ) اهلل قال رسول  [ 72]احلديث: 

  (7)بسيفه خرج من اإلسالم(

من منع بباطله حقا فقد برئت منه ذمة اهلل وذمة  : ) اهلل  قال رسول    [ 73]احلديث:  

 

 ( رواه البخاري يف الضعفاء. 1)

 ( رواه ابن عساكر.2)

 ( رواه ابن منده والديلمي.3)

 ( رواه ابن عدي، والديلمي.4)

 ( رواه البغوي.5)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.6)

 ( رواه ابن عساكر.7)
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  (1)(رسوله 

ال تؤذوا عباد اهلل، وال تعريوهم، وال تطلبوا  : )اهلل قال رسول  [ 74: ]احلديث 

  (2)عوراهتم، فإنه من طلب عورة أخيه املسلم طلب اهلل عورته حتى يفضحه يف بيته(

ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن  : )اهلل  قال رسول    [ 75]احلديث:  

 (3) أصاهبم(تكونوا باكني حذرا أن يصيبكم مثل ما 

يقول اهلل عز وجل: ألقطعن أمل كل مؤمل  : )اهلل قال رسول  [ 76]احلديث: 

دوين باإلياس، وأللبسنه ثوب املذلة بني الناس، وألنحينه من قرِب، وألبعدنه من وصيل،  

أيؤمل عبدي غريي يف الشدائد والشدائد بيدي وأنا احلي الكريم! ويرجو غريي وبيدي  

مفتوح ملن دعاين! من ذا الذي أملني لعظيم نوائبه فقطعت به دوهنا!    مفاتيح األبواب وباِب

أم من ذا الذي رجاين لعظيم جرمه فقطعت رجاؤه مني، جعلت آمال عبادي متصلة ِب،  

ومألت ساموايت من ال يمل تسبيحي فيا بؤسا للقانطني من رَحتي! ويا شقوة ملن عصاين  

 (4) وَل يراقبني(

ما رأيت مثل النار نام هارهبا، وال مثل اجلنة  : )قال رسول اهلل  [ 77]احلديث: 

 (5)نام طالبها(

اجلنة أقرب إىل أحدكم من رشاك نعله والنار  : )قال رسول اهلل  [ 78]احلديث: 

 (6) مثل ذلك(

إن اهلل تعاىل يباهى بالشاب العابد املالئكة،  : )قال رسول اهلل  [ 79]احلديث: 

 

 ( رواه اخلرائطي يف مساوئ األخالق. 1)

 ( رواه أَحد. 2)

 ( رواه عبد الرزاق يف املصنف. 3)

 ( رواه الديلمي.4)

 ( رواه الرتمذي.5)

 ( رواه البخاري. 6)
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 (1) أجيل(ي ! ترك شهوته من  يقول: انظروا إىل عبد

قال ربكم تعاىل: لو أن عبادي أطاعوين  : )قال رسول اهلل  [ 80]احلديث: 

  (2)بالنهار، وملا أسمعتهم صوت الرعد(السقيتهم املطر بالليل، والطلعت عليهم الشمس  

قال اهلل تعاىل: أعددت لعبادي الصاحلني ما ال  : )قال رسول اهلل    [ 81]احلديث:  

 (3)قلب برش(رأيت وال أذن سمعت وال خطر عىل  عني 

مثل أجور   األجر من دعا إىل هدى كان له من : ) قال رسول اهلل  [ 82]احلديث: 

ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من االثم مثل آثام  من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا،  

 (4) من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا(

من سن يف االسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر  : )اهلل    قال رسول  [ 83]احلديث:  

من أجورهم شئ، ومن سن يف االسالم سنة سيئة  من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص 

 (5)أن ينقص من أوزارهم شئ(فعليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غري  

  (6)(املسلم السغبانمن موجبات املغفرة إطعام  : )قال رسول اهلل    [ 84]احلديث:  

من اغربت قدماه يف سبيل اهلل حرمه اهلل تعاىل  : ) قال رسول اهلل  [ 85]احلديث:  

 (7)عىل النار(

يقول اهلل عزوجل: الشاب املؤمن بقدري،  : )قال رسول اهلل  [ 86]احلديث: 

 (8)لشهوته من أجيل، هو عندي كبعض مالئكتي(الرايض بكتاِب، القانع برزقي، التارك 

 

 ( رواه ابن السني.1)

 ( رواه أَحد واحلاكم. 2)

 ( رواه البخاري ومسلم.  3)

 ( رواه مسلم. 4)

 ( رواه مسلم وغريه.5)

 ( رواه احلاكم. 6)

 ( رواه البخاري وغريه.7)

 رواه الديلمي.( 8)
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ال يقدر رجل عىل حرام ثم يدعه ليس به إال  : )قال رسول اهلل  [ 87]احلديث: 

  (1) ما هو خري له من ذلك(  اآلخرةخمافة اهلل إال أبدله اهلل يف عاجل الدنيا قبل  

حيثام كنتم فأحسنوا عبادة اهلل وأبرشوا  : ) قال رسول اهلل  [ 88]احلديث: 

  (2)باجلنة(

من أطعم مريضا شهوته أطعمه اهلل من ثامر  : ) قال رسول اهلل [ 89]احلديث: 

 (3)الرحيق املختوم يوم القيامة(اجلنة، ومن سقى مؤمنا عىل ظمأ سقاه اهلل من  

يا حذيفة ! تدري ما حق اهلل عىل العباد ؟  : )قال رسول اهلل  [ 90]احلديث: 

اهلل ؟ إذا فعلوا ذلك يغفر  حق العباد عىل يعبدونه ال يرشكون به شيئا، يا حذيفة ! تدري ما 

  (4) هلم(

يا يزيد بن أسيد! أحتب اجلنة ؟ فأحب ألخيك  : ) قال رسول اهلل    [ 91]احلديث:  

 (5) ما حتب لنفسك(

ما من يوم طلعت شمسه إال يقول: من استطاع  : ) قال رسول اهلل    [ 92]احلديث:  

إال وينادي مناديان من  مكر عليكم أبدا، وما من يوم أن يعمل يف خريا فليعمله فاين غري 

ويا طالب الرش أقرص ! ويقول أحدمها: اللهم  السامء يقول أحدمها: يا طالب اخلري أبرش ! 

 (6)أعط منفقا ماال خلفا، ويقول اآلخر: اللهم أعط ممسكا ماال تلفا(

مثلكم أيتها األمة كمثل عسكر قد سار أوهلم  : ) قال رسول اهلل  [ 93]احلديث: 

إال كنفحة   اآلخرة آخرهم بأوهلم! واهلل ال الدنيا يف ونودي بالرحيل، فام أرسع ما يلحق 

 

 ( رواه ابن جرير عن قتادة مرسال. 1)

 ( رواه البخاري ومسلم.  2)

 ( رواه أبو الشيخ، وأبو نعيم يف احللية. 3)

 ( رواه النسائي. 4)

 ( رواه احلاكم. 5)

 ( رواه البيهقي.  6)
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 (1)ربكم(أرنب، احلد احلد عباد اهلل ! واستيعنوا باهلل  

  من أصلح فيام بينه وبني اهلل أصلح اهلل فيام بينه: ) قال رسول اهلل    [ 94]احلديث:  

أصلح اهلل برانيه، ومن أراد وجه اهلل أناله اهلل وجهه ووجوه  وبني الناس، ومن أصلح جوانيه  

 (2)وجهه ووجوه اخللق( الناس، ومن أراد وجوه اخللق منعه أهلل  

إال   يا عيل! ما من أهل بيت كانوا حربة: )قال رسول اهلل  [ 95]احلديث: 

أهل اجلنة، وكل هم منقطع إال   م زول إال نعينعيم ي استتبعهم بعد ذلك عربة، يا عيل! كل 

 (3) رضك يف العاجل كان فرجا لك يف اآلجل(هم أهل النار، يا عيل! عليك بالصدق، فان  

يقول اهلل تعاىل: يا ابن آدم ! ما تنصفني، أحتبب  : ) قال رسول اهلل    [ 96]احلديث:  

إىل صاعد، وال يزال ملك  خريي إليك منزل ورشك إليك بالنعيم وتتمقت إيل باملعايص، 

ابن آدم ! لو سمعت وصفك من غريك  كريم يأتيني عنك كل يوم وليلة بعمل قبيح، يا 

 (4)وأنت ال تعلم من املوصوف لسارعت إىل مقته(

 الواردة يف اخلطب النبوية:   املواعظ والوصايا ـ    2

رتهيب،  وهي عادة جتمع الكثري من املواضيع يف حمل واحد، وَتزج بني الرتغيب وال

يف نفس الوقت الذي تركز فيه عىل القضايا الكربى واملهمة، ومن األحاديث الواردة يف  

 هذا:

إن احلمد هلل، أَحده وأستعينه،  يف بعض خطبه: ) اهلل قال رسول  [ 97]احلديث:  

نعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من َيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي  

 

 ( رواه ابن السني والديلمي عن عمر.1)

 ( رواه الديلمي.2)

 عساكر. ( رواه ابن أِب الدنيا وابن 3)

 والرافعي عن عيل.( رواه الديلمي 4)
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له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له؛ إن أحسن احلديث كتاب اهلل قد أفلح من  

ما سواه من أحاديث الناس إنه  زينه اهلل يف قلبه وأدخله يف اإلسالم بعد الكفر، واختاره عىل  

أحسن احلديث وأبلغه، أحبوا من أحب اهلل، أحبوا اهلل من كل قلوبكم، وال َتلوا كالم اهلل  

وذكره، وال يقسى قلوبكم، فقد سامه اهلل خريته من األعامل والصالح من احلديث وعىل كل  

. واتقوه حق تقاته.  ما آوى الناس من احلالل واحلرام، فاعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئا 

واصدقوا اهلل صالح ما تقولون بأفواهكم، وحتابوا بروح اهلل عز وجل بينكم، إن اهلل يغضب  

  (1)أن ينكث عبده والسالم عليكم ورَحة اهلل(

حتى أسمع العواتق    عن الرباء بن عازب قال: خطبنا رسول اهلل    [ 98]احلديث:  

آمن بلسانه وَل خيلص اإليامن إىل قلبه! ال تغتابوا  يف اخلدور ينادي بأعىل صوته: )يا معرش من  

املسلمني وال تتبعوا عوراهتم، فإن من يتبع عورة أخيه املسلم يتبع اهلل عورته، ومن يتبع اهلل  

  (2) عورته يفضحه يف جوف بيته(

خطيبا عىل أصحابه فقال:   قال: رأيت رسول اهلل  عن اإلمام عيل    [ 99]احلديث:  

)يا أَيا الناس! كأن املوت عىل غرينا فيها كتب، وكأن احلق عىل غرينا وجب، وكأن الذي  

يشيع من األموات سفر عام قليل إلينا راجعون، نأوَيم أجداثهم وتأكل تراثهم كانا  

  خملدون، قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة، طوبى ملن شغله عيبه عن عيوب الناس! 

طوبى ملن طاب كسبه، وصلحت رسيرته، وحسنت عالنيته، واستقامت طريقته! طوبى  

ملن تواضع هلل من غري منقصة، وأنفق ماال مجعه يف غري معصية، وخالط أهل الفقه واحلكمة،  

ورحم اهلل أهل الذل واملسكنة! طوبى ملن أنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله،  

 

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 2) ( رواه هناد. 1)
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  (1) ها إىل بدعة، ثم نزل(ووسعته السنة وَل يعد عن

يف مسجد اخليف فحمد    عن ابن عباس قال: خطبنا رسول اهلل    [ 100]احلديث:  

مهه مجع اهلل شمله وجعل غناه بني عينيه   اآلخرة من كانت )اهلل وذكره بام هو أهله ثم قال: 

وَل   وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا مهه فرق اهلل شمله وجعل فقره بني عينيه،

  (2)يأته من الدنيا إال ما كتب له(

أَيا الناس: أما تستحيون! جتمعون ما ال  : )اهلل قال رسول  [ 101]احلديث: 

 (3) تأكلون، وتبنون ما ال تسكنون، وتؤملون ما ال تدركون، أما تستحيون من ذلك(

خطيبا فقال: يا أَيا   قال: قام فينا رسول اهلل عن اإلمام عيل  [ 102]احلديث: 

الناس! إنكم يف دار هدنة، وأنتم عىل ظهر سفر، السري بكم رسيع فأعدوا اجلهاز لبعد  

  (4)املسافة(

أَيا الناس! قد بني اهلل  ) قال يف خطبة:    أن النبي  عن اإلمام عيل    [ 103]احلديث:  

عليكم، فأحلوا حالله، وحرموا حرامه، وآمنوا  لكم يف حمكم كتابه ما أحل لكم وما حرم 

  (5)بمتشاهبه، واعملوا بمحكمه، واعتربوا بأمثاله(

عىل ناقته اجلدعاء وليست   عن أنس قال: خطبنا رسول اهلل  [ 104]احلديث: 

أَيا الناس! كأن املوت فيها عىل غرينا كتب، وكأن احلق فيها عىل غرينا  ) بالعضباء فقال: 

يشيع من األموات سفر عام قليل إلينا راجعون، بيوهتم أجداثهم،  وجب، وكأن الذي 

وتأكل تراثهم كأنا خملدون بعدهم، قد أمنا كل جائحة ونسينا كل موعظة، طوبى ملن شغله  

 

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 1)

( رواه الطرباين يف الكبري، وأبو بكر اخلفاف يف معجمه،  2)

 وابن النجار. 

 ( رواه الديلمي.3)

 ( رواه الديلمي.4)

 ( رواه ابن النجار. 5)
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عيبه عن عيوب الناس، وأنفق من مال اكتسبه من حالل من غري معصية، ورحم أهل الذل  

السنة وَل يعدها إىل بدعة، فأنفق الفضل من  واملسكنة، وخالط أهل الفقه واحلكمة، واتبع 

  (1) ماله، وأمسك الفضل من قوله، طوبى ملن حسنت رسيرته وطهرت خليقته(

 الواردة بصيغة توجيهات:   املواعظ والوصايا ـ    3

أصحابه، إما فرادى أو مجاعات،   وهي األحاديث التي خاطب هبا رسول اهلل 

ونقترص منها هنا عىل األحاديث القصرية، أما املواعظ والوصايا الطويلة؛ فقد خصصناها  

 بقسم خاص. 

ألزداد من   : ارحتلت إىل رسول اهلل قال عن حرملة بن عبد اهلل  [ 105]احلديث:  

يا   : أعمل به؟ قال يا رسول اهلل! ما تأمرين أن :العلم، فجئت حتى قمت بني يديه ثم قلت 

حرملة! ائت املعروف واجتنب املنكر، فذهبت حتى أتيت راحلتي، ثم رجعت فقمت بني  

يا حرملة! ائت املعروف  )  :يديه يف مقامي أو قريبا منه فقلت: يا رسول اهلل! ما تأمرين؟ قال

،  واجتنب املنكر، وانظر الذي سمعت أذنك يقوله القوم من اخلري إذا قمت من عندهم فأته

، قال حرملة: فلام قمت  ( وانظر الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه

 (2)من عنده نظرت فإذا مها أمران َل يرتكا شيئا: إتيان املعروف واجتناب املنكر(

يف ركب من احلي،   عن حرملة بن عبد اهلل قال: أتيت النبي  [ 106]احلديث: 

ظر الذي بجنبي فام أكاد أعرفه من الغلس، فلام أردت  فصىل بنا صالة الصبح فجعلت ان

اتق اهلل، وإذا كنت يف جملس فقمت عنه  )الرجوع قلت: أوصني يا رسول اهلل! قال: 

 

 ( رواه ابن النجار. 2) ابن عساكر.( رواه 1)
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  (1)ه، وإذا سمعتهم يقولون ما تكره فال تأته(تفسمتعهم يقولون ما يعجبك فأ

،  اآلخرةفقال: إين سائلك عام يف الدنيا و جاء رجل إىل النبي  [ 107]احلديث: 

فقال له: سل عام بدا لك، قال: يا نبي اهلل! أحب أن أكون أعلم الناس، قال: اتق اهلل تكن  

أعلم الناس، فقال: أحب أن أكون أغنى الناس، قال: كن قنعا تكن أغنى الناس، قال:  

نافعا هلم، فقال: أحب   أحب أن أكون خري الناس، فقال: خري الناس من ينفع الناس فكن

أن أكون أعدل الناس، قال: أحب للناس ما حتب لنفسك تكن أعدل الناس، قال: أحب  

أن أكون أخص الناس إىل اهلل تعاىل، قال: أكثر ذكر اهلل تكن أخص العباد إىل اهلل تعاىل، قال:  

راك، قال: أحب  أحب أن أكون من املحسنني، قال: اعبد اهلل كأنك تراه فإن َل تكن تراه فإنه ي

أن يكمل إيامين، قال: حسن خلقك يكمل إيامنك، فقال: أحب أن أكون من املطيعني، قال:  

أد فرائض اهلل تكن مطيعا، فقال: أحب أن ألقى اهلل نقيا من الذنوب، قال اغتسل من اجلنابة  

ور،  متطهرا تلقى اهلل يوم القيامة وما عليك ذنب، قال: أحب أن أحرش يوم القيامة يف الن 

قال: ال تظلم أحدا حترش يوم القيامة يف النور، قال: أحب أن يرَحني رِب، قال: ارحم نفسك  

وارحم خلق اهلل يرَحك اهلل، قال: أحب أن تقل ذنوِب، قال: استغفر اهلل تقل ذنوبك، قال:  

أحب أن أكون أكرم الناس، قال: ال تشكون اهلل إىل اخللق تكن أكرم الناس، فقال: أحب  

ع عيل يف الرزق، قال: دم عىل الطهارة يوسع عليك يف الرزق، قال: أحب أن أكون  أن يوس

من أحباء اهلل ورسوله، قال: أحب ما أحب اهلل ورسوله وأبغض ما أبغض اهلل ورسوله،  

قال: أحب أن أكون آمنا من سخط اهلل، قال: ال تغضب عىل أحد تأمن من غضب اهلل  

قال: اجتنب احلرام تستجب دعوتك، قال:  وسخطه، قال: أحب أن تستجاب دعويت، 

 

 ( رواه أبو نعيم. 1)



 

32 

 

أحب ال يفضحني اهلل عىل رؤس األشهاد، قال: احفظ فرجك كيال تفتضح عىل رؤس  

األشهاد، قال: أحب أن يسرت اهلل عىل عيوِب، قال: اسرت عيوب إخوانك يسرت اهلل عليك  

: أي  عيوبك، قال: ما الذي يمحو عني اخلطايا، قال: الدموع واخلضوع واألمراض، قال 

حسنة أفضل عند اهلل، قال: حسن اخللق والتواضع والصرب عىل البلية والرضاء بالقضاء،  

قال: أي سيئة أعظم عند اهلل، قال: سوء اخللق والشح املطاع، قال: ما الذي يسكن غضب  

الرَحن؟ قال: إخفاء الصدقة وصلة الرحم، قال: ما الذي يطفئ نار جهنم؟ قال:  

 .(1) الصوم

عن أِب أيوب أن رجال قال: يا رسول اهلل! عظني وأوجز، قال:   [ 108]احلديث: 

إذا كنت يف صالتك فصل صالة مودع، وإياك وما يعتذر منه! وامجع اليأس مما يف أيدي  )

 (2)الناس(

أن رجال من األنصار قال: يا رسول اهلل! أوصني وأوجز، قال:   [ 109]احلديث: 

وإياك والطمع! فإنه الفقر احلارض، وصل صالتك  عليك باليأس مما يف أيدي الناس، )

  (3) وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه(

يا أبا ذر! أال أوصيك بوصايا  يويص أبا ذر: ) قال رسول اهلل  [ 110]احلديث: 

، وزرها بالنهار وال تزرها  اآلخرةإن أنت حفظتها نفعك اهلل هبا: جاور القبور تذكر هبا وعيد  

 

(: )قال الشيخ جالل  127/ 16( قال يف كنز العامل ) 1)

الدين السيوطي رَحه اهلل تعاىل: وجدت بخط الشيخ شمس  

الدين بن القامح يف جمموع له عن أِب العباس املستغفري قال: 

  قصدت مرص أريد طلب العلم من اإلمام أِب حامد املرصي 

والتمست منه حديث خالد بن الوليد فأمرين بصوم سنة، ثم  

عاودته يف ذلك فأخربين باسناده عن مشاخيه إىل خالد بن  

 الوليد(، ثم ذكر احلديث.  

 ( رواه احلاكم. 2)

 ( رواه الديلمي.3)
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تى فإن يف معاجلة جسد خاو عظة، واتبع اجلنائز فإن ذلك حيرك القلب  بالليل، واغسل املو 

وحيزنه واعلم أن أهل احلزن يف أمن اهلل، وجالس أهل البالء واملساكني وكل معهم ومع  

خادمك لعل اهلل يرفعك يوم القيامة، والبس اخلشن والصفيق من الثياب تذلال هلل عز وجل  

فيك مساغا، وتزين أحيانا يف غنى اهلل بزينة حسنة  وتواضعا لعل الفخر والعز ال َيدان 

كل  ، يا أبا ذر ..تعففا وتكرما، فإن ذلك ال يَضك إن شاء اهلل، وعسى أن حتدث هلل شكرا

مال أصبته يف غري أربع وجوه فهو حرام: ما أصبت بسيفك، أو جتارة عن تراض، أو ما  

  (1)طابت به نفس أخيك املسلم، وما ورث الكتاب(

تعبد اهلل وال ترشك  ) قال: أوصني، قال:  جاء رجل إىل النبي  [ 111: ]احلديث 

به شيئا، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم وحتج وتعتمر وتسمع وتطيع. وعليك  

  (2) بالعالنية! وإياك والْسائر(

هيئ  )فقال: أوصني وأوجز، قال:  جاء رجل إىل رسول اهلل  [ 112]احلديث: 

زادك، وكن وَّص نفسك، فإنه ليس من اهلل عوض وال لقول اهلل  جهازك، وأصلح 

  (3) خلف(

عبد اهلل بن العباس: )احفظ اهلل حيفظك،  يويص    قال رسول اهلل    [ 113]احلديث:  

احفظ اهلل جتده أمامك، تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة، وإذا سألت فاسأل اهلل،  

بام هو كائن إىل يوم القيامة، فلو جهد اخلالئق أن  وإذا استعنت فاستعن باهلل، جف القلم 

ينفعوك بيشء َل يكتبه اهلل عليك َل يقدروا، فإن استطعت أن تعمل هلل بالرضاء باليقني  

 

 ( رواه ابن عساكر.1)

 ( رواه ابن جرير واحلاكم. 2)

 ( رواه الديلمي.3)
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فاعمل، وإن َل تستطع فإن يف الصرب عىل ما تكره خريا كثريا، واعلم أن النرص مع الصرب  

  (1) وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العْس يْسا(

عن عمري بن عبد امللك قال: خطبنا عيل بن أِب طالب عىل منرب   [ 114ديث: ]احل 

حدثني عن    هابتدأ ِب وإن سألته عن اخلري أنبأين، وإن  الكوفة قال: كنت إن َل أسأل النبي  

يقول اهلل عز وجل: ما من أهل قرية وال أهل بيت وال رجل ببادية كانوا  )وجل قال:  عز  ربه  

ي ثم حتولوا عنها إىل ما أحببت من طاعتي إال حتولت هلم عام  عىل ما كرهت من معصيت

يكرهون من عذاِب إىل ما حيبون من رَحتي، وما من أهل قرية وال أهل بيت وال رجل ببادية  

كانوا عىل ما أحببت من طاعتي ثم حتولوا عنها إىل ما كرهت من معصيتي إال حتولت هلم  

  (2)بي(عام حيبون من رَحتي إىل ما يكرهون من غض

عن جابر بن عبد اهلل قال: دخلت عىل عيل بن أِب طالب فقلت له:    [ 115]احلديث:  

فقلت: يا رسول اهلل! ما عالمة املؤمن؟ قال:   ما عالمة املؤمن؟ قال: دخلت عىل النبي 

ولكن يف ستة من الناس أحسن: العدل حسن ولكن يف األمراء أحسن،    ، ستة أشياء حسن)

والسخاء حسن ولكن يف األغنياء أحسن، الورع حسن ولكن يف العلامء أحسن، الصرب  

حسن ولكن يف الفقراء أحسن، التوبة حسن ولكن يف الشباب أحسن، احلياء حسن ولكن  

  (3) يف النساء أحسن(

إىل وادي العقيق فقال: يا    عن أنس قال: خرجنا مع رسول اهلل    [ 116]احلديث:  

أنس! خذ هذه املطهرة امألها من هذا الوادي، فإنه واد حيبنا ونحبه، فأخذهتا فمألهتا  

 

 ( رواه ابن برشان. 1)

 رواه ابن مردويه.( 2)

 ( رواه الديلمي.3)



 

35 

 

وهو آخذ بيد عيل، فلام سمع حيس التفت إيل فقال: يا   وعجلت وحللقت رسول اهلل 

، فأقبل عىل عيل فقال: يا عيل! ما من    أنس! فعلت ما أمرتك به؟ قلت: نعم يا رسول اهلل

حياة إال استتبعها عربة، يا عيل! كل هم منقطع إال هم النار، يا عيل! كل نعيم يزول إال نعيم  

  (1) اجلنة(

املسجد متوكئا وهو   عن ابن عباس قال: دخل رسول اهلل  [ 117]احلديث: 

ثالثا،  ـ    ! إن عمل اجلنة حزن بربوةأيكم يْسه أن يقيه اهلل من فيح جهنم، ثم قال: أال) يقول:  

ثالثا، والسعيد من وقى الفتن، ومن ابتىل  ـ    سهل بسهوةـ    أو قال: الدنيا ـ    إن عمل النارـ    أال

  (2)فصرب فيا هلا ثم يا هلا(

يف مرضه   عن حذيفة بن اليامن قال: دخلت عىل رسول اهلل  [ 118]احلديث: 

الذي قبض فيه، فرأيته يتساند إىل عيل فأردت أن أنحيه وأجلس مكانه، فقلت: يا أبا احلسن!  

دعه فهو أحق  ):  ما أراك إال تعبت يف ليلتك هذه، فلو تنحيت فأعنتك، فقال رسول اهلل  

بمكانه منك؛ ادن مني يا حذيفة! من شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأن حممدا  

، قلت: يا رسول اهلل!  ( بده ورسوله دخل اجلنة، يا حذيفة! من أطعم مسكينا هلل دخل اجلنةع

  (3) بل حتدث به() أكتم أم أحتدث به؟ قال: 

رجل فقال: كيف    عن عبد الرَحن بن أِب عمرة قال: أتى النبي    [ 119]احلديث:  

 (4)ا(بخري من قوم َل تعد مريضا وَل تصبح صيام)أصبحتم يا آل حممد؟ قال:  

: يا عيل! أعط احلور العني  قال قال رسول اهلل عن اإلمام عيل  [ 120]احلديث: 

 

 ( رواه ابن النجار. 1)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 2)

 ( رواه ابن عساكر.3)

 ( رواه الديلمي.4)
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إماطة  )مهورهن وصداقهن، قلت: يا رسول اهلل! وما مهور احلور العني وصداقهن؟ قال: 

 (1)األذى، وإخراج القاممة من املسجد، فذلك مهور احلور العني يا عيل(

عن أهبان ابن أخت أِب ذر قال: سألت أبا ذر: أي الرقاب أزكى؟    [ 121]احلديث:  

كام سألتني وأخربك كام   وأي الليل أفضل؟ وأي الشهور أفضل؟ قال: سألت النبي 

أخربين، قال: أزكى الرقاب أعالها ثمنا، وأفضل الليل جوف الليل، وأفضل الشهور  

  (2)املحرم(

: أال أدلك عىل خري أخالق  ول اهلل  قال رس   : قالعن اإلمام عيل    [ 122]احلديث:  

تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك،  )األولني واآلخرين؟ قلت: بىل يا رسول اهلل، قال:  

  (3) وتصل من قطعك(

يف مرضه الذي   عن حذيفة بن اليامن قال: أتيت رسول اهلل  [ 123]احلديث: 

توفاه اهلل فيه فقلت: يا رسول اهلل! كيف أصبحت بأِب أنت وأمي؟ فرد عيل ما شاء اهلل ثم  

يا حذيفة! إنه من ختم اهلل له  ) قال: يا حذيفة! ادن مني، فدنوت من تلقاء وجهه، قال: 

اجلنة، ومن   بصوم يوم أراد به اهلل أدخله اهلل اجلنة، ومن أطعم جائعا أراد به اهلل تعاىل أدخله

كسا عاريا أراد به اهلل تعاىل أدخله اهلل اجلنة؛ قلت: يا رسول اهلل! أرس هذا احلديث أم أعلنه؟  

  ) (4)قال: بل أعلنه. فهذا آخر َشء سمعت من رسول اهلل 

بثالث ال أدعهن بيشء:   أوصاين خلييل )عن أِب الدرداء قال:   [ 124]احلديث:  

شهر، وال أنام إال عىل وتر، وتسبيحتي الضحى يف احلَض    أوصاين بصيام ثالثة أيام من كل

 

 ( رواه ابن شاهني يف الرتغيب، وابن النجار، والديلمي.1)

 ( رواه ابن النجار. 2)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن، وابن النجار. 3)

 أبو يعىل.  ( رواه4)
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  (1) والسفر(

رجل فقال: يا رسول اهلل! حدثني    عن ابن عمر قال: أتى النبي    [ 125]احلديث:  

: صل صالة مودع كأنك ال تصيل بعد،  حديثا واجعله موجزا لعيل أعيه، فقال له النبي 

يراك، وايأس مما يف أيدي الناس تعش غنيا،   وأعبد اهلل كأنك تراه، فإن كنت ال تراه فإنه

  (2) وإياك وما يعتذر منه(

مبعثا فقلت: يا   عن خباب بن األرت قال: بعثني رسول اهلل  [ 126]احلديث: 

أصبح  )رسول اهلل! إنك بعثتني بعيدا وأنا أشفق عليك، قال: وما بلغ من شفقتك؟ قلت: 

قال: يا خباب! مخس إن فعلت هبن رأيتني، وإن  فال أظنك َتيس، وأميس فال أظنك تصبح،  

َل تفعل هبن َل ترين، فقلت: يا رسول اهلل! وما هن؟ قال: تعبد اهلل وال ترشك به شيئا وإن  

قطعت وحرقت، وتؤمن بالقدر، قلت يا رسول اهلل! وما اإليامن بالقدر؟ قال: تعلم ما  

ب اخلمر، فإن خطيئتها  أصابك َل يكن ليخطئك، وما أخطأك َل يكن ليصيبك، وال ترش 

تفرع اخلطايا كام أن شجرهتا تعلو الشجر، وبر والديك وإن أمراك أن خترج من كل َشء  

من الدنيا، وتعتصم بحبل اجلامعة فإن يد اهلل عىل اجلامعة، يا خباب! إنك إن رأيتني يوم  

  (3) القيامة َل تفارقني(

نظر إىل من هو أسفل مني  أن أ  أوصاين خلييل  )عن أِب ذر قال:    [ 127]احلديث:  

وال أنظر إىل من هو فوقي، وأن أحب املساكني وأن أدنو منهم، وأن أصل رَحي وإن قطعوين  

وجفوين، وأن أقول احلق وإن كان مرا، وأن ال أخاف يف اهلل لومة الئم، وأن ال أسأل أحدا  

 

 ( رواه ابن زنجويه وابن عساكر. 1)

 ( رواه العسكري يف األمثال، وابن النجار. 2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)
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  (1) شيئا، وأن أستكثر من ال حول وال قوة إال باهلل، فإهنا من كنز اجلنة(

 الواردة بصيغة قصص:   املواعظ والوصايا ـ    4

وهي أحاديث تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من اعتبار القصص أسلوبا من  

َفاْقُصصه اْلَقَصَص َلَعلىُهْم   ﴿: قال تعاىل خماطبا رسول اهلل أساليب املوعظة، كام 

ُرونَ  َنْحُن َنُقصه َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصه بهاَم َأْوَحْينَا إهَلْيَك  ﴿(، وقال:  176)ألعراف:  ﴾ َيَتَفكى

هَن اْلَغافهلهنيَ  ْن َقْبلههه ملَ  ( 3)يوسف:  ﴾َهَذا اْلُقْرآَن َوإهْن ُكنَْت مه

  ﴿ل: وأخرب عن تأثري القصص يف نفس املتلقي، فقا 
ه
ْن َأْنَباء ً َنُقصه َعَلْيَك مه َوُكالا

ُسله َما ُنَثبُِّت بههه ُفَؤاَدكَ  (، ففي هذه اآلية الكريمة إخبار عن نوع من أنواع  120)هود:  ﴾الره

تأثري القصص القرآين يف النفس، وهو تثبيت املؤمن عىل دين اهلل، وأخذه بالعزيمة يف ذلك،  

كل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل املتقدمني من  : )فكأن اهلل تعاىل يقول للرسول 

قبلك مع أممهم، وكيف جرى هلم من املحاجات واخلصومات، وما احتمله األنبياء من  

حزبه املؤمنني وخذل أعداءه الكافرين، مما يثبت به قلبك    هللذيب واألذى، وكيف نرص اكالت

 ليكون لك بمن مىض من إخوانك من املرسلني أسوة( 

 حاديث الواردة يف هذا املعنى: ومن األ

قال أخي موسى عليه السالم: يا رب! أرين  : ) اهلل قال رسول  [ 128]احلديث: 

الذي كنت أريتني يف السفينة، فأوحى اهلل إليه: يا موسى! إنك سرتاه فلم يلبث إال يسريا  

 يا  حتى أتاه اخلَض، وهو فتى طيب الريح وحسن الثياب، فقال: السالم عليك ورَحة اهلل

موسى بن عمران! إن ربك يقرئك السالم ورَحة اهلل، قال موسى: هو السالم ومنه السالم  

 

 ( رواه الروياين، وأبو نعيم. 1)
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وإليه السالم، واحلمد هلل رب العاملني الذي ال أحيص نعمه وال أقدر عىل أداء شكره إال  

بمعونته، ثم قال موسى: أريد أن توصيني بوصية ينفعني اهلل هبا بعد! قال اخلَض: يا طالب  

إن القائل أقل ماللة من املستمع فال َتل جلساءك إذا حدثتهم، واعلم أن قلبك وعاء    العلم! 

فانظر ماذا حتشو به وعاءك، فاعزب عن الدنيا وانبذها وراءك، فإهنا ليست لك بدار، وال  

لك فيها حمل قرار، وإهنا جعلت بلغة للعباد، ليتزودوا منها للمعاد؛ ويا موسى! وطن  

احللم، وأشعر قلبك التقوى تنل العلم، ورض نفسك عىل الصرب  نفسك عىل الصرب تلق 

ختلص من اإلثم؛ يا موسى! تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإن العلم ملن تفرغ، وال تكونن  

مكثارا بالنطق مهذارا، فإن كثرة النطق تشني العلامء، وتبدي مساوي السخفاء، ولكن  

أعرض عن اجلهال وباطلهم، واحلم  عليك باالقتصاد، فإن ذلك من التوفيق والسداد، و

عن السفهاء، فإن ذلك فعل احلكامء وزين العلامء، إذا شتمك اجلاهل فاسكت عنه حلام  

وحنانة وحرما، فإن ما بقي من جهله عليك وشتمه إياك أعظم وأكرب؛ يا ابن عمران! وال  

تكلف؛ يا  ترى أنك أوتيت من العلم إال قليال، فإن االندالث والتعسف من االقتحام وال

ابن عمران! ال تفتحن بابا ال تدري ما غلقه، وال تغلقن بابا ال تدري ما فتحه! يا ابن عمران!  

من ال ينتهي من الدنيا هنمته وال ينقىض منها رغبته كيف يكون عابدا! ومن حيقر حاله ويتهم  

  اهلل فيام قىض كيف يكون زاهدا! هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه! أو ينفعه 

طلب العلم واجلهل قد حواه! ألن سفره إىل آخرته وهو مقبل عىل دنياه؛ ويا موسى! تعلم  

ما تعلمته لتعمل به، وال تتعلمه لتحدث به، فيكون عليك بوره ويكون لغريك نوره؛ ويا  

ابن عمران! اجعل الزهد والتقوى لباسك، والعلم والذكر كالمك، وأكثر من احلسنات،  

زعزع باخلوف قلبك، فإن ذلك يريض ربك، واعمل خريا، فإنك  فإنك مصيب السيئات، و
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 (1) ال بد عامل سوء قد وعظت إن حفظت. فتوىل اخلَض وبقى موسى حزينا مكروبا يبكي(

يف القصة املعروفة بـ ]قصة األقرع واألبرص   قال رسول اهلل  [ 129]احلديث: 

واألعمى[: )إن ثالثة من بني إرسائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى، فأراد اهلل أن يبتليهم،  

فبعث إليهم ملكا، فأتى األبرص، فقال: أي َشء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد  

أعطي لونا  حسن، ويذهب عني الذي قد قذرين الناس، قال: فمسحه فذهب عنه قذره، و

حسنا، وجلدا حسنا، قال: فأي املال أحب إليك؟ قال: اإلبل؛ فأعطي ناقة عرشاء، فقال:  

بارك اهلل لك فيها، قال: فأتى األقرع، فقال: أي َشء أحب إليك؟ قال: شعر حسن،  

ويذهب عني هذا الذي قد قذرين الناس، قال: فمسحه فذهب عنه، قال: وأعطي شعرا  

أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حامال، قال: بارك اهلل لك فيها،  حسنا، قال: فأي املال  

قال: فأتى األعمى، فقال: أي َشء أحب إليك؟ قال: أن يرد اهلل إيل برصي، فأبرص به  

الناس، قال: فمسحه فرد اهلل إليه برصه، قال: فأي املال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي  

كان هلذا واد من اإلبل، وهلذا واد من البقر، وهلذا واد  شاة والدا، فأنتج هذان، وولد هذا، ف

من الغنم، قال: ثم إنه أتى األبرص يف صورته وهيئته، فقال: رجل مسكني، قد انقطعت ِب  

احلبال يف سفري، فال بالغ يل اليوم إال باهلل ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون احلسن،  

فري، فقال: احلقوق كثرية، فقال له: كأين  واجللد احلسن، واملال، بعريا أتبلغ به يف س 

أعرفك، أَل تكن أبرص يقذرك الناس، فقريا فأعطاك اهلل؟ فقال: إنام ورثت هذا املال كابرا  

عن كابر، فقال: إن كنت كاذبا فصريك اهلل إىل ما كنت، قال: وأتى األقرع يف صورته، فقال  

ال: إن كنت كاذبا فصريك اهلل إىل ما  له مثل ما قال هلذا، فرد عليه مثل ما رد عىل هذا، فق

 

 مكارم األخالق، والديلمي. ( رواه ابن عدي، والطرباين يف األوسط وابن الل يف  1)
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كنت، قال: وأتى األعمى يف صورته وهيئته، فقال: رجل مسكني، وابن سبيل، انقطعت ِب  

احلبال يف سفري، فال بالغ يل اليوم إال باهلل ثم بك، أسألك بالذي رد عليك برصك شاة  

ئت، ودع ما شئت،  أتبلغ هبا يف سفري، فقال: قد كنت أعمى فرد اهلل إيل برصي، فخذ ما ش

فواهلل ال أجهدك اليوم بيشء أخذته هلل، فقال: أمسك مالك، فإنام ابتليتم، فقد ريض عنك،  

  (1)وسخط عىل صاحبيك(

يف القصة املعروفة بـ ]قصة أصحاب   قال رسول اهلل  [ 130]احلديث: 

د  )كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلام كرب قال للملك: إين ق : األخدود[

كربت، فابعث إيل غالما أعلمه السحر، فبعث إليه غالما يعلمه، وكان يف طريقه إذا سلك  

راهب، فقعد إليه وسمع كالمه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى  

الساحر رضبه، فشكا ذلك إىل الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهيل، وإذا  

بسني الساحر، فبينام هو كذلك إذ أتى عىل دابة عظيمة قد حبست  خشيت أهلك، فقل: ح

الناس، فقال: اليوم أعلم: الساحر أفضل، أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا، فقال: اللهم  

إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حتى يميض الناس،  

، فقال له ]الراهب[: أي بني، أنت  فرماها، فقتلها، ومىض الناس، فأتى الراهب فأخربه

اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتىل، فإن ابتليت فال تدل عيل، وكان  

الغالم يربئ األكمه واألبرص، ويداوي الناس من سائر األدواء، فسمع جليس للملك ـ  

تني، قال: إين ال أشفي  كان قد عميـ  فأتاه هبدايا كثرية، فقال: ما هاهنا لك أمجع إن أنت شفي

أحدا، إنام يشفي اهلل عز وجل، فإن آمنت باهلل دعوت اهلل فشفاك، فآمن به، فشفاه اهلل، فأتى  

 

 (  2964، ومسلم رقم )364/  6( رواه البخاري 1)
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امللك، فجلس إليه كام كان َيلس، فقال له امللك: من رد عليك برصك؟ قال: رِب، قال:  

الغالم،  ولك رب غريي؟، قال: رِب وربك ]اهلل[، فأخذه، فلم يزل يعذبه، حتى دل عىل 

فجيء بالغالم، فقال له امللك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تربئ األكمه واألبرص،  

وتفعل وتفعل؟ قال: فقال: إين ال أشفي أحدا، إنام يشفي اهلل، فأخذه، فلم يزل يعذبه، حتى  

دل عىل الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا باملنشار، فوضع  

 مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ]ثم جيء بجليس امللك، فقيل له: ارجع  املنشار عىل 

عن دينك، فأبى، فوضع املنشار يف مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه[ ثم جيء بالغالم،  

فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إىل نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إىل جبل كذا  

فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه، وإال فاطرحوه، فذهبوا به،  وكذا، فاصعدوا به اجلبل،  

فصعدوا به اجلبل، فقال: اللهم اكفنيهم بام شئت، فرجف هبم اجلبل فسقطوا، وجاء يميش  

إىل امللك، فقال له امللك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم اهلل، فدفعه إىل نفر من أصحابه،  

، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه، وإال فاقذفوه،  فقال: اذهبوا به فاَحلوه يف قرقور

فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بام شئت، فانكفأت هبم السفينة، فغرقوا، وجاء يميش إىل  

امللك، فقال له امللك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم اهلل، فقال للملك: إنك لست بقاتيل  

مع الناس يف صعيد واحد، وتصلبني عىل جذع،  حتى تفعل ما آمرك به، قال: ما هو؟ قال: جت 

ثم خذ سهام من كنانتي، ثم ضع السهم يف كبد القوس، ثم قل: بسم اهلل رب الغالم، ثم  

ارم، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس يف صعيد واحد، وصلبه عىل جذع، وأخذ  

ب الغالم، ثم رماه،  سهام من كنانته، ثم وضع السهم يف كبد القوس، ثم قال: بسم اهلل ر

فوقع السهم يف صدغه، فوضع يده يف صدغه، يف موضع السهم، فامت، فقال الناس: آمنا  

برب الغالم، آمنا برب الغالم، آمنا برب الغالم، فأيت امللك، فقيل له: أرأيت ما كنت حتذر؟  
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  قد واهلل نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر باألخدود بأفواه السكك، فخدت، وأرضم 

فيها النريان، وقال: من َل يرجع عن دينه فأقحموه فيها ـ أو قيل له: اقتحم ـ ففعلوا، حتى  

جاءت امرأة، ومعها صبي هلا، فتقاعست أن تقع فيها، فقال هلا الغالم: يا أمه، اصربي،  

 (1)فإنك عىل احلق(

  يف القصة املعروفة بـ ]قصة األطفال املتكلمني  قال رسول اهلل  [ 131]احلديث: 

يف املهد[: )بينا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب عىل دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت  

أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فرتك الثدي، وأقبل إليه، فنظر إليه، فقال: اللهم ال جتعلني  

مثله، ثم أقبل عىل ثديه، فجعل يرتضع، ومروا بجارية وهم يَضبوهنا، ويقولون: زنيت،  

تقول: حسبي اهلل ونعم الوكيل، فقالت أمه: اللهم ال جتعل ابني مثلها، فرتك   رسقت، وهي 

الرضاع، ونظر إليها، فقال: اللهم اجعلني مثلها، فهناك تراجعا احلديث، فقالت: مر رجل  

حسن اهليئة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم ال جتعلني مثله، ومروا هبذه األمة  

لون: زنيت، رسقت، فقلت: اللهم ال جتعل ابني مثلها، فقلت: اللهم  وهم يَضبوهنا، ويقو 

اجعلني مثلها؟ ! فقال: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم ال جتعلني مثله، وإن هذه  

 (2) يقولون هلا: زنيت، وَل تزن، ورسقت وَل تْسق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها(

يف القصة املعروفة بـ ]قصة املقرتض ألف   قال رسول اهلل  [ 132]احلديث: 

دينار[: )سأل بعض بني إرسائيل رجال أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء  

أشهدهم، فقال: كفى باهلل شهيدا، قال: فائتني بالكفيل، قال: كفى باهلل كفيال، قال:  

 

( والنسائي يف الكربى  8/229( ومسلم )6/16( أَحد )1)

 (  4969حتفة األرشاف )

 (  2550، ومسلم رقم )371/  6( رواه البخاري 2)
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قىض حاجته، ثم التمس مركبا  صدقت، فدفعها إليه إىل أجل مسمى، فخرج يف البحر، ف

يركبه يقدم عليه لألجل الذي أجله، فلم َيد مركبا، فاختذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف  

دينار، وصحيفة منه إىل صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى هبا البحر، فقال: اللهم إنك  

ريض بك،  تعلم أين تسلفت فالنا ألف دينار، فسألني كفيال، فقلت: كفى باهلل كفيال، ف

وسألني شهيدا، فقلت: كفى باهلل شهيدا، فريض بك، وإين جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه  

الذي له، فلم أقدر، وإين استودعتكها، فرمى هبا يف البحر حتى وجلت فيه، ثم انرصف،  

وهو يف ذلك يلتمس مركبا خيرج إىل بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا  

، فإذا باخلشبة التي فيها املال، فأخذها ألهله حطبا، فلام نرشها وجد املال  قد جاء بامله 

والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه، وأتى بألف دينار، فقال: واهلل ما زلت جاهدا يف طلب  

مركب آلتيك باملك، فام وجدت مركبا قبل الذي جئت به، قال: فإن اهلل قد أدى عنك الذي  

  (1) ف باأللف دينار راشدا(بعثته يف اخلشبة، فانرص

 الواردة بصيغة أوامر ونواه:   املواعظ والوصايا ـ    5

وهي األحاديث التي تدعو إىل القيام بعض األعامل الصاحلة، أو تنهى عن غريها،  

 وقد ختتلط بغريها من أنواع األحاديث:  

 (2) اعزل االذى عن طريق املسلمني(: )قال رسول اهلل   [ 133]احلديث:  

إن من الناس مفاتيح للخري مغاليق للرش،  : )قال رسول اهلل  [ 134]احلديث: 

فطوبى ملن جعل اهلل مفاتيح اخلري عىل يديه،  وإن من الناس مفاتيح للرش مغاليق للخري، 

 

  164و  156و  124/ 3و  159/ 2( البخاري تعليقا يف ) 1)

( والنسائي يف الكربى حتفة  348/ 2( أَحد ) 72/ 8و  258و 

(، وذكرنا هذا احلديث من باب  10/13630األرشاف ) 

 الرتغيب يف الوفاء، ال بتطبيق ما فعله ذلك الرجل، فهو ال َيوز. 

 ( رواه مسلم. 2)
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 (1) وويل ملن جعل اهلل مفاتيح الرش عىل يديه(

  (2)إن اهلل تعاىل حمسن فأحسنوا(: )قال رسول اهلل   [ 135]احلديث:  

  (3)إن اهلل تعاىل حيب أن يعمل بفرائضه(: )قال رسول اهلل   [ 136]احلديث:  

إن اهلل تعاىل حيب معاىل االمور وأرشافها،  : )قال رسول اهلل  [ 137]احلديث: 

 (4)ويكره سفسافها(

إن اهلل تعاىل يقول يا ابن آدم ! تفرغ لعباديت  : )قال رسول اهلل  [ 138]احلديث: 

 (5)مالت يديك شغال وَل أسد فقرك(أمال صدرك غنى وأسد فقرك، وإن ال تفعل  

من أفضل االعامل إدخال الْسور عىل  : ) قال رسول اهلل  [ 139]احلديث: 

 (6)له كربة(املؤمن، تقيض عنه دينا، تقيض له حاجة، تنفس  

إن من موجبات املغفرة إدخالك الْسور  : )قال رسول اهلل  [ 140]احلديث: و

 (7)عىل أخيك املسلم(

أال أخربكم بخريكم من رشكم! خريكم من  : )قال رسول اهلل  [ 141]احلديث: 

  (8)خريه وال يؤمن رشه(يرجى خريه ويؤمن رشه، ورشكم من ال يرجى  

أال أخربكم بخري الناس ورش الناس! إن من  : )قال رسول اهلل    [ 142]احلديث:  

سه أو عىل ظهر بعريه أو عىل  عزوجل عىل ظهر فرخري الناس رجال عمل يف سبيل اهلل تعاىل  

 

 ( رواه ابن ماجة. 1)

 ( رواه ابن عدي.2)

 ( رواه ابن عدي.3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه أَحد والرتمذي واحلاكم. 5)

 ابن املنكدر مرسال.  ( رواه البيهقي عن6)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.7)

 ( رواه أَحد والرتمذي وابن حبان. 8)
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 (1)وال يرعويقدميه حتى يأتيه املوت، وإن من رش الناس رجال فاجرا جريئا يقرأ كتاب اهلل  

 (2)إىل شئ منه(

من التمس رضاء اهلل بسخط الناس كفاه اهلل  : )قال رسول اهلل   [ 143]احلديث:  

 (3) إىل الناس(اهلل وكله اهلل مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط  

تقولون: إن أحسن الناس   ال تكونوا إمعة: ) قال رسول اهلل  [ 144]احلديث: 

أنفسكم إن أحسنوا أن حتسنوا، وإن أساؤا أن ال  أحسنا، وإن أساؤا أسأنا، ولكن وطنوا 

 (4)تظلموا(

ما من عبد إال وله صيت يف السامء، فان كان  : ) قال رسول اهلل   [ 145]احلديث:  

 (5)(األرض ، وإن كان صيته يف السامء سيئا وضع يف  األرضلسامء حسنا وضع يف  صيته يف ا 

 (6)من دل عىل خري فله مثل أجر فاعله(: )قال رسول اهلل   [ 146]احلديث:    

من ذهب يف حاجة أخيه املسلم فقضيت  : )قال رسول اهلل  [ 147]احلديث: 

 (7) عمرة(له حاجته تكتب له حجة وعمرة، فان َل تقض كتبت  

من رأى عورة فسرتها كان كمن أحيا مؤودة  : )قال رسول اهلل    [ 148]احلديث:  

 (8)من قربها(

من سرت أخاه املسلم يف الدنيا سرته اهلل يوم  : ) قال رسول اهلل  [ 149]احلديث: 

 

 ( يرعوي: أي ال ينكف وال ينزجر. 1)

 ( رواه أَحد والنسائي واحلاكم. 2)

 ( رواه الرتمذي.3)

 ( رواه البخاري. 4)

 ( رواه البزار.5)

 ( رواه أَحد وأبو داود والرتمذي.6)

 ( رواه البيهقي. 7)

 رواه البخاري يف األدب وأبو داود واحلاكم. (8)
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 (1) القيامة(

أيام مسلم كسا مسلام ثوبا كان يف حفظ اهلل  : )قال رسول اهلل  [ 150]احلديث: 

   (2) تعاىل ما بقيت عليه منه رقعة(

من عال أهل بيت من املسلمني يومهم  : ) قال رسول اهلل  [ 151]احلديث: 

 (3) وليلتهم غفر اهلل له ذنوبه(

خيار أمتي من دعا إىل اهلل وحبب عباده  : )قال رسول اهلل  [ 152]احلديث: 

 (4) إليه(

  (5)أنفعهم للناس(خري الناس : )قال رسول اهلل   [ 153]احلديث:  

من أذل نفسه يف طاعة اهلل فهو أعز ممن تعزز  : ) قال رسول اهلل    [ 154]احلديث:    

 (6)بمعصية اهلل(

من سمع خريا فأفشاه كان كمن عمل به،  : )قال رسول اهلل  [ 155]احلديث: 

 (7)ومن سمع رشا فأفشاه كان كمن عمل به(

حمبة اهلل عىل حمبة الناس كفاه اهلل مؤنة  من آثر  : ) قال رسول اهلل    [ 156]احلديث:  

 (8)الناس(

من فتح له باب من اخلري فلينتهزه فانه ال  : ) قال رسول اهلل  [ 157]احلديث: 

 

 ( رواه أَحد. 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه ابن عساكر.3)

 ( رواه ابن النجار. 4)

 ( رواه القضاعي.5)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 6)

 ( رواه الرافعي.7)

 ( رواه الديلمي.8)
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 (1) يدري متى يغلق عنه(

أقبل احلق ممن أتاك به صغري أو كبري وإن كان  : )قال رسول اهلل    [ 158]احلديث:  

 (2) صغري أو كبري وإن كان حبيبا(من  بغيضا، واردد الباطل عىل ما جاء به 

والذي نفيس بيده ! ما ألَحر عىل أسود فضل  : )قال رسول اهلل    [ 159]احلديث:  

 (3) إال الفضل يف دين اهلل(

أحب األعامل إىل اهلل سبحة احلديث،  : )اهلل قال رسول  [ 160]احلديث: 

سبحة احلديث؟ قال: يكون  وأبغض األعامل إىل اهلل التحذيف، قيل: يا رسول اهلل! وما 

القوم حيدثون والرجل يسبح. قيل: وما التحذيف؟ قال: القوم يكونون بخري، فيسأهلم  

  (4) اجلار والصاحب فيقولون: نحن برش يشكون(

 الواردة بصيغة حكم خمترصة:   املواعظ والوصايا ـ    6

وهي األحاديث التي جتمع قضايا كثرية يف ألفاظ خمترصة جتري جمرى احلكم  

األمثال، وهو منهج قرآين يف تقرير احلقائق والدعوة إىل القيم، ولذلك كان يف القرآن  و

الكريم السور واآليات الطويلة، كام كان فيه السور واآليات القصرية، ومع أنه من الصعب  

َتييز هذا النوع من احلديث، ذلك أن أكثر ما نورده يف هذا الكتاب من احلديث يدخل ضمن  

 أنا مع ذلك سنذكر هنا نامذج عنها:  هذا الصنف إال

أعطيت جوامع الكلم، واخترص يل الكالم  : ) اهلل قال رسول  [ 161]احلديث: 

  (5)اختصارا(

 

 ( رواه ابن املبارك. 1)

 ( رواه الديميل.2)

 رواه الديلمي.( 3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه أبو يعىل. 5)
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إن احلمد هلل، ما شاء جعل بني يديه وما شاء  : )اهلل قال رسول  [ 162]احلديث:  

  (1)جعل خلفه، وإن من البيان سحرا(

احلكمة تزيد الرشيف رشفا، وترفع العبد  : )اهلل قال رسول  [ 163]احلديث: 

  (2)اململوك حتى جتلسه جمالس امللوك(

الكلمة احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها  : )اهلل قال رسول  [ 164]احلديث: 

  (3) فهو أحق هبا(

الكلمة احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها  : )اهلل قال رسول  [ 165]احلديث: 

  (4)جذهبا(

وآفة الشجاعة البغي،   ،آفة الظرف الصلف : ) اهلل قال رسول  [ 166]احلديث: 

وآفة السامحة املن، وآفة اجلامل اخليالء، وآفة العبادة الفرتة وآفة احلديث الكذب، وآفة العلم  

  (5) النسيان، وآفة احللم السفه، وآفة احلسب الفخر، وآفة اجلود الْسف(

  (6) العاَل أهله وجريانه(أزهد الناس يف : )اهلل قال رسول   [ 167]احلديث:  

أزهد الناس يف األنبياء وأشدهم عليهم  : )اهلل قال رسول  [ 168]احلديث: 

  (7)األقربون(

  (8)إن ابن آدم حلريص عىل ما منع(: )اهلل قال رسول   [ 169]احلديث:  

إن حقا عىل اهلل أن ال يرفع شيئا من أمر الدنيا  : )اهلل  قال رسول    [ 170]احلديث:  

 

 ( رواه أَحد،والطرباين يف الكبري. 1)

 ( رواه ابن عدي.2)

 ( رواه الرتمذي.3)

 ( رواه ابن حبان يف الضعفاء. 4)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 5)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 6)

 ( رواه ابن عساكر.7)

 رواه الديلمي يف مسند الفردوس. ( 8)
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  (1) إال وضعه(

إنام الناس كاإلبل املائة ال تكاد جتد فيها  : )اهلل قال رسول  [ 171]احلديث: 

  (2)راحلة(

أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون  : ) اهلل قال رسول  [ 172]احلديث: 

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

التدبري نصف العيش، والتودد نصف العقل،  : )اهلل  قال رسول    [ 173]احلديث:  

  (4)واهلم نصف اهلرم، وقلة العيال أحد اليسارين(

التذلل للحق أقرب إىل العز من التعزز  : )اهلل قال رسول  [ 174]احلديث: 

  (5)بالباطل(

القلوب عىل حب من أحسن إليها  جبلت : )اهلل قال رسول  [ 175]احلديث: 

  (6) وبغض من أساء إليها(

اجلار قبل الدار! والرفيق قبل الطريق! والزاد  : )اهلل  قال رسول    [ 176]احلديث:  

  (7)قبل الرحيل(

  (8) حبك لليشء يعمي ويصم(: )اهلل قال رسول   [ 177]احلديث:  

احلق أصله يف اجلنة، والباطل أصله يف  : )اهلل قال رسول  [ 178]احلديث: 

 

 ( رواه أَحد، والبخاري وأبو داود والنسائي.1)

 ( رواه أَحد والرتمذي.2)

 ( رواه الرتمذي والبيهقي والطرباين يف الكبري.3)

 ( رواه القضاعي.4)

( رواه الديلمي يف مسند الفردوس واخلرائطي يف مكارم  5)

 األخالق. 

 ( رواه ابن عدي والبيهقي. 6)

 واه اخلطيب يف التاريخ يف اجلامع. ( ر7)

 ( رواه أَحد، واخلرائطي يف اعتالل القلوب وابن عساكر. 8)
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  (1)النار(

ليس اخلرب كاملعاينة، إن اهلل تعاىل أخرب موسى  : ) اهلل  قال رسول    [ 179]احلديث:  

  (2) بام صنع قومه يف العجل فلم يلق األلواح، فلام عاين ما صنعوا ألقى األلواح فانكْست(

يشبعان: طالب علم وطالب  منهومان ال : )اهلل قال رسول  [ 180]احلديث: 

  (3)دنيا(

  (4) الناس ثالثة: ساَل، وغانم، وشاجب(: )اهلل قال رسول   [ 181]احلديث:  

  (5)الود يتوارث، والبغض يتوارث(: )اهلل قال رسول   [ 182]احلديث:  

يبرص أحدكم القذى يف عري أخيه، وينسى  : )اهلل قال رسول  [ 183]احلديث: 

 (6) اجلذع يف عينيه(

آفة الظرف الصلف، وآفة الشجاعة البغي،  : ) اهلل قال رسول  [ 184]احلديث: 

وآفة السامحة املن وآفة اجلامل اخليالء، وآفة العبادة الفرتة، وآفة احلديث الكذب، وآفة العلم  

  (7) النسيان، وآفة احللم السفه، وآفة احلسب الفخر، وآفة اجلود الْسف، وآفة الدين اهلوى(

التذلل للحق أقرب إىل العز من التعزز  : )اهلل قال رسول  [ 185]احلديث: 

  (8) بالباطل، ومن تعزز بالباطل جزاه اهلل ذال بغري ظلم(

 (9)كاد احلكيم أن يكون نبيا(: )اهلل قال رسول   [ 186]احلديث:  

 

 ( رواه الرتمذي.1)

 ( رواه أَحد، واحلاكم. 2)

 ( رواه ابن عدي والبزار.3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه الطرباين يف الكبري، واحلاكم. 5)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 6)

واه ابن الل يف مكارم األخالق. والقضاعي يف مسند  ( ر7)

 الشهاب.

 ( رواه الديلمي.8)

 ( رواه اخلطيب. 9)
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من خاف شيئا حذره، ومن رجا شيئا عمل  : )اهلل قال رسول  [ 187]احلديث: 

  (1)ومن أيقن باخللف جاد بالعطية(له، 

ال فقر أشد من اجلهل، وال غنى أعود من  : )اهلل قال رسول  [ 188]احلديث: 

  (2) العقل، وال عبادة كالتفكر(

ال مال أعود من العقل، وال فقر أشد من  : )اهلل قال رسول  [ 189]احلديث: 

رة، وال عقل كالتدبري، وال  اجلهل، وال وحدة أشد من العجب، وال مظاهرة أوثق من املشاو

حسب كحسن اخللق، وال ورع كالكف، وال عبادة كالتفكر، وآفة اجلامل البغي، وآفة  

  (3)الشجاعة الفخر(

العقل كالتدبري يف رىض اهلل، وال ورع  : )اهلل قال رسول  [ 190]احلديث: 

  (4)كالكف عن حمارم اهلل، وال حسب كحسن اخللق(

من كثر مهه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عذب  : )اهلل  قال رسول    [ 191]احلديث:  

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

القريب من قربته املودة وإن بعد نسبه،  : )اهلل قال رسول  [ 192]احلديث: 

اليد إذا  والبعيد من باعدته البغضاء وإن قرب نسبه، وال َشء أقرب من يد إىل جسد، وإن 

  (6) غلت قطعت وإذا قطعت حسمت(

املوت غنيمة واملعصية مصيبة، والفقر راحة  : )اهلل قال رسول  [ 193]احلديث: 

 

 ( رواه الديلمي.1)

 ( رواه أبو بكر بن كامل يف معجمه، وابن النجار.2)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 3)

( رواه أبو احلسن القدوري يف جزئه، وابن عساكر وابن  4)

 النجار. 

رواه أبو احلسن ابن معروف يف فضائل بني هاشم، وابن  (  5)

 عمليق يف جزئه. 

 ( رواه أبو نعيم، والديلمي.6)
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والغنى عقوبة والعقل هدية من اهلل واجلهل ضاللة، والظلم ندامة والطاعة قرة العني،  

لذنب كمن ال  والبكاء من خشية اهلل النجاة من النار والضحك هالك البدن والتائب من ا

  (1)ذنب له(

 (2) لو بعثت إليهم فنهيتهم أن يأتوا احلجون: ) اهلل قال رسول  [ 194]احلديث: 

  (3)ألتاه بعضهم وإن َل يكن له به حاجة(

إنام الصنيعة إىل ذي دين أو حسب، وجهاد  : )اهلل قال رسول  [ 195]احلديث: 

ويف لفظ:  ـ  لزوجها، والتودد نصف اإليامنالضعفاء احلج، وجهاد املرأة حسن التبعل 

واستنزلوا الرزق  ـ    ويف لفظ: وما عال امرؤ عىل اقتصاد ـ    وما عال امرؤ اقتصدـ    نصف الدين

ويف لفظ: وأبى  ـ    بالصدقة، وأبى اهلل إال أن َيعل أرزاق عباده املؤمنني من حيث ال حيتسبون

   (4) حيتسبون( اهلل أن َيعل أرزاق عباده املؤمنني إال من حيث ال 

 املقيدة باألعداد: املواعظ والوصايا  ثانيا ـ  

وهي أحاديث كثرية، ومهمة، ذلك أهنا تدعو العقل إىل التدبر يف أرسار تلك  

التقسيامت، وهو ما تنتج عنه العلوم واملعارف الكثرية، وقد قسمنا األحاديث الواردة يف  

 م التالية: د الواردة فيها إىل األقسا اهذا الباب، بحسبب األعد

 :  املقيدة باثنني ـ املواعظ والوصايا    1

أمرين: إما من باب الرتغيب، أو من   وهي األحاديث التي يذكر فيها رسول اهلل 

 [ الثنائيات باب الرتهيب، ويطلق عليها يف كتب احلديث ]

 

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن والديلمي.1)

 ( احلجون: اجلبل املرشف مما ييل شعب اجلزارين بمكة.  2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)

 ( رواه العسكري يف األمثال. 4)
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 :  أ ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة الرتغيب 

أفضل االعامل الصالة لوقتها وبر  : )قال رسول اهلل  [ 196]احلديث: 

 (1) الوالدين(

أفضل العمل الصالة لوقتها واجلهاد يف سبيل  : ) قال رسول اهلل    [ 197]احلديث:  

 (2)اهلل(

من يتوكل يل ما بني حلييه وما بني رجليه  : ) قال رسول اهلل  [ 198]احلديث: 

 (3)أتوكل له باجلنة(

خري الناس ذو القلب املخموم واللسان  : )قال رسول اهلل  [ 199]احلديث: 

التقي النقي الذي ال إثم فيه وال بغي وال  الصادق، قيل: ما القلب املخموم ؟ قال: هو 

، قيل: فمن عىل أثره ؟  اآلخرةحسد، قيل: فمن عىل أثره ؟ قال: الذي يشنأ الدنيا وحيب 

 (4) قال: مؤمن يف خلق حسن(

من ألطف مؤمنا أو خف له يف شئ من  : )قال رسول اهلل  [ 200]احلديث: 

 (5)خيدمه من خدم اجلنة(حوائجه صغر أو كرب كان حقا عىل اهلل أن  

أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟..  : )قال رسول اهلل  [ 201]احلديث: 

  تقوى اهلل وحسن اخللق، أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟.. األجوفان: الفم 

 (6) والفرج(

 

 سلم. ( رواه م1)

 ( رواه البيهقي. 2)

 ( رواه أَحد والرتمذي واحلاكم وابن حبان. 3)

 ( رواه ابن ماجة. 4)

 ( رواه البزار.5)

، واخلرائطي يف مكارم  ( رواه أبو الشيخ يف الثواب 6)

 االخالق. 
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من حفرماء َل يرشب منه كبد حرى من إنس  : )قال رسول اهلل    [ 202]احلديث:  

القيامة، ومن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو   م اهلل يووجن وال سبع وال طاهر إال آجره 

 (1)أصغر بنى اهلل له بيتا يف اجلنة(

اهلل من طعام  أيام رجل أطعم جائعا أطعمه : ) قال رسول اهلل  [ 203]احلديث: 

 (2)القيامة من الفزع األكرب(اجلنة، وأيام رجل آمن خائفا آمنه اهلل يوم  

ال تنافس بينكم إال يف اثنتني: رجل أعطاه اهلل  : )قال رسول اهلل    [ 204]احلديث:  

ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن اهلل أعطاين مثل ما  قرآنا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار  

أعطاه اهلل ماال فهو ينفق ويتصدق به، فيقول رجل:  ى فالنا فأقوم به كام يقوم به، ورجل  أعط

 (3)فأتصدق به(لو أن اهلل أعطاين من املال كام أعطى فالنا 

أال أنبئكم بخري الناس رجال! رجل أخذ  : ) قال رسول اهلل  [ 205]احلديث: 

كم بخري الناس رجال بعده! رجل يف غنمه  أنبئبعنان فرسه ينتظر أن يغري أو يغار عليه، أال 

 (4) يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعلم حق اهلل عليه يف ماله قد اعتزل رشور الناس(

عجب ربنا من رجلني: رجل ثار عىل وطئه  : )قال رسول اهلل  [ 206]احلديث: 

بدي ثار من  فيقول اهلل تعاىل ملالئكته: انظروا إىل عوحلافه من بني حبه وأهله إىل صالته، 

ورجل غزا يف  وطئه وحلافه من بني حبه وأهله إىل صالته رغبة فيام عندي وشفقا مما عندي،  

، فيقول  سبيل اهلل فاهنزم فعلم ما عليه يف االهنزام وما له يف الرجوع فرجع حتى أهريق دمه  

 (5) دمه(اهلل ملالئكته: انظروا إىل عبدي رجع رغبة فيام عندي وشفقا مما عندي حتى أهريق 

 

 والشاَش وسمويه.( رواه ابن خزيمة  1)

 ( رواه الرافعي.2)

الصالة، والطرباين يف  ( رواه أَحد وحممد بن نرص يف 3)

 الكبري والبيهقي. 

 ( رواه ابن سعد. 4)

( رواه أَحد وابن نرص وابن حبان والطرباين يف الكبري  5)
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من استطاع منكم أن ال حيول بينه وبني اجلنة  : ) قال رسول اهلل    [ 207]احلديث:  

كأنام يذبح دجاجة، كلام يقوم لباب من أبواب اجلنة  ملء كف من دم امرئ مسلم َيريقه 

بطنه إال طيبا فليفعل فإن أول ما ينتن من  حال بينه وبينه، ومن استطاع منكم أن ال يدخل 

 (1)االنسان بطنه(

أال أدلكم عىل ما يكفر اخلطايا والذنوب!  : ) قال رسول اهلل  [ 208]احلديث: 

 (2) الصالة بعد الصالة، فذلك الرباط(إسباغ الوضوء عىل املكاره، وانتظار 

من رسه أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة  : )قال رسول اهلل  [ 209]احلديث: 

له إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، وليأت إىل الناس بام حيب أن  ه منيته وهو يشهد أن ال إتفلتأ

 (3) إليه(يؤيت  

أال أخربكم بيشء أمر به نوح ابنه! إن نوحا  : )اهلل قال رسول  [ 210]احلديث: 

قال البنه: يا بني! آمرك بأمرين وأهناك عن أمرين: آمرك أن تقول: ال إله إال اهلل وحده ال  

وله احلمد، حييي ويميت، وهو عىل كل َشء قدير، فإن الساموات  رشيك له، له امللك 

لو جعلتا يف كفة وجعلت يف كفة وزنتهام، ولو جعلتا حلقة قصمتها، وآمرك يا   األرضو

بني أن تقول: سبحان اهلل وبحمده، فإهنا صالة اخللق وتسبيح اخللق وهبا يرزق اخللق؛  

وأهناك عن الكرب، فإن أحدًا  ، حرم عليه اجلنةوأهناك يا بني عن الرشك، فإنه من أرشك باهلل 

 ( لن يدخل اجلنة ويف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب

قال معاذ بن جبل: يا رسول اهلل! أمن الكرب أن يكون ألحدنا دابة يركبها، والنعالن  

 

 واحلاكم والبيهقي. 

( رواه ابن أِب عاصم يف الديات، والطرباين يف الكبري  1)

 والبغوي.

 ( رواه يعقوب بن شيبة يف مسند عىل، وابن جرير.2)

 مكارم االخالق.  ( رواه اخلرائطي يف3)



 

57 

 

ال، ولكن الكرب أن تسفه  )يلبسهام، والثياب يلبسها، والطعام َيمع عليه أصحابه؟ قال: 

تغمص املؤمن وسأنبئك بخالل من كن فيه فليس بمتكرب: اعتقال الشاة، وركوب  احلق و

  (1)احلامر، ولبوس الصوف، وجمالسة فقراء املؤمنني وأن يأكل أحدكم مع عياله(

إن نبي اهلل نوحا ملا حَضته الوفاة قال البنه:  : )اهلل قال رسول   [ 211]احلديث:  

الوصية، آمرك باثنتني وأهناك عن اثنتني: آمرك بال إله إال  يا بني! إين موصيك فقارص عىل 

ني السبع وضعن يف كفة وال إله إال اهلل يف كفة لرجحت  األرضاهلل، فلو أن الساموات السبع و

ني السبع كانت حلقة مبهمة قصمهن ال إله إال اهلل،  األرضهبن، ولو أن الساموات السبع و

الة اخللق وهبا يرزق اخللق؛ وأهناك عن الكفر  وأوصيك بسبحان اهلل وبحمده، فإهنا ص

والكرب، قيل: يا رسول اهلل! ما الكرب؟ أهو أن يكون للرجل حلة يلبسها، وفرس مجيل يعجبه  

  (2)مجاله؟ قال: ال، الكرب أن تسفه احلق وتغمص الناس(

: ما جرع عبد جرعتني أحب إىل اهلل من جرعة  قال رسول اهلل  [ 212]احلديث: 

ها بحلم وحسن عفو، وجرعة مصيبة حمزنة موجعة ردها بصري وحسن عزاء،  غيظ يكظم

  (3)وما خطا عبد خطوتني أحب إىل اهلل منه إىل رحم يصلها، أو إىل فريضة يؤدَيا(

   : الرتهيب ب ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة  

أقل من الذنوب َين عليك املوت، وأقل من  : )اهلل  قال رسول    [ 213]احلديث:  

  (4) الدين تعش حرا(

وع مؤمنا َل يؤمن اهلل روعته يوم القيامة،  رمن  : )اهلل  قال رسول    [ 214]احلديث:  

 

( رواه عبد الرزاق يف املصنف وعبد بن َحيد، وابن 1)

 عساكر.

 ( رواه أَحد واحلاكم. 2)

 ( رواه ابن الل يف مكارم األخالق. 3)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 4)
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  (1) ومن سعى بمؤمن أقامه اهلل مقام ذل وخزي يوم القيامة(

أدخل رجل قربه فأتاه ملكان فقاال له: إنا : )اهلل قال رسول  [ 215]احلديث: 

امتأل قربه منها نارا، فرتكاه حتى أفاق وذهب عنه الرعب،  ضاربوك رضبة، فَضباه رضبة 

فقال هلام: عالم رضبتامين؟ فقاال: إنك صليت صالة وأنت عىل غري طهور، ومررت برجل  

  (2)مظلوم فلم تنرصه(

أبعد اخللق من اهلل رجالن: رجل َيالس  : )اهلل قال رسول  [ 216]احلديث: 

عليه، ومعلم الصبيان ال يوايس بينهم وال يراقب اهلل يف  األمراء فام قالوا من جور صدقهم 

  (3)اليتيم(

أخوف ما أخاف عىل أمتي تصديق بالنجوم،  : ) اهلل  قال رسول    [ 217]احلديث:  

  (4)وتكذيب بالقدر، وال يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خريه ورشه وحلوه ومره(

واتباع   األملأخوف ما أخاف عليكم طول : ) اهلل قال رسول  [ 218]احلديث: 

، أال! وإن الدنيا  اآلخرةفينسى  األمل اهلوى، فأما اتباع اهلوى فيضل عن احلق، وأما طول 

وال   اآلخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء  اآلخرة قد ترحلت مدبرة، و

  (5)ال عمل(تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل وال حساب، وغدا حساب و

إن أخوف ما أخاف عىل أمتي اهلوى وطول  : )اهلل قال رسول  [ 219]احلديث:  

، وهذه الدنيا مرحتلة  اآلخرةفينيس  األمل، فأما اهلوى فيصد عن احلق، وأما طول األمل

مقبلة صادقة، ولكل واحدة منهام بنون، فإن استطعتم أن تكونوا من   اآلخرة ذاهبة، وهذه 

 

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه ابن عساكر.3)

 رواه ابن عساكر.( 4)

 ( رواه ابن النجار وابن عساكر. 5)
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وال تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم يف دار عمل وال حساب وأنتم   اآلخرةبني 

  (1) غدا يف دار حساب وال عمل(

إن أشد ما أختوف عليكم خصلتان: اتباع  : )اهلل قال رسول  [ 220]احلديث: 

فاحلب   األمل ، فأما اتباع اهلوى فإنه يعدل عن احلق، وأما طول ملاأل اهلوى، وطول 

  (2)للدنيا(

أما إهنام يعذبان، وما يعذبان يف كبري، أما  : )اهلل قال رسول  [ 221]احلديث: 

أحدمها فكان يغتاب الناس، وأما اآلخر فكان ال يتأذى من بوله، أما إنه سيهون عليهام ما  

  (3)كانتا رطبتني(

إن النميمة واحلقد يف النار، ال َيتمعان يف  : )اهلل قال رسول  [ 222]احلديث: 

  (4) قلب مسلم(

يا أَيا الناس! اثنتان من وقاه اهلل رشمها دخل  : )اهلل  قال رسول    [ 223]احلديث:  

  (5)اجلنة: ما بني حلييه، وما بني رجليه(

الغلول! فمن   ـإياكم والذنوب التي ال تغفر : )اهلل قال رسول   [ 224]احلديث:  

غل شيئا يأيت به يوم القيامة، وأكل الربا! فإن آكل الربا ال يقوم إال كام يقوم الذي يتخبطه  

  (6) الشيطان من املس(

أن يغل الرجل!    ـ إياي والذنب الذي ال يغفر  : )اهلل  قال رسول    [ 225]احلديث:  

 

 ( رواه احلاكم يف تارخيه، والديلمي.1)

 ( رواه ابن النجار. 2)

 ( رواه البخاري يف األدب، وابن أِب الدنيا يف ذم الغيبة. 3)

 ( رواه الطرباين يف األوسط.4)

 ( رواه أَحد. 5)

 ( رواه الديلمي.6)
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  (1)الربا بعث يوم القيامة جمنونا يتخبط(ومن غل شيئا يأيت به، فمن أكل 

أال! ال يتولني رجل غري مواليه، وال يدع إىل  : )اهلل قال رسول   [ 226]احلديث:  

  (2)غري أبويه، فمن فعل ذلك فعليه لعنة اهلل املتتابعة إىل يوم القيامة(

واهلل عز وجل    ـأيام رجل أصدق امرأة صداقا  : ) اهلل  قال رسول    [ 227]احلديث:  

فغرها باهلل، لقي اهلل يوم يلقاه وهو زان، وأيام رجل ادان من   ـيعلم منه ال يريد أداءه إليها 

  (3) لقي اهلل يوم يلقاه وهو سارق( ـ رجل دينا 

كفى باملرء من الرش أن يشار إليه باألصابع : )اهلل قال رسول  [ 228]احلديث: 

ماال وال يصل به رَحا وال يعطى   ـ إال من عصمه اهلل  ـ بفسق أو يف دنياه أن يعطيه يف دينه 

  (4) حقه(

  (5) ال يدخل اجلنة عاق وال مدمن مخر(: )اهلل قال رسول   [ 229]احلديث:  

  (6) ال يدخل اجلنة خب وال خائن(: )اهلل قال رسول   [ 230]احلديث:  

يضمن أحدكم ضالة وال يردن سائال إن  ال : ) اهلل قال رسول  [ 231]احلديث: 

  (7) كنتم حتبون الربح والسالمة(

خيرج عنق من النار يوم القيامة فيقول: إين  : )اهلل قال رسول  [ 232]احلديث: 

وكلت اليوم بكل جبار عنيد، ومن جعل مع اهلل إهلا آخر، فتنطوي عليهم يف عمرات  

 (8) جهنم(

 

 الكبري، واخلطيب. ( رواه الطرباين يف 1)

 ( رواه ابن جرير. 2)

 ( رواه أَحد،والبخاري ومسلم. 3)

 ( رواه الديلمي.4)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن، واخلطيب. 5)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.6)

 ( رواه ابن صرصى يف أماليه. 7)

 ( رواه أَحد، وعبد بن َحيد. 8)
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إن أشد ما أختوف عليكم خصلتان: اتباع  : )اهلل قال رسول  [ 233]احلديث: 

فاحلب   األمل ؛ فأما اتباع اهلوى فإنه يعدل عن احلق، وأما طول األملاهلوى، وطول 

للدنيا(، ثم قال: )أال إن اهلل تعاىل يعطي الدنيا من حيب ومن يبغض، وإذا أحب عبدا أعطاه  

الدين، وال تكونوا من أبناء الدنيا،    اإليامن، أال! إن للدين أبناء، وللدنيا أبناء فكونوا من أبناء 

قد ارحتلت مقبلة، أال! وإنكم يف يوم عمل ليس فيه    اآلخرةأال إن الدنيا قد ارحتلت مولية و

  (1)حساب، أال! وإنكم توشكون يف يوم حساب وليس فيه عمل(

 : املقيدة بثالثة ـ املواعظ والوصايا    2

ثالثة أمور: إما من باب الرتغيب، أو    وهي األحاديث التي يذكر فيها رسول اهلل  

 [الثالثيات من باب الرتهيب، ويطلق عليها يف كتب احلديث ]

 :  أ ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة الرتغيب 

ثالث يدرك هبن العبد رغائب الدنيا  : ) قال رسول اهلل  [ 234]احلديث: 

 (2) الرخاء( الباليا، والرضاء بالقضاء، والدعاء يف : الصرب عىل  اآلخرةو

ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة االيامن:  : )قال رسول اهلل  [ 235]احلديث: 

، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود  أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها  

 (3) يف النار(يف الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منه كام يكره أن يلقى  

أصحاب اجلنة ثالثة: ذو سلطان مقسط  : )اهلل قال رسول  [ 236]احلديث: 

 (4) (موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقري متصدق

 

املقديس يف  ( رواه ابن أِب الدنيا يف قرص األمل، ونرص 1)

 أماليه. 

 ( رواه أبو الشيخ. 2)

 ( رواه البخاري ومسلم.  3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري، واحلاكم. 4)
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ثالث من كن فيه سرت اهلل تعاىل عليه كنفه  : ) قال رسول اهلل  [ 237]احلديث: 

 (1)واالحسان إىل امللوك(الوالدين، وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة عىل  

ثالث من كن فيه آواه اهلل يف كنفه ونرش عليه  : )قال رسول اهلل    [ 238]احلديث:  

 (2)شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فرت(رَحته وأدخله جنته: من إذا أعطي  

ثالث من كن فيه حاسبه اهلل حسابا يسريا  : ) قال رسول اهلل  [ 239]احلديث: 

 (3) برَحته: تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك(وأدخله اجلنة 

ثالث من كن فيه فإن اهلل يغفر له ما سوى  : )قال رسول اهلل  [ 240]احلديث: 

 (4)يكن ساحرا يتبع السحرة، وَل حيقد عىل أخيه(ذلك: من مات ال يرشك باهلل شيئا، وَل  

فيه استوجب الثواب  ثالث من كن : ) قال رسول اهلل  [ 241]احلديث: 

حيجزه عن حمارم اهلل، وحلم يرده عن واستكمل االيامن: خلق يعيش به يف الناس، وورع 

 (5)جهل اجلاهل(

عرشه يوم  ثالث من كن فيه أظله اهلل حتت : ) قال رسول اهلل  [ 242]احلديث: 

 (6)ائع(الظل إال ظله: الوضوء عىل املكاره، وامليش إىل املساجد يف الظلم، وإطعام اجل

ثالث من جاء هبن مع االيامن دخل من أي  : )قال رسول اهلل  [ 243]احلديث: 

حيث شاء: من عفا عن قاتله، وأدى دينا خفيا،  أبواب اجلنة شاء وزوج من احلور العني 

 (7) (1َأَحٌد( )االخالص:  هللوقرأ يف دبر كل صالة مكتوبة عرش مرات )ُقْل ُهَو ا

 

 ( رواه الرتمذي.1)

 ( رواه احلاكم والبيهقي. 2)

الغضب، والطرباين يف األوسط  ( رواه ابن أِب الدنيا يف ذم  3)

 واحلاكم.

 والطرباين يف الكبري. ( رواه البخاري يف األدب 4)

 ( رواه البزار.5)

 ( رواه أبو الشيخ يف الثواب، واالصبهاين يف الرتغيب. 6)

 ( رواه أبو يعىل. 7)
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ثالث من حفظهن فهو ويل حقا، ومن  : ) قال رسول اهلل [ 244]احلديث: 

 (1)واجلنابة(ضيعهن فهو عدوي حقا: الصالة، والصيام،  

ثالثة حق عىل اهلل تعاىل عوهنم: املجاهد يف  : ) قال رسول اهلل  [ 245]احلديث: 

 (2) والناكح الذي يريد العفاف(سبيل، واملكاتب الذي يريد االداء،  

ثالث من فعلهن ثقة باهلل واحتسابا كان حقا  : )قال رسول اهلل    [ 246]احلديث:  

عىل اهلل أن يعينه وأن يبارك له: من سعى يف فكاك رقبة ثقة باهلل واحستابا كان حقًا عىل اهلل  

أن يعينه وأن يبارك له، ومن تزوج ثقة باهلل واحتسابا كان عىل اهلل أن يعينه وأن يبارك له،  

 (3) قة باهلل واحتسابا كان حقا عىل اهلل أن يعينه وأن يبارك له(ومن أحيا أرضًا ميتة ث

ثالث من أوتيهن فقد أويت مثل ما أويت آل  : ) قال رسول اهلل  [ 247]احلديث: 

يف الفقر، والغني وخشية اهلل يف الْس  داود: العدل يف الغضب، والرضا والقصد 

 (4)والعالنية(

ثالث من أخالق االيامن: من إذا غضب َل  : ) قال رسول اهلل  [ 248]احلديث: 

خيرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر َل يتعاط ما  يدخله غضبه يف باطل، ومن إذا ريض َل 

 (5) ليس له(

ثالث من أصل االيامن: الكف عمن قال )ال  : )قال رسول اهلل    [ 249]احلديث:  

جلهاد ماض منذ بعثني اهلل  من االسالم بعمل، واإله إال اهلل( وال نكفره بذنب، وال نخرجه  

 (6)إىل أن يقاتل آخر أمتي الدجال، ال يبطله جور جائر وال عدل عادل، واإليامن باألقدار(

 

 ( رواه الطرباين يف األوسط.1)

 ( رواه أَحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة واحلاكم. 2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري واألوسط.3)

 ( رواه احلكيم. 4)

 الطرباين يف األوسط.( رواه 5)

 ( رواه أبو داود.6)
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ثالث من كنوز الرب: إخفاء الصدقة، وكتامن  : ) قال رسول اهلل   [ 250]احلديث:  

كني إىل عواده  تعاىل: إذا ابتليت عبدي ببالء فسرب وَل يشاملصيبة، وكتامن الشكوى، يقول اهلل  

دمه، فان أبرأته أبرأته وال ذنب له، وإن توفيته فإىل  أبدلته حلام خريا من حلمه ودما خريا من  

 (1) رَحتي(

من االقتار، وبذل  ق  ثالث من االيامن: االنفا : )قال رسول اهلل    [ 251]احلديث:  

 (2) السالم للعاَل، واالنصاف من نفسك(

ثالث من َتام الصالة: إسباع الوضوء،  ): قال رسول اهلل  [ 252]احلديث: 

 (3)وعدل الصف، واالقتداء باإلمام(

)ثالث من أخالق النبوة: تعجيل االفطار،  : قال رسول اهلل  [ 253]احلديث: 

 (4) الشامل يف الصالة(وتأخري السحور، ووضع اليمني عىل  

ما نقص مال قط من   ثالث أقسم عليهن: : )قال رسول اهلل  [ 254]احلديث: 

ظلمها إال زاده اهلل تعاىل هبا عزا فاعفوا يزدكم  صدقة فتصدقوا، وال عفا رجل من مظلمة 

عليه باب  اهلل عزوجل عزا، وال فتح رجل عىل نفسه باب مسألة يسأل الناس إال فتح اهلل 

 (5)فقر(

عيادة  ثالث كلهن حق عىل كل مسلم: : )قال رسول اهلل  [ 255]احلديث: 

 (6)إذا َحد اهلل تعاىل(املريض، وشهود اجلنازة، وتشميت العاطس  

ثالث خصال من سعادة املرء املسلم يف  : )قال رسول اهلل  [ 256]احلديث: 

 

 ( رواه الطرباين يف الكبري وأبو نعيم يف احللية. 1)

 ( رواه البزار والطرباين يف الكبري. 2)

 ( رواه عبد الرزاق يف اجلامع. 3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه ابن أِب الدنيا يف ذم الغضب. 5)

 ( رواه البخاري يف األدب. 6)
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 (1) واملركب اهلنئ(الدنيا: اجلار الصالح، واملسكن الواسع،  

ن إال  ثالث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذ: ) قال رسول اهلل  [ 257]احلديث: 

: التأذين بالصالة، والتهجري باجلامعات،  بسهمة حرصا عىل ما فيهن من اخلري والربكة 

 (2) والصالة يف أول الصفوف(

ثالثة أعني ال َتسها النار: عني فقئت يف سبيل  : ) قال رسول اهلل    [ 258]احلديث:  

 (3)وعني بكت من خشية اهلل( اهلل، وعني حرست يف سبيل اهلل،  

ثالثة عن كثبان املسك يوم القيامة يغبطهم  : ) قال رسول اهلل  [ 259]احلديث: 

مواليه، ورجل يؤم قوما وهم به راضون،  األولون واآلخرون: عبد أدى حق اهلل وحق 

 (4) ورجل ينادي بالصلوات اخلمس يف كل يوم وليلة(

مة ال َيوهلم  ثالثة عىل كثبان املسك يوم القيا : )قال رسول اهلل   [ 260]احلديث:  

رجل تعلم القرآن فقام به يطلب وجه اهلل وما عنده،  الفزع وال يفزعون حني يفزع الناس: 

يطلب وجه اهلل وما عنده، ومملوك َل يمنعه رق  ورجل نادى يف كل يوم وليلة مخس صلوات  

 (5) الدنيا من طاعة ربه(

ال ظل إال ظله:    ثالثة يف ظل اهلل عزوجل يوم : )قال رسول اهلل    [ 261]احلديث:  

ورجل دعته امرأة إىل نفسها فرتكها من خشية اهلل،  رجل حيث توجه علم أن اهلل معه، 

 (6)ورجل أحب جلالل اهلل(

ثالثة يف ظل العرش يوم القيامة يوم ال ظل  : ) قال رسول اهلل  [ 262]احلديث: 

 

 رواه أَحد والطرباين واحلاكم.( 1)

 ( رواه ابن النجار. 2)

 ( رواه احلاكم. 3)

 ( رواه أَحد والرتمذي.4)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.5)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.6)
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زوجها وترك عليها  ويمد يف أجله، وامرأة مات إال ظله: واصل الرحم يزيد اهلل يف رزقه 

حتى يموتوا أو يغنيهم اهلل، وعبد صنع  أيتاما صغارا فقالت: ال أتزوج، أقيم عىل أيتامي 

واملسكني فأطعمهم لوجه اهلل  طعاما فأضاف ضيفه وأحسن نفقته، فدعا عليه اليتيم 

 (1)تعاىل(

ثالثة يف ضامن اهلل عزوجل: رجل خرج إىل  : )قال رسول اهلل  [ 263]احلديث: 

 (2) غازيا يف سبيل اهلل، ورجل خرج حاجا(سجد من مساجد اهلل، ورجل خرج  م

ثالثة كلهم ضامن عىل اهلل: رجل خرج غازيا  : ) قال رسول اهلل    [ 264]احلديث:  

يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده بام نال من أجر أو غنيمة،  يف سبيل اهلل فهو ضامن عىل اهلل حتى  

حتى يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرد بام نال من أجر  عىل اهلل  ورجل راح إىل املسجد فهو ضامن

  (3)ورجل دخل بيته بسالم فهو ضامن عىل اهلل(

ثالثة ليس عليهم حساب فيام طعموا إذا كان  : )قال رسول اهلل    [ 265]احلديث:  

  (4) حالال: الصائم، واملتسحر، واملرابط يف سبيل اهلل(

ثالثة من كن فيه يستكمل إيامنه: رجل ال  : ) قال رسول اهلل  [ 266]احلديث: 

من عمله، وإذا عرض عليه أمران أحدمها للدنيا  خياف يف اهلل لومة الئم، وال يرائي بشئ 

 (5)عىل الدنيا( اآلخرةواآلخر لآلخرة اختار أمر 

  ثالثة من السعادة، وثالثة من الشقاوة، فمن: )قال رسول اهلل   [ 267]احلديث:  

وتغيب عنها فتأمنها عىل نفسها ومالك، والدابة  السعادة: املرأة الصاحلة تراها فتعجبك 

 

( رواه أبو الشيخ يف الثواب، واالصبهاين، الديلمي يف  1)

 مسند الفردوس.

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 2)

 و داود وابن حبان واحلاكم عن أِب أمامة.( رواه أب3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري عن ابن عباس. 4)

 عساكر.( رواه ابن 5)
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كثرية املرافق، ومن الشقاوة: املرأة  تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة 

تراها فتسوءك وحتمل لساهنا عليك، وإن غبت عنها َل تأمنها عىل نفسها ومالك، والدابة  

فان رضبتها أتعبتك وإن تركتها َل تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة  تكون قطوفا 

 (1)قليلة املرافق(

ثالثة من مكارم االخالق عند اهلل: أن تعفو  : )قال رسول اهلل  [ 268]احلديث: 

  (2)وتصل من قطعك(عن من ظلمك، وتعطي من حرمك،  

يوم القيامة: رجل َل  ثالثة هم حداث اهلل : ) قال رسول اهلل  [ 269]احلديث: 

  (3)يمش بني اثنني بمراء قط، ورجل َل حيدث نفسه بزنا قط، ورجل َل خيلط كسبه بربا قط(

ثالثة ال ترى أعينهم النار يوم القيامة: عني  : )قال رسول اهلل  [ 270]احلديث: 

 (4) سبيل اهلل، وعني غضت عن حمارم اهلل(بكت من خشية اهلل، وعني حرست يف  

ثالثة يؤتون أجرهم مرتني: رجل من أهل  : ) قال رسول اهلل  [ 271]احلديث: 

فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق    الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي  

ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدهبا فأحسن  اهلل وحق سيده فله أجران، 

 (5)وتزوجها فله أجران(ا  تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقه

ثالثة يتحدثون يف ظل العرش آمنني والناس  : ) قال رسول اهلل    [ 272]احلديث:  

ما ال حيل له، ورجل ال   الئم، ورجل َل مد يديه إىليف احلساب: رجل َل تأخذه يف اهلل لومة 

 (6) ينظر إىل ما حرم اهلل عليه(

 

 ( رواه احلاكم عن سعد. 1)

 ( رواه اخلطيب يف التاريخ. 2)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية.  3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه البخاري ومسلم.  5)

 ترغيبه. ( رواه االصبهاين يف  6)
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ثالثة حيبهم اهلل، وثالثة يبغضهم اهلل، فأما  : ) قال رسول اهلل  [ 273]احلديث: 

وَل يسأهلم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف  الذين حيبهم اهلل فرجل أتى قوما فسأهلم باهلل 

أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى  ال اهلل والذي رجل بأعقاهبم فأعطاه رسا ال يعلم بعطيته إ 

يتملقني ويتلو آيايت،  إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤسهم فقام أحدهم 

ورجل كان يف رسية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، والثالثة الذين  

 (1)غني الظلوم(يبغضهم اهلل: الشيخ الزاين، والفقري املختال، وال

ثالثة حيبهم اهلل، وثالثة يشنؤهم اهلل، الرجل  : ) قال رسول اهلل   [ 274]احلديث:  

حتى يقتل أو يفتح ألصحابه، والقوم يسافرون فيطول  يلقى العدو يف فئة فينصب هلم نحره  

فيتخي أحدهم فيصيل حتى يوقظهم  فينزلون  األرض رساهم حتى حيبوا أن يمسوا 

حتى يفرق بينهام موت أو   عىل أذاه رب لرحيلهم، والرجل يكون له اجلار يؤذيه جواره فيص

  (2)ظعن. والذين يشنؤهم اهلل: التاجر احلالف، والفقري املختال، والبخيل املنان(

ثالثة حيبهم اهلل عزوجل: رجل قام من الليل  : ) قال رسول اهلل    [ 275]احلديث:  

بيمينه خيفيها عن شامله، ورجل كان يف رسية فاهنزم  يتلو كتاب اهلل، ورجل تصدق صدقة 

  (3)حابه فاستقبل العدو(أص

ثالثة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظله إال ظله:  : ) قال رسول اهلل  [ 276]احلديث: 

 (4)وراعي الشمس بالنهار(التاجر االمني، واالمام املقتصد،  

عرض عىل أول ثالثة يدخلون اجلنة: شهيد  : )قال رسول اهلل  [ 277]احلديث: 

 

 ( رواه الرتمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم. 1)

 ( رواه أَحد. 2)

 ( رواه الرتمذي.3)

 ( رواه احلاكم يف تارخيه، والديلمي يف مسند الفردوس.4)
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 (1)عبادة اهلل ونصح ملواليه(عفيف متعفف، وعبد أحسن  

من فارق الروح جسده وهو برئ من ثالث  : ) قال رسول اهلل  [ 278]احلديث: 

 (2) دخل اجلنة: الكرب والدين والغلول(

عرض عىل أول ثالثة يدخلون اجلنة وأول  : )قال رسول اهلل  [ 279]احلديث: 

لوك أحسن عبادة ربه ونصح  اجلنة فالشهيد، وممثالثة يدخلون النار، فأما ثالثة يدخلون 

النار فأمري مسلط، وذو ثروة من مال ال  لسيده، وعفيف متعفف، وأما أول ثالثة يدخلون 

 (3)يؤدي حق اهلل يف ماله، وفقري فخور(

ثالث منجيات: خشية اهلل تعاىل يف الْس  : )قال رسول اهلل  [ 280]احلديث: 

والقصد يف الفقر والغنى، وثالث مهلكات: هوى  والعالنية، والعدل يف الرضاء والغضب،  

 (4)متبع وشح مطاع، وإعجاب املرء بنفسه(

أحب االعامل إىل اهلل: إيامن باهلل، ثم صلة  : )قال رسول اهلل  [ 281]احلديث: 

املنكر، وأبغض األعامل إىل اهلل اإلرشاك باهلل، ثم  الرحم، ثم األمر باملعروف والنهي عن 

 (5)قطيعة الرحم(

أد ما افرتض اهلل عليك تكن من أعبد الناس،  : )قال رسول اهلل    [ 282]احلديث:  

الناس، وارض بام قسم اهلل لك تكن من أغنى  واجتنب ما حرم اهلل عليك تكن من أورع 

 (6)الناس(

أتدرون من السابقون إىل ظل اهلل عزوجل !  : )قال رسول اهلل  [ 283]احلديث: 

 

 ( رواه الرتمذي.1)

 حبان. ( رواه أَحد والرتمذي والنسائي واحلاكم وابن  2)

 ( رواه أَحد واحلاكم والبيهقي. 3)

 الشيخ يف التوبيخ، والطرباين يف األوسط.( رواه أبو  4)

 ( رواه أبو يعىل. 5)

 ( رواه ابن عدي.6)
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 (1)ه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم ألنفسهم(الذين إذا أعطوا احلق قبلو

أفضل األعامل أن تدخل عىل أخيك املؤمن  : )قال رسول اهلل  [ 284]احلديث: 

 (2) خبزا(مْسورا، أو تقىض عنه دينا، أو تطعمه  

أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي  : )قال رسول اهلل    [ 285]احلديث:  

 (3)ظلمك(من حرمك، وتصفح عمن 

أفضل العمل الصالة عىل ميقاهتا، ثم بر  : ) قال رسول اهلل  [ 286]احلديث: 

 (4)الوالدين، ثم أن يسلم الناس من لسانك(

أفضل االعامل الصالة لوقتها، وبر الوالدين،  : )قال رسول اهلل    [ 287]احلديث:  

 (5)واجلهاد يف سبيل اهلل(

إن من إجالل اهلل إكرام ذي الشيبة املسلم،  : )قال رسول اهلل  [ 288]احلديث: 

  (6) ، وإكرام ذي السلطان املقسط(وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه  

إن اهلل تعاىل يرىض لكم ثالثا ويكره لكم  : )قال رسول اهلل  [ 289]احلديث: 

عتصموا بحبل اهلل وال تفرقوا، وأن  شيئا، وأن تثالثا، فريىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به  

 (7) تناصحوا من واله اهلل أمركم، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال(

إن اهلل تعاىل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم !  : )قال رسول اهلل  [ 290]احلديث: 

قال: أما علمت أن  ك وأنت رب العاملني ! دأعومرضت فلم تعدين ؟ قال: يا رب ! كيف 

 

 ( رواه أَحد وأبو نعيم يف احللية. 1)

( رواه ابن أِب الدنيا يف قضاء احلوائج، والبيهقي. وابن  2)

 عدي.

 ري. والطرباين يف الكب( رواه أَحد  3)

 ( رواه البيهقي. 4)

 ( رواه اخلطيب يف التاريخ. 5)

 ( رواه أبو داود.6)

 ( رواه مسلم. 7)
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عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم !  عبدي فالنا مرض فلم تعده ! أما علمت أنك لو 

استطعمتك فلم تطعمني ؟ قال: يا رب ! كيف أطعمك وأنت رب العاملني ! قال: أما  

لو أنك أطعمته لوجدت ذلك  علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه ! أما علمت 

وأنت رب العاملني  استسقيتك فلم تسقني؟ قال: يا رب ! كيف أسقيك    عندي، يا ابن آدم ! 

 (1) ! قال: اسقاك عبدي فالن فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي(

إن أحببتم أن حيبكم اهلل ورسوله فأدوا إذا  : )قال رسول اهلل  [ 291]احلديث: 

 (2) من جاوركم(أئتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار  

استحيوا من اهلل حق احلياء، احفظوا الرأس  : )قال رسول اهلل  [ 292]احلديث: 

املوت والبىل، فمن فعل ذلك كان ثوابه جنة  وما حوى، والبطن وما وعى، واذكروا 

 (3)املأوى(

أفلح من كان سكوته تفكرا، ونظره اعتبارا،  : )قال رسول اهلل   [ 293]احلديث:  

 (4) تغفارا كثريا(أفلح من وجد يف صحيفته اس 

عليك بطيب الكالم، وبذل السالم، وإطعام  : )قال رسول اهلل    [ 294]احلديث:  

 (5)الطعام(

أين الراضون باملقدور؟ أين الساعون  : )قال رسول اهلل  [ 295]احلديث: 

 (6)يسعى لدار الغرور(للمشكور؟ عجبت ملن يؤمن بدار اخللود كيف  

عليك بتقوى اهلل تعاىل ما استطعت، واذكر  : )قال رسول اهلل  [ 296]احلديث: 

 

 ( رواه مسلم. 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)

 ( رواه الديلمي يف مسند الفردوس. 4)

 ( رواه البيهقي. 5)

 ( رواه هناد. 6)
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فأحدث عندها توبة الْس بالْس والعالنية  اهلل عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة 

 (1)بالعالنية(

أوصيك بتقوى اهلل فانه رأس كل شئ،  : )قال رسول اهلل  [ 297]احلديث: 

تالوة القرآن فإنه روحك يف  ، و بذكر اهللوعليك وعليك باجلهاد فانه رهبانية اإلسالم، 

 (2)(األرضالسامء وذكرك يف 

اعبدوا الرَحن، وأطعموا الطعام، وأفشوا  : )قال رسول اهلل  [ 298]احلديث: 

  (3) السالم، تدخلوا اجلنة بسالم(

أيام مسلم كسا مسلام ثوبا عىل عري كساه اهلل  : )قال رسول اهلل    [ 299]احلديث:  

مسلام عىل جوع أطعمه اهلل يوم القيامة من ثامر اجلنة،  جلنة، وأيام مسلم أطعم من خَض ا

 (4)ق املختوم(يتعاىل يوم القيامة من الرحوأيام مسلم سقى مسلام عىل ظمأ سقاه اهلل  

طوبى للسابقني إىل ظل اهلل ! الذين إذا أعطوا  : )قال رسول اهلل    [ 300]احلديث:  

 (5)حيكمون للناس بحكمهم ألنفسهم(سئلوا بذلوه، والذين  احلق قبلوه، وإذا 

طوبى ملن ترك اجلهل، وآتى الفضل، وعمل  : )قال رسول اهلل   [ 301]احلديث:  

 (6)بالعدل(

طوبى ملن ملك لسانه، ووسعه بيته، وبكى  : )قال رسول اهلل  [ 302]احلديث: 

 (7) عىل خطيئته(

 

 والطرباين يف األوسط. ( رواه أَحد يف الزهد 1)

 ( رواه أَحد. 2)

 ( رواه الرتمذي.3)

 ( رواه أَحد وأبو داود والرتمذي.4)

 ( رواه احلكيم. 5)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 6)

 ( رواه الطرباين يف األوسط وأبو نعيم يف احللية. 7)
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إذا أقمت الصالة وآتيت الزكاة وهجرت  : )قال رسول اهلل  [ 303]احلديث: 

 (1)وإن مت باحلرصمة(الفواحش ما ظهر منها وما بطن فأنت مهاجر،  

سالم، وأطعموا  لفشوا اااعبدوا الرَحن، و: )قال رسول اهلل  [ 304]احلديث: 

 (2)الطعام(

اهلل به اخلطايا ويزيد  أال أدلكم عىل ما يكفر : ) قال رسول اهلل  [ 305]احلديث: 

به يف احلسنات: إسباغ الوضوء عىل املكروهات، وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظار الصالة  

 (3)الصالة(بعد 

من صام رمضان، وصىل الصلوات، وحج  : )قال رسول اهلل  [ 306]احلديث: 

 (4)بأرضه التي ولد هبا(يف سبيل اهلل أو مكث البيت كان حقا عىل اهلل أن يغفر له إن هاجر  

ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصالة،  : )قال رسول اهلل  [ 307]احلديث: 

 (5)وصالح ذات البني، وخلق حسن(

من أعان جماهدا يف سبيل اهلل أو غارما يف  : )قال رسول اهلل  [ 308]احلديث: 

 (6)ظله يوم ال ظل إال ظله( عْسته أو مكاتبا يف رقبته أظله اهلل يف  

اتق اهلل حيثام كنت، وأتبع السيئة احلسنة  : )قال رسول اهلل  [ 309]احلديث: 

 (7)َتحها وخالق الناس بخلق حسن(

اسمع وأطع ولو لعبد جمدع االطراف، فإذا  : )قال رسول اهلل  [ 310]احلديث: 

 

 ( رواه أَحد. 1)

 ( رواه ابن جرير، والطرباين يف الكبري واحلاكم. 2)

 رواه ابن ماجة. ( 3)

 ( رواه الرتمذي.4)

 .( رواه البخاري يف التاريخ والبيهقي  5)

 ( رواه أَحد واحلاكم. 6)

 ( رواه أَحد والرتمذي، وقال: حديث حسن.. 7)
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ماءها ثم انظر أهل بيت من جريانك فأصبهم منه بمعروف، وصل  صنعت مرقة فأكثر 

 (1)قد صىل فقد أحرزت صالتك وإال فهي نافلة(الصالة لوقتها، فإن وجدت اإلمام  

أحدثكم حديثا، ثالثا أقسم عليهن: ما نقص  : )قال رسول اهلل    [ 311]احلديث:  

فصرب عليها إال زاده اهلل عزوجل هبا عزا، وال فتح  مال عبد من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة  

 (2) ب فقر(عبد باب مسألة إال فتح له با 

ارَحوا ثالثة: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر،  : )قال رسول اهلل    [ 312]احلديث:  

 (3) وعاملا بني جهال(

أسد االعامل الثالثة: إنصاف الناس من  : )قال رسول اهلل  [ 313]احلديث: 

 (4) عىل كل حال(نفسك، ومؤاساة االخ من مالك، وذكر اهلل  

أسد االعامل ثالثة: ذكر اهلل عىل كل حال،  : )قال رسول اهلل  [ 314]احلديث: 

 (5)ومؤاساة االخوان(وإنصاف الناس بعضهم من بعض،  

إذا مات املؤمن كانت الصالة عند رأسه  : )قال رسول اهلل  [ 315]احلديث: 

  (6)والصدقة عن يمينه، والصيام عند صدره(

عامل إىل اهلل عزوجل ثالث:  إن أحب اال: )قال رسول اهلل  [ 316]احلديث: 

 (7)مؤاساة األخ يف املال، وإنصاف الناس من نفسك، وذكر اهلل عىل كل حال(

حجوا تستغنوا، وسافروا تصحوا، وتناكحوا  : ) قال رسول اهلل    [ 317]احلديث:  

 

 ( رواه البخاري يف األدب. 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 الضعفاء. ( رواه ابن حبان يف  3)

 ( رواه الرافعي.4)

 الديلمي.( رواه 5)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 6)

 ( رواه ابن النجار. 7)
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 (1) تكثروا فإين مباه بكم األمم(

بالزكاة، وداووا مرضاكم  حصنوا أموالكم : )قال رسول اهلل  [ 318]احلديث: 

 (2)بالصدقة، واستقبلوا البالء بالدعاء(

إن الرجل إذا أدب األمة فأحسن أدهبا ثم  : )قال رسول اهلل  [ 319]احلديث: 

الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن  أعتقها فتزوجها كان له أجران اثنان، وإن 

 (3) وحق سيده كان له أجران اثنان(حق اهلل  بكتابنا فله أجران أثنان، وأن العبد إذا أدى 

أول ثالثة يدخلون اجلنة: الشهيد، ورجل  : ) قال رسول اهلل  [ 320]احلديث: 

أحسن عبادة ربه وأدى حق مواليه، وأول ثالثة  عفيف فقري مستعفف وذو عيال، وعبد 

 (4)يؤدي حق اهلل، وفقري فخور(يدخلون النار: أمري مسلط، وذو ثروة من مال ال  

ثالثة ال يكرتثون للحساب وال يفزعهم  : )قال رسول اهلل  [ 321]احلديث: 

الصيحة وال حيزهنم الفزع األكرب، حامل القرآن يؤديه إىل اهلل بام فيه يقدم عىل ربه سيدا  

املسلمني، ومن أذن سبع سنني ال يؤخذ عىل أذانه طمعا، وعبد مملوك  رشيفا حتى يرافق 

 (5) نفسه وحق مواليه(أدى حق اهلل من 

ثالثة يوم القيامة عىل كثيب من مسك أسود  : ) قال رسول اهلل   [ 322]احلديث:  

حتى يفرغ اهلل مما بني الناس: رجل قرأ القرآن  ال َيوهلم الفزع األكرب وال يناهلم احلساب 

بتغاء  ورجل أذن يف مسجد دعا إىل اهلل اابتغاء وجه اهلل عزوجل وأم به قوما وهم به راضون  

 (6)(اآلخرةطلب وجه اهلل عزوجل، ورجل مملوك بالرق فلم يشغله ذلك عن  

 

 .( رواه الديميل 1)

 ( رواه العسكري.2)

 ( رواه عبد الرزاق يف املصنف. 3)

 ( رواه ابن حبان والبيهقي. 4)

 ( رواه البيهقي. 5)

 ( رواه البيهقي وأبو نرص السجزي يف االبانة، واخلطيب. 6)
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ثالثة ال َيوهلم الفزع األكرب وال يناهلم  : )قال رسول اهلل  [ 323]احلديث: 

حساب اخلالئق: رجل قرأ القرآن ابتغاء  احلساب هم عىل كثيب من مسك حتى يفرغ من 

الصلوات ابتغاء وجه اهلل وعبد أحسن  اع يدعو إىل  وجه اهلل وأم به قوما وهم يرضون به، ود

 (1) فيام بينه وبني ربه وفيام بينه وبني مواليه(

إن يف اجلنة درجة ال يبلغها إال ثالثة: إمام  : )قال رسول اهلل  [ 324]احلديث: 

 (2) صبور ال يمن عىل أهله بام ينفق عليهم(عادل، أو ذو رحم وصول، أو ذو عيال  

أال أخربكم بخياركم: من الن منكبه، وحسن  : )قال رسول اهلل    [ 325]احلديث:  

 (3)خلقه، وأكرم زوجته إذا قدر(

أال أدلكم عىل خري أخالق أهل الدنيا  : )قال رسول اهلل  [ 326]احلديث: 

 (4) ، وأعطى من حرمه(: من وصل من قطعه، وعفا عمن ظلمه  اآلخرةو

أال أدلكم عىل ما يمحو اهلل به اخلطايا ويرفع  : ) قال رسول اهلل   [ 327]احلديث:  

، وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد  به الدرجات ! إسباغ الوضوء عىل املكاره 

 (5) الرباط(الصالة، فذلكم الرباط ! فذلكم الرباط ! فذلكم  

اهلل:  ثالث من َل يكن فيه فليس مني وال من : ) قال رسول اهلل   [ 328]احلديث:  

يعيش به يف الناس، وورع حيجزه عن معايص  حلم يرد به جهل اجلاهل، وحسن خلق 

 (6)اهلل(

ثالث من كن فيه حرم عىل النار وحرمت  : ) قال رسول اهلل  [ 329]احلديث: 

 

 ( رواه الطرباين يف األوسط.1)

 ( رواه الديلمي.2)

 يف مكارم االخالق. ( رواه ابن الل  3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه مسلم وغريه.5)

 ( رواه الرافعي.6)
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وتعاىل، وأن يلقى يف النار فيحرتق أحب إليه من أن  النار عليه: إيامن باهلل، وحب اهلل تبارك  

 (1)يرجع يف الكفر(

ثالثة معصومون من رش إبليس وجنوده:  : )قال رسول اهلل  [ 330]احلديث: 

 (2)واملستغفرون باالسحار، والباكون من خشية اهلل(الذاكرون اهلل كثريا بالليل والنهار،  

من أحسن فيام بينه وبني اهلل كفاه اهلل ما بينه  : )قال رسول اهلل  [ 331]احلديث: 

 (3) اهلل عالنيته، ومن عمل آلخرته كفاه اهلل دنياه(أصلح رسيرته أصلح  وبني الناس، ومن  

من أصبح صائام، من عاد مريضا، من شيع  : )قال رسول اهلل  [ 332]احلديث: 

 (4)جنازة، من مجعهن يف يوم دخل اجلنة(

من أويت ثالثا فقد أويت مثل ما أويت آل داود:  : )قال رسول اهلل    [ 333]احلديث:  

 (5)  يف الْس والعالنية، والعدل يف الغضب والرىض، والقصد يف الفقر والغنى(خشية اهلل

من تظاهرت عليه النعم فليكثر )احلمد هلل(  : ) قال رسول اهلل  [ 334]احلديث: 

عليه الفقر فليكثر من قول: ال حول والقوة  ومن كثر مهومه فعليه باالستغفار، ومن ألح 

 (6)إال باهلل(

من رسه أن حيب اهلل ورسوله أو حيبه اهلل  : )قال رسول اهلل  [ 335]احلديث: 

ليحسن جوار من  وورسوله فليصدق يف حديثه إذا حدث، وليؤد أمانته إذا ائتمن، 

 (7)جاوره(

 

 ( رواه أَحد واملوصيل وأبو نعيم يف احللية. 1)

 ( رواه أبو الشيخ يف الثواب. 2)

 ( رواه احلاكم يف التاريخ. 3)

 الكبري واملوصيل.( رواه الطرباين يف 4)

 . ( رواه ابن النجار  5)

 ( رواه اخلطيب. 6)

 ( رواه البيهقي. 7)
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من كان يؤمن باهلل ورسوله واليوم اآلخر  : ) قال رسول اهلل  [ 336]احلديث: 

 (1)واليوم اآلخر فليقل حقا أو ليسكت(من باهلل فليتق اهلل وليكرم ضيفه، ومن كان يؤ

ال تزال هذه األمة بخري ما إذا قالت صدقت،  : )قال رسول اهلل    [ 337]احلديث:  

 (2)رَحت(وإذا حكمت عدلت، وإذا اسرتَحت  

إذا رأيت الناس يسارعون يف الدنيا فعليك  : ) قال رسول اهلل  [ 338]احلديث: 

حجر ومدر يذكرك إذا ذكرته، وال حتقرن أحدا من املسلمني،  ! واذكر اهلل عند كل   اآلخرةب

 (3)فان صغري املسلمني عند اهلل كبري(

أحسن جوار من جاورك تكن مؤمنا، وأحب  : )قال رسول اهلل    [ 339]احلديث:  

 (4) مسلام، وارض بقسم اهلل لك تكن من أغنى الناس(للناس ما حتب لنفسك تكن  

َيمع الناس يف صعيد واحد ينفذهم البرص  : )قال رسول اهلل  [ 340ث: ]احلدي 

أهل اجلمع ملن الكرم اليوم ـ ثالث مرات ـ ثم  ويسمعهم الداعي، ثم ينادي مناد: سيعلم 

؟ ثم يقول: أين الذين كانوا ال تلهيهم  يقول: أين الذين كانت تتجاىف جنوهبم عن املضاجع  

ملن الكرم اليوم ! ثم يقول  م ينادي مناد: سيعلم أهل اجلمع جتارة وال بيع عن ذكر اهلل؟ ث 

 (5)أين احلامدون؟ أين الذين كانوا حيمدون رهبم؟(

يا سائب ! انظر أخالقك التي كنت تصنعها  : ) قال رسول اهلل   [ 341]احلديث:  

 (6)الضيف، وأكرم اليتيم، وأحسن إىل جارك(يف اجلاهلية فاجعلها يف االسالم، اقر  

من ضم يتيام إىل طعامه ورشابه حتى يستغني  : )قال رسول اهلل    [ 342]احلديث:  

 

 ( رواه أَحد. 1)

 ( رواه املوصيل واخلطيب يف املتفق واملفرتق. 2)

 ( رواه السلمي والديميل.3)

 ( رواه اخلرائطي يف مكارم االخالق. 4)

 احللية. ( رواه احلاكم وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم يف  5)

 ( رواه أَحد والبغوي. 6)
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والديه أو أحدمها فدخل النار فأبعده اهلل، ومن أعتق  عنه وجبت له اجلنة البتة، ومن أدرك 

 (1) من عظام حمرره بعظم من عظامه(رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار مكان كل عظم  

أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك  : ) اهلل  قال رسول    [ 343]احلديث:  

 (2)عىل خطيئتك(

إن اهلل تعاىل حيب ثالثة ويبغض ثالثة: يبغض  : )اهلل  قال رسول    [ 344]احلديث:  

الشيخ الزاين، والفقري املختال، واملكثر البخيل؛ وحيب ثالثة: رجل كان يف كتيبة فكر  

كان يف قوم فأدجلوا فنزلوا من آخر الليل وكان  حيميهم حتى قتل أو فتح اهلل عليه، ورجل 

النوم أحب إليها مما يعدل به وقام يتلو آيايت ويتملقني، ورجل كان يف قوم فأتاهم رجل  

يسأهلم لقرابة بينه وبينهم فبخلوا عنه وخلف بأعقاهبم حيث ال يراه إال اهلل تعاىل ومن  

  (3)أعطاه(

 تعاىل حيب ثالثة ويبغض ثالثة: رجل  إن اهلل : ) اهلل قال رسول   [ 345]احلديث:  

غزا يف سبيل اهلل صابرا حمتسبا فقاتل حتى قتل، ورجل كان له جار يؤذيه فصرب عىل أذاه  

حتى يكفيه اهلل إياه بحياة وموت، ورجل سافر مع قوم فارحتلوا حتى إذا كان من آخر الليل  

هبة هلل ورغبة فيام عنده،  وقع عليهم الكرى فنزلوا فَضبوا برؤسهم، ثم قام وتطهر وصىل ر

  (4)والثالثة الذين يبغضهم اهلل: البخيل املنان، واملختال الفخور، والتاجر احلالف(

اتق اهلل حيث ما كنت، واتبع السيئة احلسنة  : )قال رسول اهلل  [ 346]احلديث: 

  (5)َتحها، وخالق الناس بخلق حسن(

 

 ( رواه الباوردي.1)

 ( رواه أَحد والطرباين يف الكبري واخلطيب. 2)

 ( رواه أَحد، والبيهقي. 3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري واحلاكم. 4)

 (  1987( الرتمذي )5)
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 :  الرتهيب ب ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة  

ثالث من كن فيه فهي راجعة عىل صاحبها:  : ) اهلل قال رسول  [ 347]احلديث:  

  (1) البغي واملكر والنكث(

ثالث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء  : )اهلل قال رسول  [ 348]احلديث: 

  (2) من غري حق، أوعق والديه، أومشى مع ظاَل لينرصه(

ثالث من اجلفاء: أن يبول الرجل قائام، أو  : )اهلل قال رسول  [ 349]احلديث: 

  (3) يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صالته، أو ينفخ يف سجوده(

ثالث من فعل أهل اجلاهلية ال يدعهن أهل  : )اهلل قال رسول   [ 350]احلديث:  

  (4) اإلسالم: استسقاء بالكواكب، وطعن يف النسب، والنياحة عىل امليت(

ثالث من الكفر باهلل: شق اجليب والنياحة  : ) اهلل قال رسول  [ 351]احلديث: 

 (5)والطعن يف النسب(

ثالث من الفواقر: إن أحسنت َل يشكر وإن  : ) اهلل قال رسول  [ 352]احلديث: 

أسأت َل يغفر، وجار إن رأى خريا دفنه وإن رأى رشا أشاعه وامرأة إن حَضت آذتك، وإن  

  (6)غبت عنها خانتك(

ثالث أخاف عىل أمتي: االستسقاء باألنواء،  : ) اهلل  قال رسول    [ 353]احلديث:  

  (7)وحيف السلطان وتكذيب بالقدر(

 

 ( رواه أبو الشيخ وابن مردويه معا يف التفسري. 1)

 بري. ( رواه ابن منيع،والطرباين يف الك2)

 ( رواه البزار.3)

 ( رواه الرتمذي، والطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه احلاكم. 5)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.6)

 ( رواه أَحد والطرباين يف الكبري. 7)
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ثالث خالل من َل يكن فيه واحدة منهن كان : )اهلل  قال رسول    [ 354]احلديث:  

الكلب خريا منه: ورع حيجزه عن حمارم اهلل عز وجل، أو حلم يرد به جهل جاهل، أو حسن  

  (1)به يف الناس(خلق يعيش 

ثالث الزمات ألمتي: سوء الظن واحلسد  : ) اهلل قال رسول  [ 355]احلديث: 

  (2)والطرية، فإذا ظننت فال حتقق، وإذا حسدت فاستغفر اهلل، وإذا تطريت فامض(

ثالث لن تزلن يف أمتي: التفاخر باألحساب  : ) اهلل  قال رسول    [ 356]احلديث:  

  (3) والنياحة واألنواء(

ثالث ليس ألحد من الناس فيهن رخصة:  : )اهلل قال رسول  [ 357]احلديث: 

وأداء األمانة إىل مسلم  ،  بر الوالدين مسلام كان أو كافرا، والوفاء بالعهد ملسلم كان أو كافرا

  (4)(كان أو كافرا

ثالث معلقات بالعرش: الرحم تقول:  : ) اهلل قال رسول  [ 358]احلديث: 

فال أقطع، واألمانة تقول: اللهم: إين بك فال أختان، والنعمة تقول: اللهم!  اللهم! إين بك 

  (5)إين بك فال أكفر(

ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت  : )اهلل قال رسول  [ 359]احلديث: 

خصمه خصمته: رجل أعطى ِب ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجريا  

  (6)جره(فاستوىف منه وَل يوفه أ

ثالثة قد حرم اهلل عليهم اجلنة: مدمن مخر  : )اهلل قال رسول  [ 360]احلديث: 

 

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 1)

 ( رواه أبو الشيخ يف التوبيخ، والطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه أبو يعىل. 3)

 رواه البيهقي يف شعب اإليامن. ( 4)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 5)

 ( رواه ابن ماجة. 6)



 

82 

 

  (1) والعاق والديوث الذي يقر يف أهله اخلبث(

ثالثة من اجلاهلية: الفخر باألحساب،  : ) اهلل قال رسول  [ 361]احلديث: 

  (2)والطعن يف األنساب، والنياحة(

ثالثة من أعامل اجلاهلية ال يرتكهن الناس:  : ) اهلل قال رسول  [ 362]احلديث: 

  (3)الطعن يف األنساب، والنياحة، وقوهلم: مطرنا بنوء كذا وكذا( 

ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم: العبد اآلبق  : )اهلل قال رسول  [ 363]احلديث: 

  (4)كارهون(حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له 

ثالثة ال ترفع صالهتم فوق رؤوسهم شربا:  : ) اهلل قال رسول  [ 364]احلديث: 

رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان  

  (5)متصارمان(

ثالثة ال تسأل عنهم: رجل فارق اجلامعة  : )اهلل قال رسول  [ 365]احلديث: 

ة أو عبد أبق من سيده فامت، وامرأة غاب عنها زوجها وقد  وعىص إمامه ومات عاصيا، وأم

  (6)كفاها مؤنة الدنيا فتربجت بعده؛ فال تسأل عنهم(

ثالثة ال تسأل عنهم: رجل ينازع اهلل إزاره،  : )اهلل قال رسول  [ 366]احلديث: 

اهلل،  ورجل ينازع اهلل رداءه، فإن رداءه الكربياء وإزاره الغرور، ورجل يف شك من أمر 

  (7)والقنوط من رَحة اهلل(

 

 ( رواه أَحد. 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)

 ( رواه الرتمذي.4)

 ( رواه ابن ماجة. 5)

( رواه البخاري يف األدب والطرباين يف الكبري واحلاكم  6)

 والبيهقي. 

 ( رواه البخاري يف األدب، والطرباين يف الكبري.7)
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ثالثة ال تقرهبم املالئكة: جيفة الكافر،  : ) اهلل قال رسول  [ 367]احلديث: 

 (1)واملتضمخ باخللوق، واجلنب إال أن يتوضأ( 

ثالثة ال تقرهبم املالئكة بخري: جيفة الكافر،  : ) اهلل قال رسول  [ 368]احلديث:  

  (2)بدو له أن يأكل أو ينام فيتوضأ وضوءه للصالة(واملتضمخ باخللوق، واجلنب، إال أن ي

ثالثة ال تقرهبم املالئكة: السكران،  : ) اهلل قال رسول  [ 369]احلديث: 

  (3)واملتضمخ بالزعفران، واحلائض واجلنب(

ثالثة ال حيبهم ربك عز وجل: رجل نزل بيتا  : )اهلل  قال رسول    [ 370]احلديث:  

  (4) السيل، ورجل أرسل دابته ثم جعل يدعو اهلل أن حيبسها(خربا، ورجل نزل عىل طريق 

ثالثة ال حيجبون عن النار: املنان، وعاق  : )اهلل قال رسول  [ 371]احلديث: 

  (5) والده، ومدمن اخلمر(

ثالثة ال يدخلون اجلنة: العاق لوالديه  : )اهلل قال رسول  [ 372]احلديث: 

  (6)والديوث ورجلة النساء(

ثالثة ال يدخلون اجلنة أبدا: الديوث والرجلة  : )اهلل  قال رسول    [ 373]احلديث:  

  (7)من النساء ومدمن اخلمر(

ثالثة ال يرحيون رائحة اجلنة: رجل ادعى إىل  : )اهلل  قال رسول    [ 374]احلديث:  

 

 ( رواه أبو داود.1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه البزار.3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

( رواه عبد الرَحن بن عمر أِب احلسن الزهري االصبهاين  5)

 يف اإليامن. 

 ( رواه احلاكم والبيهقي. 6)

 الطرباين يف الكبري.( رواه 7)
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  (1)غري أبيه، ورجل كذب عيل، ورجل كذب عىل عينيه(

ثالثة ال يستخف بحقهم إال منافق: ذو الشيبة  : )اهلل  قال رسول    [ 375]احلديث:  

  (2) يف اإلسالم، وذو العلم، وإمام مقسط(

ثالثة ال يستخف بحقهم إال منافق بني  : ) اهلل قال رسول  [ 376]احلديث: 

   (3)النفاق: ذو الشيبة يف اإلسالم، واإلمام املقسط ومعلم اخلري(

ال يقبل اهلل منهم يوم القيامة رصفا وال    ثالثة: ) اهلل  قال رسول    [ 377]احلديث:  

  (4)عدال: عاق، ومنان، ومكذب بالقدر(

ثالثة ال يقبل اهلل منهم صالة: الرجل يؤم  : )اهلل قال رسول  [ 378]احلديث: 

  (5) قوما وهم له كارهون، والرجل ال يأيت إال دبارا، ورجل اعتبد حمررا(

ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر  : ) اهلل قال رسول  [ 379]احلديث: 

إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: املسبل إزاره، واملنان الذي ال يعطى شيئا إال منه،  

 (6)واملنفق سلعته باحللف الكاذب(

ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر  : ) اهلل قال رسول  [ 380]احلديث: 

قد أعطى هبا أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف عىل  إليهم، رجل حلف عىل سلعته ل

يمني كاذبة بعد العرص ليقطع هبا مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول اهلل: اليوم  

  (7)أمنعك فضيل كام منعت فضل ما َل تعمل يداك(

 

 ( رواه اخلطيب يف التاريخ. 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه أبو الشيخ يف التوبيخ. 3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه أبو داود.5)

 ( رواه أَحد ومسلم. 6)

 ( رواه البخاري ومسلم. 7)
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ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر  : ) اهلل قال رسول  [ 381]احلديث: 

إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: رجل عىل فضل ماء بالفالة يمنعه عن ابن السبيل،  

ورجل بايع رجال بسلعة بعد العرص فحلف له باهلل ألخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو عىل  

غري ذلك، ورجل بايع إماما ال يبايعه إال لدنيا، فإن أعطاه منها وىف، وإن َل يعطه منها َل  

  (1)يف(

ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم  : )اهلل قال رسول  [ 382:  ]احلديث 

  (2)والينظر إليهم وهلم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكرب(

ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة: العاق  : )اهلل قال رسول  [ 383]احلديث: 

والديوث؛ وثالثة ال يدخلون اجلنة: العاق   لوالديه، واملرأة املرتجلة املشتبهة بالرجال،

  (3)لوالديه، واملدمن اخلمر، واملنان بام أعطى(

ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة: املنان  : ) اهلل قال رسول  [ 384]احلديث: 

  (4) عطاءه، واملسبل إزاره خيالء، ومدمن اخلمر(

ينظر اهلل إليهم يوم القيامة وال  ثالثة ال : ) اهلل قال رسول  [ 385]احلديث: 

يزكيهم وهلم عذاب أليم: أشمط زان، وعائل مستكرب، ورجل جعل اهلل بضاعته، ال يشرتى  

   (5) إال بيمينه وال يبيع إال بيمينه(

ثالثة ال ينظر اهلل إليهم غدا: شيخ زان،  : )اهلل قال رسول  [ 386]احلديث: 

  (6)وباطل، وفقري حمتال مزهو(ورجل اختذ األيامن بضاعة، حيلف يف كل حق 

 

 ( رواه أَحد، والبخاري ومسلم. 1)

 النسائي. ( رواه 2)

 ( رواه أَحد،والنسائي واحلاكم. 3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه الطرباين يف الكبري، والبيهقي. 5)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.6)
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ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة: حر باع  : )اهلل قال رسول  [ 387]احلديث: 

 (1) حرا، وحر باع نفسه، ورجل أمطل كراء أجري حتى جف رشحه( 

ثالثة ال ينفع معهن عمل: الرشك باهلل،  : ) اهلل قال رسول  [ 388]احلديث: 

  (2) والفرار من الزحف(وعقوق الوالدين، 

ثالثة يدعون اهلل فال يستجاب هلم: رجل  : ) اهلل قال رسول  [ 389]احلديث: 

كانت حتته امرأة سيئة فلم يطلقها، ورجل كان له عىل رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل  

َفَهاَء َأْمَواَلُكمُ ﴿ آتى سفيها ماله وقد قال اهلل تعاىل:    (3)[(5]النساء:   ﴾َواَل ُتْؤُتوا السه

قال اهلل تعاىل ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة:  : ) اهلل قال رسول   [ 390]احلديث:  

رجل أعطى ِب ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه وَل  

  (4)يعطه أجره(

إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو،  : )اهلل  قال رسول    [ 391]احلديث:  

وإذا كثر الربا كثر السبي، وإذا كثر اللوطية رفع اهلل تعاىل يده عن اخللق وال يبايل يف أي واد  

  (5)هلكوا(

إذا ظهرت الفاحشة كانت الرجفة، وإذا جار  : ) اهلل  قال رسول    [ 392]احلديث:  

  (6)احلكام قل املطر، وإذا غدر بأهل الذمة ظهر العدو(

كل سنن قوم لوط فقدت إال ثالثا: جر نعال  : )اهلل  قال رسول    [ 393]احلديث:  

 

 ( رواه اإلسامعييل يف معجمه. 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه احلاكم. 3)

 ( رواه أَحد، والبخاري. 4)

 يف الكبري. ( رواه الطرباين5)

 ( رواه الديلمي يف مسند الفردوس. 6)
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  (1) السيوف، وخضب األظفار، وكشف عن العورة(

رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عيل!  : )اهلل  قال رسول    [ 394]احلديث:  

ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أنف رجل أدرك  

  (2) م يدخاله اجلنة(عنده أبواه الكرب فل

أتاين جربئيل فقال: يا حممد! من أدرك أحد  : ) اهلل قال رسول  [ 395]احلديث: 

والديه فامت فدخل النار فأبعده اهلل! قل: آمني! فقلت: آمني! قال: يا حممد! من أدرك شهر  

رمضان فامت فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده اهلل! قل: آمني، فقلت: آمني! قال: ومن  

  (3) كرت عنده فلم يصل عليك فامت فدخل النار فأبعده اهلل! قل: آمني، فقلت: آمني(ذ

كل عني باكية يوم القيامة إال عينا غضت عن  : )اهلل  قال رسول    [ 396]احلديث:  

  (4)حمارم اهلل، وعينا سهرت يف سبيل اهلل، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية اهلل(

أبغض الناس إىل اهلل ثالثة: ملحد يف احلرم،  : )اهلل قال رسول  [ 397]احلديث:  

 (5)ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية، ومطلب دم امرئ بغري حق ليهريق دمه(

إن اهلل كره لكم ثالثا: اللغو عند القرآن،  : )اهلل قال رسول  [ 398]احلديث: 

  (6)ورفع الصوت يف الدعاء، والتحضري يف الصالة(

إن اهلل تعاىل يبغض الغني الظلوم، والشيخ  : )اهلل قال رسول  [ 399]احلديث: 

  (7)اجلهول، والعائل املختال(

 

 ( رواه الشاَش وابن عساكر.1)

 ( رواه الرتمذي واحلاكم.2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 4)

 ( رواه البخاري. 5)

 ( رواه عبد الرزاق يف املصنف. 6)

 ( رواه الطرباين يف األوسط.7)
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إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إىل غري  : )اهلل  قال رسول    [ 400]احلديث:  

 (1) أبيه، أويرى عينه ما َل تر أو يقول عىل رسول اهلل ما َل يقل(

أيام رجل حالت شفاعته دون حد من حدود  : )اهلل  قال رسول    [ 401]احلديث:  

اهلل َل يزل يف سخط اهلل حتى ينزع، وأيام رجل شد غضبا عىل مسلم يف خصومة ال علم له  

هبا فقد عاند اهلل حقه وحرص عىل سخطه، وعليه لعنة اهلل التابعة إىل يوم القيامة، وأيام رجل  

شينه هبا يف الدنيا كان حقا عىل اهلل أن يدنيه يوم  أشاع عىل رجل بكلمة وهو منها بريء ي 

  (2)القيامة يف النار حتى يأيت بانفاذ ما قال(

عجبت لطالب الدنيا واملوت يطلبه،  : )اهلل قال رسول  [ 402]احلديث: 

وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملء فيه وال يدري أرىض عنه أم  

  (3)سخط(

كفى باملرء يف دينه فتنة أن يكثر خطؤه،  : )اهلل قال رسول  [ 403]احلديث: 

  (4) وينقص عمله، وتقل حقيقته، جيفة بالليل، بطال بالنهار، كسول هلوع، رتوع(

ليس ألحد عىل أحد فضل إال بالدين أو عمل  : )اهلل  قال رسول    [ 404]احلديث:  

  (5)صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيال جبانا(

إذا أبغض املسلمون علامئهم، وأظهروا عامرة  : )اهلل  قال رسول    [ 405ديث:  ]احل 

أسواقهم، وتألبوا عىل مجع الدراهم؛ رماهم اهلل بأربع خصال: بالقحط من الزمان، واجلور  

   (6)من السلطان، واخليانة من والة احلكام، والصولة من العدو(

 

 البخاري. ( رواه 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه ابن عدي، والبيهقي. 3)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 4)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 5)

 ( رواه احلاكم. 6)
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أخاف عىل أمتي يف آخر زماهنا  إن أخوف ما : )اهلل قال رسول   [ 406]احلديث:  

  (1)النجوم وتكذيب بالقدر وحيف السلطان(

من صور صورة عذبه اهلل هبا يوم القيامة حتى  : )اهلل  قال رسول    [ 407]احلديث:  

ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن حتلم كلف أن يعقد شعريتني وليس بعاقد، ومن استمع إىل  

  (2) وم القيامة(حديث قوم يفرون منه صب يف أذنيه اآلنك ي 

ال تسرتوا اجلدر، ومن نظر يف كتاب أخيه  : ) اهلل قال رسول  [ 408]احلديث: 

بغري إذنه فإنام ينظر يف النار، وسلوا اهلل ببطون أكفكم، وال تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم  

 (3)فامسحوا هبا وجوهكم(

قطعت وحرقت، وال  ال ترشك باهلل شيئا وإن  : )اهلل  قال رسول    [ 409]احلديث:  

ترتك صالة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، وال ترشب اخلمر فإهنا  

 (4) مفتاح كل رش(

يا رويفع! لعل احلياة ستطول بك بعدي،  : )اهلل قال رسول  [ 410]احلديث: 

فإن حممدا  فأخرب الناس أنه من عقد حليته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، 

 (5) منه بريء(

أتاين جربيل فقال: من ذكرت عنده فلم يصل  : ) اهلل  قال رسول    [ 411]احلديث:  

عليك دخل النار، فأبعده اهلل وأسحقه! قل: آمني، فقلت: آمني! وقال: ومن أدرك والديه  

أدرك  أو أحدمها فلم يربمها دخل النار، فأبعده اهلل وأسحقه! قل: آمني، فقلت: آمني! ومن 

 

 ( رواه الطرباين يف الكبري.1)

 ( رواه أَحد، وأبو داود والرتمذي.2)

 ( رواه أبو داود.3)

 ( رواه ابن ماجة. 4)

 رواه أَحد،وأبو داود والنسائي.( 5)
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  (1) رمضان فلم يغفر له دخل النار، فأبعده اهلل وأسحقه! قل: آمني، فقلت: آمني(

إن جربيل صعد قبىل العتبة األوىل فقال: يا  : ) اهلل قال رسول  [ 412]احلديث: 

حممد! فقلت: لبيك وسعديك! فقال: من أدرك أبويه أو أحدمها فلم يغفر له فأبعده اهلل!  

آمني! فلام صعد العتبة الثانية فقال: يا حممد! قلت: لبيك وسعديك! قال:  قل: آمني، فقلت:  

من أدرك شهر رمضان فصام هناره، وقام ليله ثم مات وَل يغفر له فدخل النار فأبعده اهلل!  

قل: آمني، فقلت آمني! فلام صعد العتبة الثالثة قال: يا حممد! قلت: لبيك وسعديك! قال:  

يك فامت وَل يغفر له فدخل النار فأبعده اهلل! قل: آمني، فقلت  من ذكرت عنده فلم يصل عل

  (2)آمني(

ال تطفأ ناره، وال يموت ديدانه، وال خيفف  : )اهلل قال رسول  [ 413]احلديث: 

عذابه: الذي يرشك باهلل عز وجل، ورجل جر رجال إىل سلطان بغري ذنب فقتله، ورجل  

  (3)عق والديه(

إذا ظهر القول وخزن العمل، وائتلفت  : )اهلل قال رسول  [ 414]احلديث: 

األلسن وتباغضت القلوب، وقطع كل ذي رحم رَحه؛ فعند ذلك لعنهم اهلل فأصمهم  

  (4)وأعمى أبصارهم(

أخاف عىل أمتي االستسقاء باألنواء، وحيف  : ) اهلل  قال رسول    [ 415]احلديث:  

  (5) السلطان، وتكذيبا بالقدر(

أخوف ما أخاف عىل أمتي ثالث: االستسقاء  : ) اهلل  قال رسول    [ 416]احلديث:  

 

 ( رواه الطرباين يف الكبري.1)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 2)

 ( رواه الطرباين يف األوسط.3)

 ( رواه اخلرائطي يف مساوي األخالق. 4)

 ( رواه ابن جرير. 5)
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  (1) باألنواء، وحيف السلطان، والتكذيب بالقدر(

أخوف ما أخاف عىل أمتي ثالثة: ضاللة  : )اهلل قال رسول  [ 417]احلديث: 

 (2)األهواء، واتباع الشهوات يف البطن والفرج، والعجب(

إنام أخاف عليكم شهوات الغي يف بطونكم  : )اهلل قال رسول  [ 418]احلديث:  

  (3)وفروجكم، ومضالت اهلوى( 

أخوف ما أخاف عىل أمتي: شح مطاع،  : )اهلل قال رسول  [ 419]احلديث: 

  (4) متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه( ىوهو

ثالث أخافهن عىل أمتي من بعدي: الضاللة  : ) اهلل  قال رسول    [ 420]احلديث:  

  (5)املعرفة، ومضالت الفتن، وشهوات البطن والفرج(بعد 

إنام أخاف عىل أمتي ثالثا: شحا مطاعا،  : )اهلل قال رسول  [ 421]احلديث: 

  (6) وهوى متبعا، وإماما ضاال(

املهلكات ثالث: إعجاب املرء بنفسه، وشح  : )اهلل  قال رسول    [ 422]احلديث:  

  (7)مطاع، وهوى متبع(

ثالث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع،  : ) اهلل قال رسول  [ 423]احلديث: 

وإعجاب املرء بنفسه من اخليالء؛ وثالث منجيات: العدل يف الرىض والغضب والقصد يف  

  (8) الغنى والفقر، وخمافة اهلل يف الْس والعالنية(

 

 ( رواه ابن أِب عاصم يف السنة. 1)

 ( رواه احلكيم الرتمذي.2)

 الطرباين يف األوسط.( رواه 3)

 ( رواه أبو نرص السجزي يف اإلبانة. 4)

 ( رواه الديلمي.5)

 ( رواه الطرباين يف الكبري، وأبو النرص السجزي يف اإلبانة. 6)

 ( رواه البزار.7)

( رواه الطرباين يف األوسط، وأبو الشيخ يف التوبيخ  8)
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ما أخاف عىل أمتي إال ثالثا، شحا مطاعا،  : )اهلل قال رسول  [ 424]احلديث: 

  (1) عا، وإماما ضاال(وهوى متب

أعظم الذنب عند اهلل أن جتعل هلل ندا وهو  : ) اهلل قال رسول  [ 425]احلديث: 

 (2) خلقك، ثم أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك، ثم أن تزاين حليلة جارك(

إن اهلل تعاىل كره لكم ثالثا: اللغو عند قراءة  : )اهلل قال رسول  [ 426]احلديث: 

  (3)والتخرص يف الصالة، ورفع األصوات بالدعاء وعند الدعاء(القرآن، 

إن اهلل تعاىل كره لكم ثالثا، قيل وقال: وكثرة  : )اهلل  قال رسول    [ 427]احلديث:  

  (4)السؤال، وإضاعة املال(

إن اهلل تعاىل كره لكم ثالثا: عقوق األمهات،  : )اهلل  قال رسول    [ 428]احلديث:  

  (5) ات(ووأد البنات، ومنعا وه

إن اهلل عز وجل ينهاكم عن ثالث: عن كثرة  : )اهلل قال رسول   [ 429]احلديث:  

  (6)السؤال وإضاعة املال، وعن اتباع قيل وقال(

إن اهلل تعاىل ينهاكم عن ثالث: عن قيل  : )اهلل قال رسول  [ 430]احلديث: 

  (7)وقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤال(

استعيذوا باهلل من املفاقر: اإلمام اجلائر الذي  : )اهلل  قال رسول    [ 431]احلديث:  

إذا أحسنت َل يقبل، وإذا أسأت َل يتجاوز، ومن جار السوء الذي عينه تراك وقلبه يرعاك،  

 

 واخلطيب يف املتفق واملفرتق. 

 كر. ( رواه أبو نعيم، وابن عسا1)

 ( رواه أَحد، والبخاري ومسلم وأبو داود.2)

 ( رواه الديلمي.3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.5)

 ( رواه ابن سعد، والطرباين يف الكبري.6)

 ( رواه اخلطيب يف التاريخ. 7)
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  (1)إن رأى خريا أذمه، وإن رأى رشا أذاعه؛ ومن املشيب زوجة السوء(

تعاىل يقول: يا ابن آدم! قد أنعمت  إن اهلل : )اهلل قال رسول  [ 432]احلديث: 

عليك نعام عظاما ال حتيص عددها وال تطيق شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك  

عينني تنظر هبام وجعلت هلام غطاء، فانظر بعينك إىل ما أحللت لك، فإن رأيت ما حرمت  

أمرتك  عليك فأطبق عليهام غطاءمها؛ وجعلت لك لسانا وجعلت له غالفا، فأنطق بام 

وأحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك؛ وجعلت لك فرجا  

وجعلت لك سرتا، فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأرخ  

  (2)عليك سرتك ابن آدم! إنك ال حتمل سخطي وال تطيق انتقامي(

طينه فيقول:  إن إبليس امللعون خيطب شيا : )اهلل قال رسول  [ 433]احلديث: 

  (3)عليكم باخلمر وبكل مسكر وبالنساء فإين َل أجد مجاع الرش إال فيها(

إن أخوف ما أخاف عىل أمتي ثالث: زلة  : ) اهلل قال رسول  [ 435]احلديث: 

  (4)عاَل، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم فاهتموها عىل أنفسكم(

أخاف عليكم ثالثا وهن كائنات: زلة  إين : )اهلل قال رسول  [ 435]احلديث: 

  (5) عاَل، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم(

إين ألخاف عىل أمتي من بعدي من ثالثة:  : )اهلل قال رسول  [ 436]احلديث: 

  (6)من زلة العاَل ومن حكم جائر ومن هوى متبع(

 

 ( رواه الديلمي.1)

 ( رواه ابن عساكر.2)

 تارخيه والديلمي.( رواه احلاكم يف 3)

 ( رواه أبو نرص السجزي يف اإلنابة. 4)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.5)

( رواه الطرباين يف الكبري والقايض أبو احلسن عبد اجلبار  6)

 بن أَحد يف أماليه. 
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ل منافق إياكم وثالثة: زلة عاَل، وجدا : )اهلل قال رسول  [ 437]احلديث: 

بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم؛ فأما زلة عاَل فإن اهتدى فال تقلدوه دينكم، وإن زل فال  

تقطعوا عنه آمالكم؛ وأما جدال منافق بالقرآن منارا كمنار الطريق، فام عرفتم فخذوه، وما  

  (1)(أنكرتم فردوه إىل عامله، وأما دنيا تقطع أعناقكم، فمن جعل اهلل يف قلبه غنى فهو الغني 

إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل  : )اهلل قال رسول  [ 438]احلديث: 

  (2)نبيا أو قتله نبي، وإمام جائر، وهؤالء املصورون(

إن أعدى الناس عىل اهلل القاتل غري قاتله،  : )اهلل قال رسول  [ 439]احلديث: 

  (3) بام أنزل اهلل عىل حممد(والضارب غري ضاربه، ومن توىل غري مواليه فقد كفر 

من أفرى الفرى من ادعى إىل غري والده،  : )اهلل قال رسول  [ 440]احلديث: 

  (4)ومن افرى الفرى من أرى عينيه ما َل ير، ومن أفرى الفرى من قال عيل ما َل أقل(

من توىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل وغضبه  : )اهلل قال رسول  [ 441]احلديث: 

القيامة، ال يقبل منه رصف وال عدل، ومن قتل غري قاتله فعليه لعنة اهلل وغضبه إىل يوم  يوم  

القيامة، ال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال، ومن أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل  

  (5) وغضبه إىل يوم القيامة ال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال(

من تواىل موىل مسلم بغري إذنه، أو آوى حمدثا  : )اهلل  قال رسول    [ 442]احلديث:  

  (6) يف اإلسالم، أو انتهب هنبة ذات رشف؛ فعليه لعنة اهلل، ال رصف عنها وال عدل(

من العباد عباد ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال  : ) اهلل  قال رسول    [ 443]احلديث:  

 

 ( رواه الطرباين يف األوسط.1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه البخاري ومسلم. 3)

 البزار والبيهقي. ( رواه 4)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.5)

 ( رواه عبد الرزاق يف املصنف. 6)
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بة عنهام، واملتربئ من  يزكيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب عظيم: املتربئ من والديه رغ

  (1)ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتربأ منهم(

إن من اجلفاء أن يمسح الرجل جبينه قبل أن  : )اهلل  قال رسول    [ 444]احلديث:  

يفرغ من صالته، وأن يصيل ال يبايل من إمامه، وأن يأكل مع رجل ليس من أهل دينه وال  

  (2)من أهل الكتاب يف إناء واحد( 

إنام العلم بالتعلم، وإنام احللم بالتحلم، ومن  : ) اهلل  قال رسول    [ 445]احلديث:  

يتحر اخلري يعطه، ومن يتقي الرش يوقه، ثالث من كن فيه َل ينل الدرجات العىل وال أقول  

  (3)لكم اجلنة: من تكهن أو استقسم أو رده من سفر تطري(

ء يف دينه فتنة أن يكثر خطأه،  كفى باملر : )اهلل قال رسول  [ 446]احلديث: 

وينقص حلمه، ويقل حقيقته، جيفة بالليل وبطال بالنهار، كسول جزوع هلوع منوع  

  (4) رتوع(

اإلثم ثالثة: اإلرشاك باهلل، ونكث الصفقة،  : )اهلل قال رسول  [ 447]احلديث: 

  (5)وترك السنة باخلروج من اجلامعة(

أال أنبئكم برشاركم من أكل وحده، ومنع  : )اهلل قال رسول  [ 448]احلديث: 

  (6) رفده، وجلد عبده(

رشكم من نزل وحده، ورضب عبده، ومنع  : )اهلل قال رسول  [ 449]احلديث: 

 

( رواه الطرباين يف الكبري، واخلرائطي يف مساوي 1)

 األخالق. 

 ( رواه اخلطيب، وابن عساكر. 2)

 ( رواه الطرباين يف األوسط، واخلطيب، وابن عساكر.3)

 . ( رواه احلسن بن سفيان وأبو نعيم يف احللية 4)

 ( رواه الديلمي.5)

 ( رواه احلكيم الرتمذي.6)
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  (1)رفده(

إياكم والظلم! فإن الظلم ظلامت يوم القيامة،  : )اهلل  قال رسول    [ 450]احلديث:  

ش، وإياكم والشح! فإنه أهلك من  وإياكم والفحش! فإن اهلل ال حيب الفحش وال املتفح 

كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بقطع الرحم  

 (2)فقطعوا(

إياكم واخليانة! فإهنا بئست البطانة، وإياكم  : )اهلل قال رسول  [ 451]احلديث: 

قبلكم الشح، فسفكوا  والظلم، فإنه ظلامت يوم القيامة، وإياكم والشح! فإنام أهلك من كان  

  (3)دماءهم وقطعوا أرحامهم(

إياكم والفحش والتفحش! فإن اهلل تعاىل ال  : )اهلل قال رسول  [ 452]احلديث: 

حيب الفاحش املتفحش، وإياكم والظلم! فإنه هو الظلامت يوم القيامة، وإياكم والشح! فإنه  

  (4) لوا حرماهتم(دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فاستح

أال أخربكم برشاركم: املشاؤن بالنميمة،  : )اهلل قال رسول  [ 453]احلديث: 

  (5)املفسدون بني األحبة، الباغون للرباء العنت(

تراح رائحة اجلنة من مسرية مخسامئة سنة!  : ) اهلل قال رسول  [ 454]احلديث: 

  (6)مخر(وال َيد رحيها منان بعمله، وال عائق، وال مدمن  

ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة: املنان  : ) اهلل قال رسول  [ 455]احلديث: 

 

 ( رواه الطرباين يف الكبري.1)

 ( رواه أَحد وابن حبان واحلاكم. 2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)

 ( رواه أَحد، واحلاكم. 4)

 ( رواه أَحد، وابن أِب الدنيا يف الغيبة. 5)

( رواه الطرباين يف األوسط، واخلرائطي يف مساوي 6)

 األخالق. 
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  (1) عطاءه، واملسبل إزاره خيالء، ومدمن اخلمر(

ثالثة ال َيدون ريح اجلنة، وإن رحيها لتوجد  : )اهلل  قال رسول    [ 456]احلديث:  

  (2)البخيل املنان(من مسرية مخسامئة عام: العاق لوالديه، ومدمن اخلمر، و

ال يدخل اجلنة شيخ زان، وال مسكني  : )اهلل قال رسول  [ 457]احلديث: 

  (3)مستكرب، وال منان بعمله عىل اهلل(

ال يدخل اجلنة مدمن مخر، وال عاق، وال  : )اهلل قال رسول  [ 458]احلديث: 

  (4)منان(

مخر، وال مصدق  ال يدخل اجلنة مدمن : )اهلل قال رسول  [ 459]احلديث: 

  (5)بسحر، وال قاطع الرحم(

ال يلج حظائر القدس، مدمن مخر، وال العاق  : )اهلل  قال رسول    [ 460]احلديث:  

  (6)لوالديه، وال املنان عطاءه(

ثالث لن تزلن يف أمتي: التفاخر باألحساب،  : )اهلل  قال رسول    [ 461]احلديث:  

  (7)والنياحة، واألنواء(

ال حيل المرئ أن ينظر يف جوف بيت حتى  : )اهلل قال رسول  [ 462]احلديث: 

يستأذن، فإن نظر فقد دخل، وال يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دوهنم، فإن فعل ذلك فقد  

 

 ( رواه الطرباين يف الكبري.1)

 ( رواه ابن جرير. 2)

 ( رواه احلسن بن سفيان، وابن منده، وابن عساكر. 3)

( رواه الطرباين يف الكبري، واخلرائطي يف مساوي 4)

 األخالق. 

 ( رواه اخلرائطي يف مساوي األخالق. 5)

 ( رواه أَحد واخلرائطي يف مساوي األخالق. 6)

 . ( رواه أبو يعىل7)
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  (1)خاهنم، وال يقوم إىل الصالة وهو حاقن(

ثالث لن يرتكهن العرب وهي هبم كفر:  : )اهلل قال رسول  [ 463]احلديث: 

  (2)تسقاء باألنواء، والطعن يف النسب والنوح(االس

ثالث من أمر اجلاهلية ال يدعهن الناس:  : ) اهلل قال رسول  [ 464]احلديث: 

  (3)الطعن يف النسب، والنياحة عىل امليت، وقوهلم: مطرنا بنوء كذا(

ثالث الزمات ألمتي: الطرية، واحلسد،  : ) اهلل قال رسول  [ 465]احلديث: 

الظن؛ قيل: ما يذهبهن يا رسول اهلل؟ قال: إذا حسدت فاستغفر اهلل، وإذا ظننت فال  وسوء  

  (4) حتقق، وإذا تطريت فامض(

ثالثة ال َيجرهن ابن آدم: الطرية، وسوء  : )اهلل قال رسول  [ 466]احلديث: 

الظن، واحلسد؛ فينجيك من الطرية أن ال تعمل هبا، وينجيك من سوء الظن أن ال تتكلم،  

  (5) جيك من احلسد أن ال تبغى أخاك سوءا(وين

ثالثة: الطرية والظن واحلسد، فمخرجه من  : )اهلل قال رسول  [ 467]احلديث: 

  (6)الطرية أن ال يرجع، وخمرجه من الظن أن ال حيقق، وخمرجه من احلسد أن ال يبغى(

ثالث قد فرغ اهلل من القضاء فيهن: ال يبغني  : ) اهلل  قال رسول    [ 468]احلديث:  

ُكمْ ﴿أحدكم فإن اهلل تعاىل يقول:  َا النىاُس إهنىاَم َبْغُيُكْم َعىَل َأْنُفسه [، وال  23]يونس:  ﴾ َياَأَيه

يُِّئ إهالى بهَأْهلههه  ﴿يمكرن أحدكم فإن اهلل تعاىل يقول:  [ وال  43]فاطر:  ﴾ َواَل حَيهيُق املَْْكُر السى

 

 ( رواه الرتمذي وابن عساكر.1)

 ( رواه اخلطيب، وابن عساكر. 2)

 ( رواه البزار.3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 5)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 6)
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هه  ﴿ ن أحدكم فإن اهلل تعاىل يقول: ينكث   (1)[(10]الفتح:  ﴾ َفَمْن َنَكَث َفإهنىاَم َينُْكُث َعىَل َنْفسه

ثالث قاصامت الظهر: فقر داخل ال َيد  : ) اهلل قال رسول  [ 469]احلديث: 

صاحبه متلذذا، وزوجة يأمنها صاحبها وهي ختونه، وإمام يسخط اهلل ويريض الناس، وبر  

  (2) املؤمنة كعمل سبعني صديقا، وفجور املرأة الفاجرة كفجور ألف فاجر(املرأة 

ثالثة لعنتهم: أمري ظاَل، وفاسق قد أعلن  : )اهلل قال رسول  [ 470]احلديث: 

  (3)بفسقه ومبتدع َيدم سنة(

ثالثة لعنهم اهلل تعاىل: رجل رغب عن  : ) اهلل قال رسول  [ 471]احلديث: 

وامرأة يفرق بينهام، ثم خيلف عليها من بعده، ورجل سعى   والديه، ورجل سعى بني رجل 

  (4)بني املؤمنني باألحاديث ليتباغضوا ويتحاسدوا(

ثالثة يدخلون النار: رجل قاتل للدنيا،  : )اهلل قال رسول  [ 472]احلديث: 

 (5) ورجل أراد أن يذكر ال حيتسب علمه، ورجل وسع عليه فجاد به للثناء والدنيا(

ثالثة ال حرمة هلم: فاسق معلن بفسقه،  : )اهلل قال رسول  [ 473]احلديث: 

  (6)وصاحب هوى، وسلطان جائر(

ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة وال  : ) اهلل قال رسول  [ 474]احلديث: 

يزكيهم وهلم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل؛ ورجل  

ال يبايعه إال للدنيا، فإن أعطاه منها ريض وإن َل يعطه منها سخط؛ ورجل أقام  بايع إماما 

سلعته بعد العرص فقال: واهلل الذي ال إله غريه لقد أعطيت هبا كذا وكذا، فصدقه رجل  

 

 ( رواه الديلمي.1)

 ( رواه ابن زنجويه. 2)

 ( رواه الديلمي.3)

 ( رواه الديلمي.4)

 رواه الديلمي.( 5)

 ( رواه الديلمي.6)
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  (1)وأخذها وَل يعط هبا(

يزكيهم  ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال : )اهلل قال رسول  [ 475]احلديث:  

  (2)وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكرب(

ال ينظر اهلل إىل األشمط الزاين، وال العائل  : ) اهلل قال رسول  [ 476]احلديث: 

 (3)املزهو، وال الذي جر إزاره من اخليالء(

هلل،  ثالثة ال ينفع معهن عمل: الرشك با : ) اهلل قال رسول  [ 477]احلديث: 

  (4) وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف(

ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة وال  : ) اهلل قال رسول  [ 478]احلديث: 

يزكيهم وهلم عذاب أليم: معلم الكتاب، يكلف اليتيم ما ال يطيق؛ وسائل يسأل وهو  

  (5)مستغن عن السؤال؛ ورجل قعد عند السلطان يتكلم هبوى السلطان(

رش الناس ثالثة: متكرب عىل والديه حيقرمها،  : )اهلل قال رسول   [ 479]احلديث:  

ورجل سعى يف فساد بني الناس بالكذب حتى يتباغضوا ويتباعدوا، ورجل سعى بني رجل  

  (6)وامرأة بالكذب حتى يغريه عليها بغري احلق حتى فرق بينهام ثم خيلفه عليها من بعده(

لو أن عبدا من عباد اهلل قدم عىل اهلل بعمل  : )هلل ا قال رسول  [ 480]احلديث: 

ني من أنواع الرب والتقوى َل يزن ذلك مثقال ذرة عند اهلل مع ثالث  األرض أهل الساموات و

  (7) خصال: مع العجب، وأذى املؤمنني، والقنوط من رَحة اهلل عز وجل(

 

( رواه عبد الرزاق يف املصنف، وأَحد والبخاري وأبو 1)

 داود.

 ( رواه أَحد، ومسلم والنسائي. 2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه الرافعي.5)

 ( رواه أبو نعيم. 6)

 ( رواه الديلمي.7)
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أعجل عقابا من  ما من َشء عيص اهلل به هو : )اهلل قال رسول  [ 481]احلديث:  

البغي، وما من َشء أطيع اهلل فيه أرسع ثوابا من الصلة، واليمني الفاجرة تدع الديار  

  (1)بالقع(

ما نقص قوم العهد قط إال كان القتل بينهم،  : )اهلل قال رسول   [ 482]احلديث:  

س  وال ظهرت الفاحشة يف قوم قط إال سلط اهلل عليهم املوت، وال منع قوم الزكاة إال حب

  (2)اهلل عنهم املطر(

من اضطجع مضجعا َل يذكر اهلل فيه كان  : )اهلل قال رسول  [ 483]احلديث: 

عليه ترة يوم القيامة، ومن جلس جملسا َل يذكر اهلل فيه كان عليه ترة يوم القيامة، ومن مشى  

  (3) ممشى َل يذكر اهلل فيه كان عليه ترة يوم القيامة(

من أعتقد لواء ضاللة، أو كتم علام، أو أعان  : )اهلل  قال رسول    [ 484]احلديث:  

  (4) ظاملا وهو يعلم أنه ظاَل فقد برئ من اإلسالم(

من حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل  : )اهلل قال رسول  [ 485]احلديث: 

فهو مضاد اهلل يف أمره، ومن أعان عىل خصومة بغري حق فهو مستظل يف سخط اهلل حتى  

مؤمنا أو مؤمنة حبسه اهلل يف ردغة اخلبال عصارة أهل النار، ومن مات وعليه  يرتك، ومن قفا  

دين أخذ لصاحبه من حسناته، ال دينار ثم وال درهم، وركعتي الفجر حافظوا عليهام فإهنام  

  (5) من الفضائل(

من علق الصيد غفل، ومن لزم البادية جفا،  : )اهلل قال رسول  [ 486]احلديث:  

 

 شعب اإليامن. ( رواه البيهقي يف 1)

 ( رواه أبو يعىل والروياين واحلاكم والنسائي.2)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 3)

 ( رواه ابن اجلوزي يف العلل. 4)

 ( رواه أَحد.  5)
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  (1)افتتن(ومن أتى السلطان 

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يدخل  : )اهلل قال رسول  [ 487]احلديث: 

، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يعقد عىل مائدة يرشب عليها اخلمر،  (2)حليلته احلامم

ثالثهام  ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال خيلون بامرأة وليس معها ذو حمرم منها، فإن 

  (3)الشيطان(

من كان يشهد إين رسول اهلل فال يشهد  : ) اهلل قال رسول  [ 488]احلديث: 

الصالة حاقنا حتى يتخفف، ومن كان يشهد أين رسول اهلل فأم قوما فال خيتص نفسه  

بالدعاء دوهنم، ومن كان يشهد أين رسول اهلل فال يدخل عىل أهل بيت حتى يستأنس  

  (4)عر البيت فقد دخل(ويسلم، فإذا نظر يف ق

ال يأيت أحدكم الصالة وهو حقن حتى  : )اهلل قال رسول  [ 489]احلديث: 

يتخفف، ومن أدخل عينيه يف بيت بغري إذن أهله فقد دمر، ومن صىل فخص نفسه بدعوة  

  (5) من دوهنم فقد خاهنم(

الكرب  من مات وهو بريء من ثالثة: من : ) اهلل قال رسول  [ 490]احلديث: 

  (6) والغالل والدين، دخل اجلنة(

هالك أمتي يف ثالث: يف العصبية، والقدرية،  : )اهلل  قال رسول    [ 491]احلديث:  

  (7)والرواية من غري ثبت(

 

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 1)

( املقصود احلاممات التي ال تراعي األخالق وأحكام 2)

 الرشيعة.

 ( رواه أَحد. 3)

 طرباين يف الكبري واخلطيب يف املتفق واملفرتق.( رواه ال4)

 ( رواه أَحد، والبخاري يف التاريخ، وابن عساكر.5)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 6)

( رواه البزار، وابن أِب حاتم يف السنة والطرباين يف الكبري  7)
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ويل للاملك من اململوك، ويل للملوك من  : )اهلل قال رسول  [ 492]احلديث: 

يل للضعيف من الشديد، وويل  املالك، ويل للغني من الفقري، ويل للفقري من الغني، وو 

  (1)للشديد من الضعيف(

ال تسبن شيئا، وال تزهد يف املعروف ولو  : )اهلل قال رسول  [ 493]احلديث: 

ببسط وجهك إىل أخيك وأنت تكلمه، وأفرغ من دلوك يف إناء املستسقى واتزر إىل نصف  

املخيلة، واهلل ال حيب  الساق، فإن أبيت فإىل الكعبني، وإياك وإسبال اإلزار! فإهنا من 

  (2)املخيلة(

ال يدخل اجلنة بخيل، وال خب، وال خائن،  : )اهلل قال رسول  [ 494]احلديث:  

وال سييء امللكة، وأول من يقرع باب اجلنة اململوكون إذا أحسنوا فيام بينهم وبني اهلل وفيام  

  (3)بينهم وبني مواليهم(

الناس! إنه ال دين ملن دان بجحود آية   يا أَيا : )اهلل قال رسول   [ 495]احلديث:  

من كتاب اهلل، يا أَيا الناس! ال دين ملن دان بقربة باطل ادعاها عىل اهلل، يا أَيا الناس! إنه  

  (4)ال دين ملن دان بطاعة من عىص اهلل(

خيرج اخلامر من قربه مكتوب بني عينيه: آيس  : )اهلل  قال رسول    [ 496]احلديث:  

اهلل، ويقوم آكل الربا من قربه مكتوب بني عينيه: ال حجة له عند اهلل، ويقوم  من رَحة 

  (5) املحتكر مكتوب بني عينيه: يا كافر تبوأ مقعدك من النار(

خيرج عنق من النار يوم القيامة أشد سوادا  : )اهلل قال رسول  [ 497]احلديث: 

 

 وابن عساكر.

 ( رواه سمويه.1)

 ( رواه أَحد. 2)

 ( رواه أَحد. 3)

 أبو نعيم يف احللية. ( رواه 4)

 ( رواه الديلمي.5)
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هبام، ولسان تتكلم به، فتقول: إين أمرت  من القار فيتكلم بلسان طلق ذلق، هلا عينان تبرص 

بكل جبار عنيد، ومن دعا مع اهلل إهلا آخر، ومن قتل نفسا بغري نفس، فتنضم عليهم،  

  (1)فتقذفهم يف النار قبل الناس بخمسامئة سنة(

يرسل عنق من جهنم يوم القيامة يقول: إن  : ) اهلل قال رسول  [ 498]احلديث: 

  (2) ن دعا مع اهلل إهلا آخر، ومن قتل نفسا بغري نفس(يل ثالثة: كل جبار عنيد، وم

عجبا لغافل وال يغفل عنه! وعجبا لطالب  : )اهلل قال رسول  [ 499]احلديث: 

  (3)دنيا واملوت يطلبه! وعجبا لضاحك ملء فيه ال يدري أرىض اهلل أم أسخط(

تستحيون! جتمعون ما ال  يا أَيا الناس! أما : ) اهلل قال رسول  [ 500]احلديث: 

 (4) تأكلون، وتبنون ما ال تعمرون، وتأملون ما ال تدركون، أال تستحيون من ذلك(

ثالثٌة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة: العاق  : )قال رسول اهلل  [ 501]احلديث: 

واملدمن  لوالديه، واملرأة املرتجلة، والديوث، وثالثٌة ال يدخلون اجلنة: العاق لوالديه، 

  (5)اخلمر، واملنان بام أعطى(

 : املقيدة بأربعة ـ املواعظ والوصايا    3

أربعة أمور: إما من باب الرتغيب، أو    وهي األحاديث التي يذكر فيها رسول اهلل  

 [ الرباعياتمن باب الرتهيب، ويطلق عليها يف كتب احلديث ]

 :  أ ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة الرتغيب 

أال إنام هي أربع: ال ترشكون باهلل، وال تقتلون  : )قال رسول اهلل    [ 502  ]احلديث: 

 

 ( رواه اخلرائطي يف مساوي األخالق. 1)

 ( رواه أبو يعىل. 2)

 ( رواه أبو الشيخ وأبو نعيم. 3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( 134/ 2(، وأَحد ) 81 - 5/80( النسائي )5)
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 (1)التي حرم اهلل إال باحلق، وال تزنون، وال تْسقون(النفس  

أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من  : )قال رسول اهلل  [ 503]احلديث: 

 (2) مطعم(اخللق، وعفة  الدنيا: صدق احلديث، وحفظ االمانة، وحسن  

أربع حق عىل اهلل عوهنم: الغازي، واملتزوج،  : )قال رسول اهلل    [ 504]احلديث:  

 (3)واملكاتب، واحلاج(

أربع من كن فيه حرمه اهلل تعاىل عىل النار  : ) قال رسول اهلل  [ 505]احلديث: 

وعصمه من الشيطان، من ملك نفسه حني يرغب، وحني يرهب، وحني يشتهى، وحني  

ع من كن فيه نرش اهلل تعاىل عليه رَحته وادخله اجلنة: من آوى مسكينا، ورحم  وأربيغضب،  

 (4) ورفق باململوك، وأنفق عىل الوالدين(الضعيف،  

أربع من أعطيهن فقد أعطى خري الدنيا : )قال رسول اهلل  [ 506]احلديث: 

تبغيه خونا يف نفسها  عىل البالء صابر، وزوجة ال  : لسان ذاكر، وقلب شاكر، وبدن  اآلخرةو

 (5)وال ماله(

أربع من سعادة املرء: أن تكون زوجته  : )قال رسول اهلل  [ 507]احلديث: 

 (6)، وأن يكون رزقه يف بلده(صاحلة، وأوالده أبرارا، وخلطاؤه صاحلني  

ثالث أحلف عليهن ال َيعل اهلل تعاىل من له  : ) قال رسول اهلل    [ 508]احلديث:  

االسالم ثالثة: الصالة، والصوم، والزكاة، وال  من ال سهم له، وأسهم سهم يف االسالم ك

 

 ( رواه أَحد والرتمذي واحلاكم. 1)

 م والبيهقي. ( رواه الطرباين يف الكبري واحلاك2)

 ( رواه أَحد. 3)

 ( رواه احلكيم. 4)

 ( رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي. 5)

( رواه ابن عساكر والديلمي يف مسند الفردوس، ابن أِب  6)

 الدنيا يف كتاب االخوان. 
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وال حيب رجل قوما إال جعله اهلل معهم،  يتوىل اهلل عبدا يف الدنيا فيوليه غريه يوم القيامة، 

عبدا يف الدنيا إال سرته يوم  والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن ال آثم: ال يسرت اهلل 

 (1) القيامة(

أفضل املؤمنني إسالما من سلم املسلمون  : ) قال رسول اهلل  [ 509]احلديث: 

أحسنهم خلقا، وأفضل املهاجرين من هجر ما هنى  من لسانه ويده، وأفضل املؤمنني إيامنا 

 (2)اهلل عزوجل( اهلل عنه، وأفضل اجلهاد من جاهد نفسه يف ذات  

اء والصف االول  لو يعلم الناس ما يف الند: ) قال رسول اهلل  [ 510]احلديث: 

ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا عليه، ولو  ثم َل َيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا،  

 (3)(يعلمون ما يف العتمة والصبح التومها ولو حبوا 

إن اهلل تعاىل حد حدودا فال تعتدوها، وفرض  : )قال رسول اهلل    [ 511]احلديث:  

تنتهكوها، وترك أشياء من غري نسيان من ربكم   فرائض فال تضيعوها، وحرم أشياء فال 

 (4)ولكن رَحة منه لكم فاقبلوها وال تبحثوا عنها(

إن اهلل تعاىل عزوجل قسم بينكم أخالقكم  : )قال رسول اهلل  [ 512]احلديث: 

كام قسم بينكم أرزاقكم، وإن اهلل تعاىل يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب، وال يعطي  

ومن أعطاه الدين فقد أحبه، والذي نفيس بيده ال يسلم عبد حتى  ب، الدين، إال من أح

يأمن جاره بوائقه غشمه وظلمه، وال يكسب عبد ماال  يسلم قلبه ولسانه، وال يؤمن حتى 

يتصدق به فيقبل منه، وال يرتكه خلف ظهره إال كان  من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، وال  

 

 ( رواه أَحد واحلاكم والنسائي والبيهقي. 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه البخاري ومسلم.  3)

 . ( رواه احلاكم  4)
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اخلبيث ال  و السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ باحلسن، إن زاده إىل النار، إن اهلل ال يمح 

 (1) يمحو اخلبيث(

أتاين جربئيل فقال: يا حممد ! ربك يقرأ عليك  : )قال رسول اهلل    [ 513]احلديث:  

السالم ويقول لك: إن عبادي من ال يصلح إيامنه إال بالغنى ولو أفقرته لكفر، وإن من  

بالفقر ولو أغنيته لكفر، وإن من عبادي من ال يصلح إيامنه  عبادي من ال يصلح إيامنه إال 

ال يصلح إال بالصحة ولو أسقمته  إال بالسقم ولو أصححته لكفر، وإن من عبادي من 

 (2)لكفر(

فكوا العاين، وأجيبوا الداعي، وأطعموا  : )قال رسول اهلل  [ 514]احلديث: 

 (3)اجلائع، وعودوا املريض(

اعبد اهلل وال ترشك به شيئا، وزل مع القرآن  : )ل اهلل قال رسو  [ 515]احلديث:  

صغري أو كبري وإن كان بغيضا بعيدا، واردد الباطل عىل  أينام زال، واقبل احلق ممن جاءه من  

 (4) من جاء به من صغري أو كبري وإن كان حبيبا قريبا(

خريا ثم الذين يلوهنم،    (5)أوصيكم بأصحاِب: )قال رسول اهلل    [ 516]احلديث:  

يستحلف، ويشهد الشاهد وال يستشهد، أال ال  م يفشو الكذب حتى حيلف الرجل وال ث

باجلامعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان  خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان، عليكم 

ته حسنته  فليلزم اجلامعة، من رسمع الواحد وهو من االثنني أبعد، من أراد بحبوحة اجلنة 

 

 ( رواه أَحد واحلاكم والبيهقي. 1)

 ( رواه اخلطيب يف التاريخ. 2)

 ( رواه أَحد والبخاري. 3)

 ( رواه ابن عساكر.4)

( املقصود املنتجبني منهم، وهم الذين َل يبدلوا وَل يغريوا. 5)

اجلزء   كام أشارت إىل ذلك األحاديث الكثرية التي ذكرناها يف 

 السابق من هذه السلسلة. 
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 (1)وساءته سيئته فذلكم املؤمن(

أطب الكالم، وأفش السالم، وصل  : )قال رسول اهلل  [ 517]احلديث: 

 (2)اجلنة بسالم(االرحام، وصل بالليل والناس نيام، ثم ادخل  

عن عيوب الناس،   هطوبى ملن شغله عيب : )قال رسول اهلل  [ 518]احلديث: 

قوله، ووسعته السنة وَل يعد عنها إىل  وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من 

 (3)البدعة(

إذا وقف السائل عىل الباب وقفت الرَحة  : )قال رسول اهلل  [ 519]احلديث: 

ومن  نظر إىل مسكني نظر رَحة نظر اهلل إليه رَحة،  معه، قبلها من قبلها وردها من ردها، ومن  

الدعاء قالت املالئكة:  أطال الصالة خفف اهلل عنه يوم يقوم الناس لرب العاملني، ومن أكثر  

 (4) صوت معروف ودعاء مستجاب وحاجة مقضية(

ليس شئ أحب إىل اهلل من قطرتني وأثرين:  : )قال رسول اهلل  [ 520]احلديث: 

ا االثران فأثر يف سبيل اهلل،  هتراق يف سبيل اهلل، وأمقطرة دموع من خشية اهلل، وقطرة دم 

 (5)وأثر يف فريضة من فرائض اهلل( 

ائت املعروف واجتنب املنكر، وانظر ماذا  : )قال رسول اهلل  [ 521]احلديث: 

عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك  يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من  

 (6) القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه(

 

 ( رواه أَحد والرتمذي واحلاكم. 1)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 2)

 ( رواه الديلمي يف مسند الفردوس. 3)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 4)

 ( رواه الرتمذي.5)

والبغوي يف معجمه  ( رواه البخاري يف األدب وابن سعد  6)

 والبيهقي يف شعب اإليامن. والباوردي يف املعرفة 
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أربعٌة من الشقاء: مجود العني، وقسوة  : ) قال رسول اهلل  [ 522]احلديث: 

  (1)، واحلرص عىل الدنيا(األملالقلوب، وطول 

من يأخذ هذه الكلامت فيعمل هبن أو يعلم  : ) قال رسول اهلل  [ 523]احلديث: 

:)اتق املحارم تكن أعبد  من يعمل هبن؟(، فقال بعض الصحابة: أنا يا رسول اهلل، فقال 

س، وارض بام قسم اهلل لك تكن أغنى الناس، وأحسن إىل جارك تكن مؤمنا، وأحب  النا 

  (2)للناس ما حتب لنفسك تكن مسلام، وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك َتيت القلب(

فيام يروى عن ربه: )ابن آدم! أربعة خصال:   رسول اهلل  قال  [ 524]احلديث: 

واحدة منهن يل، وواحدة لك، وواحدة فيام بيني وبينك، وواحدة فيام بينك وبني عبادي؛  

فأما التي عليك فتعبدين وال ترشك ِب شيئا، وأما التي لك فام عملت من خري جزيتك به،  

بينك وبني عبادي فارض هلم    وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعيل اإلجابة، وأما التي

 (3)ما ترىض لنفسك(

أطب الكالم، وأطعم الطعام، وأفش  : )اهلل قال رسول  [ 525]احلديث: 

  (4) السالم، وهتجد بالليل والناس نيام، تدخل اجلنة بسالم(

 :  ب ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة الرتهيب 

من أمر اجلاهلية ال يرتكوهنن:  أربع يف أمتي : )اهلل قال رسول  [ 526]احلديث: 

  (5) الفخر يف األحساب، والطعن يف األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة(

أربع من الشقاء: مجود العني، وقسوة القلب،  : ) اهلل  قال رسول    [ 527]احلديث:  

 

 (  323( البزار ) 1)

 (  2305( الرتمذي )2)

 ( رواه ابن جرير. 3)

 ( رواه بقي بن خملد يف مسنده، وأبو نعيم.  4)

 ( رواه مسلم. 5)
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  (1)(األمل واحلرص، وطول 

نفقة من خيانة، أو  أربع ال يقبلن يف أربع: : )اهلل قال رسول  [ 528]احلديث: 

  (2)رسقة، أو غلول، أو مال يتيم، يف حج وال عمرة وال جهاد وال صدقة(

أربع حق عىل اهلل أن ال يدخلهم اجلنة، وال  : )اهلل قال رسول  [ 529]احلديث: 

  (3)لديه(ا يذيقهم نعيمها: مدمن اخلمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغري حق، والعاق لو

أربعة ال ينظر اهلل تعاىل إليهم يوم القيامة:  : ) اهلل قال رسول  [ 530]احلديث: 

  (4) عاق، ومنان، ومدمن مخر، ومكذب بقدر(

أربعة يبغضهم اهلل تعاىل: البياع احلالف،  : )اهلل قال رسول  [ 531]احلديث: 

  (5) والفقري املحتال، والشيخ الزاين، واإلمام اجلائر(

أربع بقني يف أمتي من أمر اجلاهلية ليسوا  ) : اهلل قال رسول  [ 532]احلديث: 

بتاركيها: الفخر باألحساب والطعن يف األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة عىل  

امليت؛ وإن النائحة إذا َل تتب قبل املوت جاءت يوم القيامة عليها رسبال من قطران ودرع  

  (6) من هلب النار(

من اجلفاء: يبول الرجل قائام أو يكثر   أربع: )اهلل قال رسول  [ 533]احلديث: 

مسح جبهته قبل أن يفرغ من صالته، أو يسمع املؤذن يؤذن فال يقول مثل ما يقول، أو يصيل  

  (7)بسبيل من يقطع صالته(

 

 ( رواه ابن عدي وأبو نعيم يف احللية. 1)

 ( رواه سعيد ابن منصور يف سننه. 2)

 ( رواه احلاكم والبيهقي. 3)

 الطرباين يف الكبري.( رواه 4)

 ( رواه النسائي. 5)

 ( رواه أَحد، والطرباين يف الكبري. 6)

 ( رواه ابن عدي.7)
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أربع خصال من خصال آل قارون: لباس  : )اهلل قال رسول  [ 534]احلديث: 

ف، وكان الرجل ال ينظر إىل وجه  اخلفاف املقلوبة، ولباس األرجوان، وجر نعال السيو 

  (1)خادمه تكربا(

من حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل يف  : ) اهلل  قال رسول    [ 535]احلديث:  

فقد ضاد اهلل يف أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكن باحلسنات  

ينزع، ومن قال يف  والسيئات، ومن خاصم يف باطل وهو يعلمه َل يزل يف سخط اهلل حتى 

  (2)مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهلل ردغة اخلبال حتى خيرج مما قال وليس بخارج(

ال هتجروا، وال تدابروا، وال جتسسوا، وال  : )اهلل قال رسول  [ 536]احلديث: 

 (3)يبع بعضكم عىل بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخوانا(

خليقة اهلل إىل اهلل يوم القيامة  أبغض : ) اهلل قال رسول  [ 537]احلديث: 

الكذابون، واملستكربون، والذين يكثرون البغضاء إلخواهنم يف صدورهم، فإذا لقوهم  

ختلقوا هلم، والذين إذا دعوا إىل اهلل ورسوله كانوا بطاء، وإذا دعوا إىل الشيطان وأمره كانوا  

  (4)رساعا(

ة يف اإلسالم: النياحة،  أربع من اجلاهلي: )اهلل قال رسول  [ 538]احلديث: 

  (5)والتفاخر باألحساب، والعدوى، واألنواء(

إن يف أمتي أربعا من أمر اجلاهلية ليسوا  : ) اهلل قال رسول  [ 539]احلديث: 

بتاركيهن: الفخر باألحساب، والطعن يف األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة عىل  

 

 ( رواه الديلمي يف مسند الفردوس. 1)

 ( رواه أبو داود والطرباين يف الكبري واحلاكم. 2)

 ( رواه مسلم. 3)

 ( رواه اخلرائطي يف مساوي األخالق. 4)

 ( رواه ابن جرير. 5)
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  (1)امليت(

أربعة لعنهم اهلل وأمنت عليهم املالئكة:  : )اهلل قال رسول  [ 540]احلديث: 

الذي َيوي بيده إىل املسكني فيقول: هلم أعطيك، فإذا جاءه قال: ليس   ـ مضل املساكني 

معي َشء، والذي يقول للمكفوف: اتق البئر، اتق الدابة، وليس بني يديه َشء، والرجل  

  (2)ل يَضب الوالدين حتى يستغيثا(يسأل عن دار القوم فيدلونه عىل غريها، والرج 

أربعة يؤذون أهل النار عىل ما هبم من األذى،  : )اهلل  قال رسول    [ 541]احلديث:  

يسعون بني احلميم واجلحيم يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال  

مجر، ورجل َير  هؤالء! قد آذونا عىل ما بنا من األذى، قال: فرجل مغلق عليه تابوت من 

أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل حلمه؛ فيقال لصاحب التابوت: ما بال  

األبعد! قد آذانا عىل ما بنا من األذى؟ فيقول: إن األبعد مات ويف عنقه أموال الناس ما َيد  

فيقول: إن    هلا قضاء؛ ثم يقال للذي َير أمعاءه: ما بال األبعد قد آذانا عىل ما بنا من األذى؟

األبعد كان ال يبايل أين أصاب البول منه ثم ال يغسله؛ ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا ودما:  

ما بال األبعد قد آذانا عىل ما بنا من األذى؟ فيقول: إن األبعد كان ينظر إىل كل كلمة قذعة  

نا عىل ما بنا خبيثة يستلذها ويستلذه الرفث؛ ثم يقال للذي يأكل حلمه: ما بال األبعد قد آذا

  (3)من األذى؟ فيقول: إن األبعد كان يأكل حلوم الناس بالغيبة ويميش بالنميمة(

، وأمنت  اآلخرةأربعة لعنوا يف الدنيا و: )اهلل قال رسول  [ 542]احلديث: 

املالئكة: رجل جعله اهلل ذكرا فأنث نفسه وتشبه بالنساء، وامرأة جعلها اهلل أنثى فتذكرت  

 

 جرير. ( رواه ابن 1)

 ( رواه احلاكم. 2)

( رواه ابن أِب الدنيا يف ذم الغيبة، وابن املبارك، والطرباين 3)

 يف الكبري. 
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، والذي يضل األعمى، ورجل حصور وَل َيعل اهلل حصورا إال حييى بن  وتشبهت بالرجال

  (1)زكريا(

أربعة يصبحون يف غضب اهلل، ويمسون يف  : )اهلل قال رسول  [ 543]احلديث: 

غضب اهلل: املتشبهون من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأيت  

  (2)البهيمة، والذي يأيت الرجل(

لعن اهلل واملالئكة رجال تأنث، وامرأة  : ) اهلل قال رسول  [ 544]احلديث: 

تذكرت، ورجال حترص بعد حييى بن زكريا، ورجال قعد عىل الطريق يستهزيء من أعمى،  

  (3)ورجال شبع من الطعام يف يوم مسغبة(

إن هلل عز وجل عبادا ال يكلمهم يوم القيامة  : )اهلل قال رسول  [ 545]احلديث:  

وال يزكيهم وال ينظر إليهم: متربيء من والديه، وراغب عنهام، ومتربيء من ولده، ورجل  

  (4)أنعم عليه قوم نعمة وتربأ منهم(

إن رِب حرم عيل اخلمر وامليْس والكوبة  : )اهلل قال رسول  [ 546]احلديث: 

  (5)والتنني والغبرياء، وكل مسكر حرام(

أوصيك أن ال ترشك باهلل شيئا وإن قطعت  : )اهلل قال رسول  [ 547]احلديث: 

أو حرقت بالنار، وال تعقن والديك وإن أراداك أن خترج من دنياك فاخرج، وال تسب  

 (6) الناس، وإذا لقيت أخاك فالقه ببرش حسن وصب له من فضل دلوك(

عليك باإلياس مما يف أيدي الناس! وإياك : )اهلل قال رسول  [ 548]احلديث: 

 

 ( رواه الطرباين يف الكبري.1)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 2)

 ( رواه ابن عساكر.3)

 ( رواه أَحد. 4)

 ( رواه البخاري ومسلم. 5)

 ( رواه الديلمي.6)
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  (1)فإنه الفقر احلارض، وصل صالتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه(والطمع! 

لعن اهلل من ذبح لغري اهلل، ولعن اهلل من توىل  : )اهلل قال رسول   [ 549]احلديث:  

  (2)(األرضغري مواليه، ولعن اهلل العاق لوالديه، ولعن اهلل منتقص منار 

هبيمة ذهب ربع أجره، ومن حرق  من عقر : ) اهلل قال رسول  [ 550]احلديث: 

نخال ذهب ربع أجره، ومن غش رشيكا ذهب ربع أجره، ومن عىص إمامه ذهب أجره  

  (3)كله(

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يدخلن  : )اهلل قال رسول   [ 551]احلديث:  

ن كان  احلامم إال بمئزر، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يدخلن حليلته احلامم، وم

يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يرشب اخلمر، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال َيلس عىل  

مائدة يرشب عليها اخلمر، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال خيلون بامرأة ليس بينه  

  (4)وبينها حمرم(

يف ثوب واحد، ال يأكل   (5) ال ترتدوا الصامء: )اهلل قال رسول   [ 552]احلديث:  

  (6)أحدكم بشامله، وال حيتبي يف ثوب واحد، وال يميش يف نعل واحدة(

ال تسألوا عن النجوم، وال َتاروا يف القدر،  : ) اهلل قال رسول  [ 553]احلديث: 

  (7)وال تفْسوا القرآن برأيكم، وال تسبوا أحدا من أصحاِب، فإن ذلك اإليامن املحض(

ال تكونوا عيابني وال مداحني وال طعانني  : )اهلل رسول  قال [ 554]احلديث: 

 

 والبغوي. ( رواه احلاكم 1)

 ( رواه احلاكم. 2)

 ( رواه البخاري ومسلم، والديلمي، وابن النجار. 3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( الصامء: هو أن يتجلل الرجل بثوبه وال يرفع منه جانبا.  5)

 ( رواه أبو عوانة. 6)

 ( رواه الديلمي، وابن صرصي يف أماليه. 7)
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  (1)وال متاموتني(

ال يدخل اجلنة بخيل والخب وال منان وال  : )اهلل قال رسول  [ 555]احلديث:  

  (2)سيئي امللكة، وأول من يدخل اجلنة اململوك إذا أطاع اهلل وأطاع سيده(

اجلنة عاق وال منان وال مكذب  ال يدخل : )اهلل قال رسول  [ 556]احلديث: 

  (3)بالقدر وال مدمن مخر(

ال يدخل اجلنة كاهن، وال مدمن مخر، وال  : )اهلل قال رسول  [ 557]احلديث: 

  (4)مكذب بقدر، وال عاق لوالديه(

إياكم وعقوق الوالدين! فإن اجلنة يوجد  : )اهلل قال رسول  [ 558]احلديث: 

َيد رحيها عاق وال قاطع رحم وال شيخ زان وال جار إزاره  رحيها من مسرية ألف عام وال 

  (5)خيالء، إنام الكربياء هلل عز وجل(

ال ينظر اهلل يوم القيامة إىل مانع الزكاة وال إىل  : )اهلل  قال رسول    [ 559]احلديث:  

  (6)آكل مال يتيم وال إىل ساحر وال إىل غادر(

تعاىل ملكا ينادي كل يوم وليلة: أبناء  إن هلل : )اهلل قال رسول  [ 560]احلديث: 

األربعني زرع قد دنا حصاده، أبناء اخلمسني أبناء الستني هلموا إىل احلساب، ماذا قدمتم  

وماذا عملتم؟ أبناء السبعني هلموا إىل احلساب، ليت اخلالئق َل خيلقوا! وليتهم إذا خلقوا  

  (7)تكم الساعة فخذوا حذركم(علموا ملاذا خلقوا! فتجالسوا بينهم فتذاكروا، أال! أت

 

 ( رواه ابن املبارك، وابن عساكر. 1)

 رواه أَحد واخلرائطي يف مساوي األخالق. ( 2)

 ( رواه أَحد، وابن برشان يف أماليه. 3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه الديلمي.5)

 ( رواه الديلمي.6)

 ( رواه الديلمي.7)
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مكتوب يف اإلنجيل: ابن آدم! أخلقك  : ) اهلل قال رسول  [ 561]احلديث: 

وأرزقك وتعبد غريي! ابن آدم تدعوين وتفر مني، ابن آدم! تذكرين وتنساين، ابن آدم! اتق  

  (1) اهلل ثم نم حيث شئت(

 : املقيدة بخمسة ـ املواعظ والوصايا    4

مخسة أمور: إما من باب الرتغيب، أو    وهي األحاديث التي يذكر فيها رسول اهلل  

   [ امسياتاخلمن باب الرتهيب، ويطلق عليها يف كتب احلديث ]

 :  أ ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة الرتغيب 

اغتنم مخسا قبل مخس: حياتك قبل موتك،  : )قال رسول اهلل  [ 562]احلديث: 

 (2)سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناءك قبل فقرك(وصحتك قبل  

مخس من فعل واحدة منهن كان ضامنا عىل  : )قال رسول اهلل  [ 563]احلديث: 

، أو خرج غازيا، أو دخل عىل إمامه يريد تعزيره  اهلل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة 

  (3) ن الناس(موتوقريه، أو قعد يف بيته فسلم الناس منه وسلم  

اتق اهلل وال حتقرن من املعروف شيئا، ولو أن  : )قال رسول اهلل    [ 564]احلديث:  

تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال  تفرغ من دلوك يف إناء املستسقي وأن 

االزار فإن إسبال االزار من املخيلة وال حيبها اهلل، وإن امرؤ شتمك وعريك بأمر هو فيك  

 (4)وأجره لك، وال تسبن أحدا(بأمر هو فيه، ودعه يكون وباله عليه   فال تعريه 

كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بام  : )قال رسول اهلل  [ 565]احلديث: 

 

 ( رواه أبو نعيم، وابن الل. 1)

( رواه احلاكم والبيهقي يف شعب اإليامن وأَحد يف الزهد،  2)

 يف احلية. وأبو نعيم 

 ( رواه أَحد والطرباين يف الكبري. 3)

 ( رواه الطياليس والرتمذي والبيهقي يف شعب اإليامن. 4)
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الناس، وأحب للمسلمني واملؤمنني ما حتب لنفسك وأهل  قسم اهلل لك تكن من أغنى 

جاورت باحسان تكن  وجاور من    بيتك، وأكره هلم ما تكره لنفسك وإهل بيتك تكن مؤمنا،

 (1)مسلام، وإياك وكثرة الضحك ! فان كثرة الضحك فساد القلب(

من استعاذكم باهلل فأعيذوه، ومن سألكم  : )قال رسول اهلل  [ 566]احلديث: 

دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم فكافؤه،  باهلل فأعطوه ومن استجار باهلل فأجريوه، ومن 

 (2)(كافأَتوهتكافؤه فادعوا له حتى تروا أنكم قد  فان َل جتدوا ما 

من بسط رضاه، وكف غضبه، وبذل  : )قال رسول اهلل  [ 567]احلديث: 

 (3) نور اهلل األعظم(معروفه، وأدى أمانته، ووصل رَحه فهو يف  

ال ينال عبد رصيح اإليامن حتى يصل من  : ) قال رسول اهلل  [ 568]احلديث: 

 (4)، ويغفر ملن شتمه، وحيسن إىل من أساء إليه(يعفو عمن ظلمه  قطعه ويعطي من حرمه، و

يا ابن مسعود! هل تدري أي عرى االيامن  : ) قال رسول اهلل  [ 569]احلديث: 

، واحلب يف اهلل، والبغض يف اهلل، يا ابن مسعود !  أوثق؟ أوثق عرى االيامن الوالية يف اهلل 

أحسنهم عمال إذا فقهوا يف دينهم، يا ابن  هل تدري أي املؤمنني أفضل ؟ أفضل الناس 

إذا اختلف الناس وإن كان يف  مسعود ! هل تدري أي املؤمنني أعلم الناس أبرصهم باحلق 

عمله تقصري، وإن كان يزحف من أسته زحفا، يا ابن مسعود ! هل علمت أن بني إرسائيل  

اثنتني وسبعني فرقة َل ينج منها إال ثالث فرق وهلك سائرهن ! فرقة أقامت يف  افرتقوا عىل  

قت بالنار  فدعت إىل دين عيسى فأخذت وقتلت ونرشت باملناشري وحر امللوك واجلبابرة 

 

 ( رواه ابن ماجة. 1)

 ( رواه رواه أَحد وأبو داود والنسائي وغريهم.2)

 ( رواه ابن أِب الدنيا يف ذم الغضب والديلمي.3)

 ( رواه أبو الشيخ والديلمي. 4)
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قامت طائفة أخرى َل يكن هلم قوة وَل تطق القيام بالقسط  فصربت حتى حلقت باهلل، ثم 

يىًة اْبَتَدُعوَها َما  ﴿ذكرهم اهلل تعاىل فلحقت باجلبال فتعبدت وترهبت وهم الذين 
َوَرْهَبانه

ْضَوانه ا ْم إهالى اْبتهَغاَء ره نُْهْم َأْجَرُهمْ َفاَم َرَعْوَها َح   هلل َكَتْبنَاَها َعَلْيهه يَن آَمنُوا مه َعاَيتهَها َفآَتْينَا الىذه   ﴾ قى ره

ُقونَ ﴿هم الذين آمنوا ِب وصدقوين  [ 27]احلديد:  نُْهْم َفاسه الذين َل يؤمنوا ِب وَل   ﴾َوَكثهرٌي مه

 (1)يصدقوين، وَل يرعوها حق رعايتها وهم الذين فسقهم اهلل(

! مخس إن فعلت هبن رأيتني، وإن  يا خباب: )قال رسول اهلل  [ 570]احلديث: 

وإن قطعت وحرقت، وتؤمن بالقدر خريه ورشه تعلم  َل ترين: تعبد اهلل وال ترشك به شيئا 

يكن ليصيبك، وال ترشب اخلمر فان خطيئتها  أن ما أصابك َل يكن ليخطئك وما أخطأك َل  

خترج من كل شئ  اخلطايا كام أن شجرهتا تعلو الشجر، وبر والديك وإن أمراك أن  (2) تفرع

بحبل اجلامعة فان يد اهلل مع اجلامعة يا خباب ! إنك إن رأيتني يوم  من الدنيا، وتعتصم 

 (3) القيامة ال تفارقني(

أال أحدثكم بام يدخل اجلنة؟ قالوا: بىل: قال:  : )اهلل  قال رسول    [ 571]احلديث:  

وإسباغ الطهور يف الليلة القرة،  رضب بالسيف، وطعام الضيف، واهتامم بمواقيت الصالة،  

  (4) وإطعام الطعام عىل حبه(

من يأخذ هؤالء الكلامت فيعمل هبن أو  : )اهلل قال رسول  [ 572]احلديث: 

فعقد فيها مخسا: اتق املحارم تكن   يعلمهن من يعمل هبن؟ قلت: أنا، فأخذ رسول اهلل 

سن إىل جارك تكن مؤمنا،  أعبد الناس، وارض بام قسم اهلل لك تكن أغنى الناس، واح

 

د، واحلكيم، واملوصيل والطرباين يف ( رواه عبد بن َحي1)

 الكبري واحلاكم والبيهقي يف الشعب. 

 ( تفرع: الفرع من كل شئ أعالها يعني تعلو اخلطايا.2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)

 ( رواه ابن عساكر.4)
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وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلام، وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك َتيت  

  (1) القلب(

ارض بقسم اهلل تكن أغنى الناس، وكن ورعا  : )اهلل  قال رسول    [ 273]احلديث:  

تكن أعبد الناس، وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك  

مسلام، وإياك وكثرة الضحك! فإهنا َتيت القلب، والقهقهة من الشيطان والتبسم من  تكن 

  (2)اهلل(

من أهلم مخسة َل حيرم مخسة: من أهلم التوبة َل  : )اهلل  قال رسول    [ 574]احلديث:  

َبادههه ﴿حيرم القبول، ألن اهلل عز وجل يقول:   ي َيْقَبُل التىْوَبَة َعْن عه [  25ى:  ]الشور  ﴾َوُهَو الىذه

يَدنىُكْم ﴿ومن أهلم الشكر َل حيرم الزيادة ألن اهلل تعاىل يقول:  ]إبراهيم:   ﴾َلئهْن َشَكْرُتْم أَلَزه

ُه َكاَن  ﴿ومن أهلم االستغفار َل حيرم االستغفار، ألن اهلل تعاىل يقول:  ، [7 ُروا َربىُكْم إهنى اْسَتْغفه

اًرا   ْن ﴿ومن أهلم النفقة َل حيرم اخللف، ألن اهلل تعاىل يقول:    ،[ 10]نوح:    ﴾َغفى َوَما َأْنَفْقُتْم مه

 َفُهَو خُيْلهُفُه 
ٍ
ء  (3)( [39]سبأ:    ﴾ََشْ

 : الرتهيب ب ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة  

أصحاب النار مخسة: رجل ال خيفى له طمع  : )اهلل قال رسول   [ 575]احلديث:  

وإن دق إال خانه، ورجل ال يميس وال يصبح إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك،  

والضعيف الذي ال زبر له، الذين هم فيكم تبعا ال يبغون أهال وال ماال، والشنظري  

  (4) الفحاش.. وذكر البخل والكذب(

 

 ( رواه البخاري. 1)

 ( رواه الطرباين يف األوسط، ابن صرصى يف أماليه. 2)

 النجار. ( رواه ابن 3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري، واحلاكم. 4)



 

120 

 

ما نقض قوم العهد إال سلط  مخس بخمس: : ) اهلل قال رسول  [ 576]احلديث: 

عليهم عدوهم، وما حكموا بغري ما أنزل اهلل إال نشأ فيهم الفقر، وال ظهر فيهم الفاحشة  

إال فشا فيهم املوت، وال طفقوا املكيال إال منعوا النبات وأخذوا بالسنني، وال منعوا الزكاة  

  (1)إال حبس عنهم القطر(

مخس ليس هلن كفارة: الرشك باهلل، وقتل  : ) اهلل قال رسول  [ 577]احلديث: 

النفس بغري حق، وهبت املؤمن، والفرار من الزحف، ويمني صابرة يقتطع هبا ماال بغري  

  (2)حق(

مخس هن من قواصم الظهر: عقوق  : )اهلل قال رسول  [ 578]احلديث: 

رجل وعد عن  الوالدين، واملرأة يأَتنها زوجها فتخونه، واإلمام يطيعه الناس ويعىص اهلل، و

  (3)نفسه خريا وأخلف، واعرتاض املرء يف األنساب(

مخس يعجل اهلل لصاحبها العقوبة: البغي  : )اهلل قال رسول  [ 579]احلديث: 

  (4)والغدر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ومعروف ال يشكر(

ابتليتم  يا معرش املهاجرين! خصال مخس إذا : ) اهلل قال رسول   [ 580]احلديث:  

هبن وأعوذ باهلل أن تدركوهن: َل تظهر الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم  

الطاعون واألوجاع التي َل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا، وَل ينقصوا املكيال  

وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجور السلطان عليهم، وَل يمنعوا زكاة أمواهلم إال  

ا القطر من السامء، ولوال البهائم َل يمطروا، وَل ينقضوا عهد اهلل وعهد رسوله إال سلط  منعو

 

 ( رواه الطرباين يف الكبري.1)

 ( رواه أَحد، وأبو الشيخ يف التوبيخ. 2)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 3)

 ( رواه ابن الل. 4)
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اهلل عليهم عدوهم من غريهم فأخذوا بعض ما كان يف أيدَيم، وما َل حيكم أئمتهم بكتاب  

 (1)اهلل عز وجل ويتخريوا فيام أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم بينهم(

كرب مقتا عند اهلل األكل من غري جوع، والنوم  : )اهلل  قال رسول    [ 581]احلديث:  

  (2) من غري شهرة، والضحك من غري عجب، وصوت الرنة عند النعمة(

إذا ظهر يف أمتي مخس حل عليهم الدمار:  : )اهلل قال رسول  [ 582]احلديث: 

  (3) بالنساء(التالعن، واخلمر، واحلرير، واملعازف، واكتفاء الرجال بالرجال والنساء 

كيف أنتم إذا وقعت فيكم مخس وأعوذ باهلل  : )اهلل قال رسول   [ 583]احلديث:  

أن تكون فيكم أو تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة يف قوم قط فعمل هبا بينهم عالنية إال ظهر  

فيهم الطاعون واألوجاع التي َل تكن يف أسالفهم، وما منع قوم الزكاة إال منعوا القطر من  

ولوال البهائم َل يمطروا، وما بخس قوم املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة   السامء، 

املؤنة وجور السلطان عليهم، وال حكم أمراؤهم بغري ما أنزل إال سلط اهلل عليهم عدوهم  

فاستنقذوا بعض ما يف أيدَيم، وما عطلوا كتاب اهلل وسنة رسوله إال جعل اهلل بأسهم  

 (4)بينهم(

مثل من يعلم الناس اخلري وينسى نفسه كمثل  : ) اهلل  قال رسول    [ 584]احلديث:  

املصباح الذي ييضء للناس وحيرق نفسه، ومن راءى الناس بعمله راءى اهلل به يوم القيامة،  

ومن سمع الناس بعمله سمع اهلل به، واعلموا أن أول ما ينتن من أحدكم إذا مات بطنه،  

، ومن استطاع منكم أن ال حيول بينه وبني اجلنة ملء كف من دم  فال يدخل بطنه إال طيبا 

 

 ( رواه ابن ماجة واحلاكم. 1)

 ( رواه الديلمي يف مسند الفردوس. 2)

 التاريخ، والديلمي.( رواه احلاكم يف 3)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 4)
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  (1)فليفعل(

يبيت قوم من هذه األمة عىل طعم ورشب  : )اهلل قال رسول  [ 585]احلديث: 

وهلو وحب فيصبحون قد مسخوا قردة وخنازير، ليصيبنهم خسف ومسخ وقذف حتى  

ة بدار فالن خواص؛  يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فالن، وخسف الليل

ولريسلن عليهم حاصب حجارة من السامء كام أرسلت عىل قوم لوط وعىل قبائل فيها،  

وعىل دور فيها، ولريسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا عىل قبائل فيها وعىل  

دورهم، برشهبم اخلمر، ولبسهم احلرير، واختاذهم القينات، وأكلهم الربا، وقطيعتهم  

  (2)الرحم(

ال يدخل اجلنة صاحب مخس: مدمن مخر،  : )اهلل قال رسول  [ 586]احلديث: 

  (3)وال مؤمن بسحر، وال قاطع الرحم، وال كاهن، وال منان(

 بستة: ـ املواعظ والوصايا املقيدة    5

ستة أمور: إما من باب الرتغيب، أو   وهي األحاديث التي يذكر فيها رسول اهلل 

 السداسيات[ من باب الرتهيب، ويطلق عليها يف كتب احلديث ]

 :  أ ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة الرتغيب 

اكفلوا يل بست خصال أكفل لكم باجلنة:  : )اهلل قال رسول  [ 587]احلديث: 

  (4)واللسان(الصالة، والزكاة، واألمانة، والفرج، والبطن، 

اضمنوا يل ستا من أنفسكم أضمن لكم  : )اهلل قال رسول  [ 588]احلديث: 

 

 ( رواه الطرباين يف الكبري.1)

 ( رواه سمويه واخلرائطي يف مساوي األخالق والبيهقي. 2)

 ( رواه أَحد. 3)

 ( رواه الطرباين يف األوسط.  4)
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اجلنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا، إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم،  

 (1)وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم(

تقبلوا يل بست أتقبل لكم باجلنة: إذا حدث  : )اهلل قال رسول  [ 589]احلديث: 

أحدكم فال يكذب، وإذا وعد فال خيلف، وإذا ائتمن فال خين، غضوا أبصاركم، وكفوا  

 (2)أيديكم، واحفظوا فروجكم( 

اضمنوا يل بست خصال أضمن لكم اجلنة:  : )اهلل قال رسول  [ 590]احلديث: 

أنفسكم، وال جتبنوا عند قتال عدوكم،  ال تظلموا عند قسمة مواريثكم، وأنصفوا الناس من  

 (3) وال تغلوا غنائمكم، وامنعوا ظاملكم من مظلومكم(

اكفلوا يل بست أكفل لكم اجلنة: إذا حدث  : )اهلل قال رسول  [ 591]احلديث: 

أحدكم فال يكذب، وإذا ائتمن فال خين، وإذا وعد فال خيلف، وغضوا أبصاركم، وكفوا  

 (4)أيديكم، وأحفظوا فروجكم( 

ست خصال من اخلري: جهاد أعداء اهلل  : )اهلل قال رسول  [ 592]احلديث: 

بالسيف، والصوم يف يوم الصيف، وحسن الصرب عند املصيبة، وترك املراء وأنت حمق،  

 (5)وتبكري الصالة يف يوم الغيم، وحسن الوضوء يف أيام الشتاء(  

مسلم يموت يف واحدة  خصال ست ما من : )اهلل قال رسول  [ 593]احلديث: 

منهن إال كان ضامنا عىل اهلل أن يدخله اجلنة: رجل خرج جماهدا فإن مات يف وجهه كان 

ضامنا عىل اهلل، ورجل تبع جنازة فإن مات يف وجهه كان ضامنا عىل اهلل، ورجل توضأ  

 

 ( رواه أَحد واحلاكم والبيهقي. 1)

 ( رواه احلاكم والبيهقي. 2)

 الكبري. ( رواه الطرباين يف3)

 ( رواه البغوي والطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 5)
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فأحسن الوضوء ثم خرج إىل املسجد لصالة فإن مات يف وجهه كان ضامنا عىل اهلل، ورجل  

بيته ال يغتاب املسلمني وال َير إليه سخطة وال تبعة فإن مات يف وجهه كان ضامنا عىل  يف 

 (1)اهلل(

ست من جاء بواحدة منهن جاء وله عهد  : )اهلل قال رسول  [ 594]احلديث: 

يوم القيامة كل واحدة منهن قد كان يعمل ِب: الصالة، والزكاة واحلج، والصيام، وأداء  

 (2) األمانة، وصلة الرحم(

ست من كن فيه كان مؤمنا حقا: إسباغ : )اهلل قال رسول  [ 595]احلديث: 

الوضوء واملبادرة إىل الصالة يف يوم دجن، وكثرة الصوم يف شدة احلر، وقتل األعداء  

 (3)بالسيف، والصرب عىل املصيبة، وترك املراء وإن كنت حمقا(

املؤمن ضامن عىل اهلل: ما كان يف  ستة جمالس  : )اهلل  قال رسول    [ 596]احلديث:  

َشء منها يف سبيل اهلل، أو مسجد مجاعة، أو عند مريض، أو يف جنازة، أو يف بيته، أو عند  

 (4) إمام مقسط يعزره ويوقره(

إن اهلل تعاىل حرم عليكم عقوق األمهات،  : )اهلل قال رسول  [ 597]احلديث: 

 (5) (وكثرة السؤال وإضاعة املالووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، 

إن من أرسق الْساق من يْسق لسان األمري،  : )اهلل  قال رسول    [ 598]احلديث:  

وإن من أعظم اخلطايا من اقطع مال امرئ بغري حق، وإن من احلسنات عيادة املريض وإن  

َتام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو، وإن من أفضل الشفاعات أن تشفع بني  

 

 ( رواه الطرباين يف األوسط.1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه الديلمي يف مسند الفردوس. 3)

 ( رواه البزاروالطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه البخاري ومسلم. 5)
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ثنني يف نكاح حتى جتمع بينهام، وإن من لبسة األنبياء القميص قبل الْساويل، وإن مما  ا

 (1)يستجاب به عند الدعاء العطاس(

العدل حسن ولكن يف األمراء أحسن،  : )اهلل قال رسول  [ 599]احلديث: 

السخاء حسن ولكن يف األغنياء أحسن، الورع حسن ولكن يف العلامء أحسن، الصرب حسن  

ولكن يف الفقراء أحسن، التوبة حسن ولكن يف الشباب أحسن، احلياء حسن ولكن يف  

 (2)النساء أحسن(

اعبد اهلل ال ترشك به شيئا، وأقم الصالة  : )اهلل قال رسول  [ 600]احلديث: 

املكتوبة وأد الزكاة املفروضة، وحج واعتمر، وصم رمضان، وانظر ما حتب للناس أن يأتوه  

 (3) وما تكره أن يأتوه إليك فذرهم منه( إليك فافعله هبم

أما إين سأحدثكم، ما حبسني عنكم الغداة  : )اهلل قال رسول  [ 601]احلديث: 

إال أين قمت فتوضأت وصليت ما قدر يل، نعست يف صاليت حتى استثقلت فإذا أنا بسائل  

األقدام إىل  يسألني: فيم خيتصم املأل األعىل؟ قلت: يف الكفارات، قال: ما هن؟ قلت: ميش  

احلسنات، واجللوس يف املساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حني الكرَيات، قال: فيم  

وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولني الكالم والصالة والناس نيام، قال: سل، قلت:  

)اللهم! إين أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني، وأن تغفر يل وترَحني،  

فتنة يف قوم فتوفني غري مفتون، أسألك حبك وحب من حيبك وحب عمل   وإذا أردت 

 (4) يقربني إىل حبك( إهنا حق فادرسوها ثم تعلموها( 

 

 الكبري.( رواه الطرباين يف 1)

 ( رواه الديلمي يف مسند الفردوس. 2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)

 ( رواه الرتمذي.4)
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من ضمن يل ستا ضمنت له اجلنة: إذا حدث  : ) اهلل  قال رسول    [ 602]احلديث:  

 (1) صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا ائتمن أدى، ومن غض برصه، وحفظ فرجه، وكف يده(

من ضمن يل بست ضمنت له اجلنة: ال جتبنوا  : ) اهلل  قال رسول    [ 603]احلديث:  

عن عدوكم، وال تغلوا فيئكم، وأنصفوا الناس من أنفسكم، وخذوا ملظلومكم من ظاملكم،  

وال تظاملوا يف قسمة مواريثكم، وال حتملوا ذنوبكم عىل ربكم؛ فإذا فعلتم ذلك دخلتم  

 (2) اجلنة(

من لقي اهلل وَل يعمل بست خالل دخل  : ) اهلل رسول قال  [ 604]احلديث: 

اجلنة: من لقي اهلل وَل يرشك به شيئا، وَل يْسق، وَل يزن، وَل يرم حمصنة، وَل يعص ذا أمر،  

 (3) وقال احلق سكت أو نطق(

سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن  : )اهلل قال رسول  [ 605]احلديث: 

موسى حيبها، قال: يا رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر  أهنا له خاصة، والسابعة َل يكن  

اهلل وال ينسى، قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع اهلدى، قال: فأي عبادك أحكم؟  

قال: الذي حيكم للناس كام حيكم لنفسه، قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عاَل ال يشبع من  

ك أعز؟ قال: الذي إذا قدر عفا، قال: فأي العلم، َيمع علم الناس إىل علمه؛ قال: فأي عباد

 عبادك أغنى؟ قال: الذي يرىض بام أويت، قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب سفر( 

: )ليس الغنى عن ظهر املال، إنام الغنى غنى النفس، وإذا أراد  ثم قال رسول اهلل 

رشا جعل فقره بني  اهلل بعبد خريا جعل غناه يف نفسه وتقاه يف قلبه، وإذا أراد اهلل بعبد 

 

 ( رواه عبد الرزاق يف املصنف، والبيهقي. 1)

 ( رواه الديلمي.2)

( رواه البيهقي يف شعب اإليامن، واخلرائطي يف مساوئ 3)

 األخالق، وابن عساكر. 



 

127 

 

 (1) عينيه(

ست من كن فيه كان مؤمنا حقا: إسباغ : )اهلل قال رسول  [ 606]احلديث: 

الوضوء، واملبادرة إىل الصالة يف يوم دجن، وكثرة الصوم يف شدة احلر، وقتل األعداء  

 (2)بالسيف، والصرب عىل املصيبة، وترك املراء وإن كان حمقا(

ستة أشياء حسن، ولكن يف ستة من الناس  : ) اهللقال رسول  [ 607]احلديث: 

أحسن: العدل حسن ولكن يف األمراء أحسن، والسخاء حسن ولكن يف األغنياء أحسن،  

والورع حسن ولكن يف العلامء أحسن، والصرب حسن ولكن يف الفقراء أحسن، والتوبة  

 (3) حسن ولكن يف الشباب أحسن، واحلياء حسن ولكن يف النساء أحسن(

عن أِب ذر قال: قلت: يا رسول اهلل ماذا ينجي؟ العبد من النار؟   [ 608: ]احلديث 

قال: اإليامن باهلل، قلت: إن مع اإليامن عمال؟ قال: يرضخ مما رزقه اهلل، فقلت: أرأيت إن  

كان فقريا ال َيد ما يرضخ به؟ قال: يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، قلت: أرأيت إن كان  

يأمر باملعروف وال ينهى عن منكر؟ قال: يصنع ألخرق، قلت: أرأيت  عييا ال يستطيع أن 

إن كان أخرق ال يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعني مغلوبا، قلت: أرأيت إن كان ضعيفا ال  

يستطيع أن يعني مغلوبا؟ قال: ما تريد أن ترتك يف صاحبك شيئا من اخلري! يمسك األذى  

ذلك دخل اجلنة؟ قال: والذي نفيس بيده ما من   عن الناس، قلت: يا رسول اهلل! إذا فعل 

مسلم يفعل خصلة من هؤالء يريد هبا ما عند اهلل إال أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله  

 (4) اجلنة(

 

املقرئ يف فوائده، وابن الل،  ( رواه الروياين، وأبو بكر بن  1)

 وابن عساكر؛ وروى والبيهقي بعضه. 

 ( رواه الديلمي.2)

 ( رواه الديلمي.3)

 ( رواه ابن حبان، والروياين.4)
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من أنفق نفقة فاضلة يف سبيل اهلل فبسبعامئة  : ) اهلل قال رسول  [ 609]احلديث: 

أو ماز أذى عن طريق أو تصدق  ضعف، ومن أنفق عىل نفسه أو عىل أهله أو عاد مريضا 

فهي حسنة بعرش أمثاهلا، والصوم جنة ما َل خيرقها، ومن ابتاله اهلل ببالء يف جسده فهو له  

 (1)حطة( 

ال تكون مسلام حتى يسلم الناس من لسانك  : )اهلل  قال رسول    [ 610]احلديث:  

ون ورعا، وال  ويدك، وال تكون عاملا حتى تكون بالعلم عامال، وال تكون عابدا حتى تك

تكون زاهدا، أطل الصمت، وأكثر الفكر، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك مفسدة 

 (2)للقلب( 

يا معاذ! أوصيك وصية األخ الشفيق،  : ) اهلل قال رسول  [ 611]احلديث: 

أوصيك بتقوى اهلل، وعد املريض، وأرشع يف حوائج األرامل والضعفاء، وجالس الفقراء  

 (3) واملساكني، وأنصف الناس من نفسك، وقل احلق، وال تأخذك يف اهلل لومة الئم( 

 : الرتهيب ب ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة  

ط األعامل: االشتغال بعيوب  ب ستة أشياء حت: )اهلل قال رسول  [ 612]احلديث: 

  (4)وظلم ال ينتهى( األملاخللق، وقسوة القلب، وحب الدنيا، وقلة احلياء، وطول 

ستة لعنتهم ولعنهم اهلل وكل نبي جماب:  : )اهلل قال رسول  [ 613]احلديث: 

واملتسلط باجلربوت، فيعز بذلك من أذل اهلل، ويذل  الزائد يف كتاب اهلل، واملكذب بقدر اهلل،  

  (5) من أعز اهلل، واملستحل حلرم اهلل، واملستحل من عرتيت ما حرم اهلل، والتارك لسنتي(

 

( رواه أَحد، وابن منيع، والدارمي والشاَش، وابن 1)

 خزيمة واحلاكم. 

 ( رواه العسكري يف األمثال. 2)

 ( رواه أبو نعيم يف احللية. 3)

 الديلمي يف مسند الفردوس.  ( رواه4)

 ( رواه احلاكم. 5)



 

129 

 

إن اهلل تعاىل كره لكم ستا: العبث يف الصالة،  : )اهلل  قال رسول    [ 614]احلديث:  

القبور، ودخول املساجد وأنتم جنب،  واملن بالصدقة، والرفث يف الصيام، والضحك عند 

 (1)وإدخال العيون البيوت بغري إذن(

إياكم والظن! فإن الظن أكذب احلديث، وال  : )اهلل  قال رسول    [ 615]احلديث:  

جتسسوا وال حتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل  

  (2)أخيه حتى ينكح أو يرتك(إخوانا، وال خيطب الرجل عىل خطبة  

ملعون من سب أباه، ملعون من ذبح لغري  : )اهلل قال رسول  [ 616]احلديث: 

، ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع عىل  األرضاهلل، ملعون من غري ختوم 

  (3) هبيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط(

وجل كره لكم قيل وقال، وكثرة  إن اهلل عز : )اهلل قال رسول  [ 617]احلديث: 

  (4) السؤال، وإضاعة املال، ومنع وهات، ووأد البنات، وعقوق األمهات(

إن اهلل عز وجل يبغض اآلكل فوق شبعه،  : )اهلل قال رسول  [ 618]احلديث: 

والغافل عن طاعة ربه، والتارك سنة نبيه، واملخفر ذمته، واملبغض عرتة نبيه، واملؤذي  

  (5) جريانه(

ستة يدخلون النار بغري حساب: األمراء  : )اهلل قال رسول  [ 619]احلديث: 

باجلور والعرب بالعصبية، والدهاقني بالكرب، والتجار بالكذب، والعلامء باحلسد،  

  (6)واألغنياء بالبخل(

 

 ( رواه سعيد بن منصور يف سننه. 1)

 ( رواه مالك وأبو داود والرتمذي.2)

 ( رواه أَحد. 3)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.4)

 ( رواه الديلمي.5)

 ( رواه أبو نعيم. 6)
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ستة يعذهبم اهلل بذنوهبم يوم القيامة: األمراء  : )اهلل  قال رسول    [ 620]احلديث:  

ء باحلسد، والعرب بالعصبية، وأهل األسواق باخليانة، والدهاقني بالكرب،  باجلور، والعلام

  (1)وأهل الرساتيق باجلهل(

ستة لعنهم اهلل ولعنتهم وكل نبي جماب:  : )اهلل قال رسول  [ 621]احلديث: 

الزائد يف كتاب اهلل، واملكذب بقدر اهلل، والراغب عن سنتي إىل بدعة، واملستحل من عرتيت  

حرم اهلل، واملتسلط عىل أمتي باجلربوت ليعز من أذل اهلل ويذل من أعز اهلل، واملرتد أعرابيا  ما  

  (2)بعد هجرته(

ملعون ملعون من سب أباه! ملعون ملعون  : ) اهلل قال رسول  [ 622]احلديث:  

من سب أمه، ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط! ملعون ملعون من أغرى بني  

! ملعون ملعون من كمه أعمى عن  األرضون من غري ختوم هبيمتني! ملعون ملع

  (3)الطريق(

من أعان ظاملا بباطل ليدحض حقا فقد برئ  : )اهلل قال رسول   [ 623]احلديث:  

ليذله أذل اهلل رقبته مع ما   األرضمن ذمة اهلل وذمة رسوله، ومن مشى إىل سلطان اهلل يف 

كتاب اهلل وسنة نبيه، ومن وىل وليا    األرض يدخر له من اخلزي يوم القيامة، وسلطان اهلل يف  

ملسلمني من هو خري للمسلمني منه  من املسلمني شيئا من أمور املسلمني وهو يعلم أن يف ا

فقد خان اهلل ورسوله وخان مجاعة املسلمني، ومن وىل   وأعلم بكتاب اهلل وسنة رسوله 

شيئا من أمور املسلمني َل ينظر اهلل له يف َشء من أموره حتى يقوم بأمورهم ويقيض  

 

 ( رواه الديلمي.1)

واخلطيب يف املتفق  ( رواه البخاري ومسلمط يف األفراد، 2)

 واملفرتق.

 ( رواه اخلطيب. 3)
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من سحت  حوائجهم، ومن أكل درمها من ربا فهو كآثم ستة وثالثني زنية ومن نبت حلمه 

  (1) فالنار أوىل به(

ال يدخل اجلنة عاق، وال منان، وال مدمن  : ) اهلل قال رسول  [ 624]احلديث: 

  (2) مخر، وال مرتد أعرابيا بعد هجرة، وال من أتى ذات حمرم(

ال يدخل اجلنة خب وال بخيل، وال لئيم،  : )اهلل قال رسول  [ 625]احلديث: 

امللكة، وإن أول من يقرع باب اجلنة اململوك واململوكة،  وال منان، وال خائن، وال سيئي 

 (3)فاتقوا اهلل وأحسنوا فيام بينكم وبني اهلل وفيام بينكم وبني مواليكم(

 بسبعة: ـ املواعظ والوصايا املقيدة    6

سبعة أمور: إما من باب الرتغيب، أو    وهي األحاديث التي يذكر فيها رسول اهلل  

 السباعيات[ من باب الرتهيب، ويطلق عليها يف كتب احلديث ]

 :  أ ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة الرتغيب 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا  : )قال رسول اهلل  [ 626]احلديث: 

ْس اهلل عليه يف الدنيا  نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يْس عىل معْس ي 

، واهلل يف عون العبد مادام العبد يف  اآلخرة سرت مسلام سرته اهلل يف الدنيا و، ومن اآلخرةو

طريقا يلتمس فيه علام سهل اهلل له طريقا إىل اجلنة، وما اجتمع قوم  عون أخيه، ومن سلك 

عليهم السكينة وغشيتهم  كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت  يف بيت من بيوت اهلل يتلون  

 (4)فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله َل يْسع به نسبه(الرَحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل  

 

 ( رواه الطرباين يف الكبري واخلطيب، واحلاكم. 1)

 ( رواه ابن جرير، واخلطيب. 2)

 ( رواه اخلطيب يف كتاب البخالء، وابن عساكر.3)

 ( رواه مسلم وغريه.4)
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سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله:  : )قال رسول اهلل  [ 627]احلديث:  

حتى يعود  ورجل قلبه معلق باملسجد إذا خرج منه إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة اهلل، 

خاليا ففاضت إليه، ورجالن حتابا يف اهلل فاجتمعا عىل ذلك وافرتقا عليه، ورجل ذكر اهلل 

ورجل  عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال: إين أخاف اهلل رب العاملني، 

 (1)تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه(

لقد سألتني عن عظيم ! وإنه ليسري عىل من  ): قال رسول اهلل  [ 628]احلديث: 

شيئا، وتقيم الصالة املكتوبة، وتؤدي الزكاة املفروضة،  يْسه اهلل عليه، تعبد اهلل وال ترشك به  

عىل أبواب اخلري ! الصوم جنة، والصدقة تطفئ  وتصوم رمضان، وحتج البيت، أال أدلك 

ف الليل، أال أخربك برأس االمر وعموده  جو اخلطيئة كام يطفئ املاء النار، وصالة الرجل يف  

وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد،  وذروة سنامه ! رأس االمر االسالم، من أسلم سلم  

لسانه، ثكلتك أمك يا معاذ ! وهل  وأشار إىل    ـ ال أخربك بمالك ذلك كله ! كف عليك هذا  

 (2) يكب الناس يف النار عىل وجوههم إال حصائد ألسنتهم(

اتق اهلل، وأقم الصالة، وآت الزكاة، وحج  : )قال رسول اهلل  [ 629يث: ]احلد 

رَحك، واقر الضيف، وأمر باملعروف وانه عن املنكر،  البيت واعتمر، وبر والديك، وصل 

 (3) وزل مع احلق حيثام زال(

إنام تكون الصنيعة إىل ذي دين أو حسب،  : )اهلل قال رسول  [ 630]احلديث: 

الضعفاء احلج، وجهاد املرأة حسن التبعل لزوجها، والتودد نصف الدين، وما عال  وجهاد  

 

 ( رواه البخاري ومسلم.  1)

قي يف  ( رواه أَحد والرتمذي وابن ماجة احلاكم والبيه2)

 الشعب عن معاذ.

 خمول السلمي.( رواه الطرباين يف الكبري عن 3)
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امرؤ اقتصد، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وأبى اهلل أن َيعل أرزاق عباده املؤمنني من حيث  

 (1)حيتسبون(

سبعة يظلهم اهلل حتت ظله يوم ال ظل إال  : )اهلل قال رسول  [ 631]احلديث: 

جل لقيته امرأة ذات منصب ومجال فعرضت نفسها عليه فقال: إين  ظله: إمام مقسط، ور 

أخاف اهلل رب العاملني، ورجل قلبه معلق باملساجد، ورجل تعلم القرآن يف صغره فهو يتلوه  

يف كربه، ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها عن شامله، ورجل ذكر اهلل يف برية ففاضت  

: أحبك يف اهلل، فقال له الرجل: وأنا أحبك يف  عيناه خشية من اهلل، ورجل لقى رجال فقال

 (2)اهلل(

سبع خصال هن جوامع اخلري: حب  : )اهلل قال رسول  [ 632]احلديث: 

اإلسالم، وأهله، والفقراء، وجمالستهم، وال تأمن من رجل يكون عىل رش فريجع إىل خري  

عليه، ليشغلك عن  فيموت عليه، وال تأمن رجال، يكون عىل خري فريجع إىل رش فيموت 

 (3) الناس ما تعلم من نفسك(

من حفر قربا بنى له اهلل بيتا يف اجلنة، ومن  : )اهلل قال رسول  [ 633]احلديث: 

غسل ميتا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتا كساه اهلل عز وجل من حلل اجلنة،  

ومن عزى مصابا كساه   ومن عزى حزينا ألبسه اهلل التقوى وصىل عىل روحه يف األرواح،

اهلل حلتني من حلل اجلنة ال تقوم هلا الدنيا، ومن اتبع جنازة حتى يقىض دفنها كتب اهلل له  

ثالث قراريط القرياط منها أعظم من جبل أحد، ومن كفل يتيام أو أرملة أظله اهلل يف ظله  

 

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن. 1)

 ( رواه البيهقي يف شعب اإليامن.  2)

 ( رواه ابن السني والديلمي.3)



 

134 

 

 (1)وأدخله جنته(

الوضوء يزد يف عمرك، وسلم  يا أنس! أسبغ  : )اهلل  قال رسول    [ 634]احلديث:  

عىل أهلك يكثر خري بيتك، ويا أنس! سلم عىل من لقيت من أمتي تكثر حسناتك، ويا أنس!  

ال تبيتن إال وأنت طاهر فإنك إن مت مت شهيدا، وصل صالة الضحى فإهنا صالة األوابني  

 (2) قبلك، وصل بالليل والنهار حتبك احلفظة، ووقر الكبري وارحم الصغري تلقني غدا(

أوصيك بتقوى اهلل! فإنه زين ألمرك كله،  : ) اهلل قال رسول  [ 635]احلديث: 

، عليك بطول  األرضوعليك بتالوة القرآن! واذكر اهلل فإنه ذكر لك يف السامء ونور لك يف  

الصمت إال من خري! فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك عىل أمر دينك، إياك وكثرة  

القلب ويذهب بنور الوجه، عليك باجلهاد! فإنه رهبانية أمتي، أحب  الضحك! فإنه يميت 

املساكني وجالسهم، انظر إىل من حتتك وال تنظر إىل من فوقك فإنه أجدر أن ال تزدري نعمة  

اهلل عليك، صل قرابتك وإن قطعوك، قل احلق وإن كان مرا، ال ختف يف اهلل لومة الئم،  

وال جتر عليهم فيام تأيت، وكفى باملرء جبنا أن يكون  ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك،  

فيه ثالث خصال: أن يعرف من الناس ما َيهل من نفسه، ويستحي هلم مما هو فيه، ويؤذي  

 (3) حبسهم، يا أبا ذر! ال عقل كالتدبري، وال ورع كالكف، وال حسن كحسن اخللق(

تقبل الصالة ممن تواضع  يقول اهلل تعاىل: إنام أ: )اهلل  قال رسول    [ 636]احلديث:  

لعظمتي، وَل يتكرب عىل خلقي، وقطع هناره بذكري وَل يبت مرصا عىل خطيئته، يطعم  

اجلائع، ويؤوي الغريب، ويرحم الصغري، ويوقر الكبري؛ فذلك الذي يسألني فأعطيه  

 

 ( رواه الطرباين يف األوسط.1)

 ( رواه ابن عدي.2)

تفسريه وابن ( رواه عبد الرزاق يف املصنف وبن َحيد يف 3)

 عساكر وغريهم.
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ويدعوين فأستجيب له ويتَضع إيل فأرَحه، فمثله عندي كمثل الفردوس يف اجلنان ال  

 (1) ها وال يتغري حاهلا(يتسنى ثامر

 : الرتهيب ب ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة  

سبعة لعنتهم وكل نبي جماب: الزائد يف كتاب  : )اهلل  قال رسول    [ 637]احلديث:  

اهلل، واملكذب بقدر اهلل، واملستحل حرمة اهلل، واملستحل من عرتيت ما حرم اهلل، والتارك  

  (2)واملتجرب بسلطانه ليعز من أذل اهلل ويذل من أعز اهلل(لسنتي، واملستأثر بالفيء، 

اجتنبوا السبع املوبقات: الرشك باهلل،  : )اهلل قال رسول  [ 638]احلديث: 

والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم  

  (3) الغافالت(الزحف، وقذف املحصنات املؤمنات 

سبعة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة وال  : )اهلل قال رسول  [ 639]احلديث: 

يزكيهم وال َيمعهم مع العاملني، يدخلهم النار أول الداخلني إال أن يتوبوا، إال أن يتوبوا،  

  فمن تاب تاب اهلل عليه: الناكح يده، والفاعل، واملفعول به، ومدمن اخلمر، والضارب أبويه 

  (4)حتى يستغيثا، واملؤذي جريانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره(

سبعا احفظوهن مني: ال حتتكروا، وال  : )اهلل قال رسول  [ 640]احلديث: 

تناجشوا، تلقوا الركبان، وال يبع حارض لباد، وال يبع رجل عىل بيع أخيه حتى يذر، وال  

ها لتكتفيء إناءها فإن هلا ما كتب اهلل  خيطب عىل خطبة أخيه، وال تسأل املرأة طالق أخت

  (5)هلا(

 

 ( رواه البخاري ومسلم. 1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 3)

 ( رواه احلسن بن عرفة يف جزئه، والبيهقي. 4)

 ( رواه ابن عساكر.5)
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لعن اهلل من واىل غري مواليه، لعن اهلل من غري  : ) اهلل  قال رسول    [ 641]احلديث:  

، لعن اهلل من كمه أعمى عن الطريق، ولعن اهلل من لعن والديه، ولعن اهلل من  األرضختوم  

  (1)اهلل من عمل عمل قوم لوط(ذبح لغري اهلل، ولعن اهلل من وقع عىل هبيمة ولعن 

 بأكثر من سبعة: ـ املواعظ والوصايا املقيدة    7

أكثر من سبعة أمور: إما من باب   وهي األحاديث التي يذكر فيها رسول اهلل 

 الرتغيب، أو من باب الرتهيب.

 :  أ ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة الرتغيب 

أي أخي! إين موصيك بوصية فاحفظها لعل  : )اهلل  قال رسول    [ 642]احلديث:  

بالنهار أحيانا وال تكثر، واغسل املوتى فإن  اآلخرةاهلل أن ينفعك هبا: زر القبور تذكر هبا 

معاجلة جسد خاو عظة بليغة، وصل عىل اجلنائز لعل ذلك حيزن قلبك فإن احلزين يف ظل  

قيتهم، وكل مع صاحب  اهلل تعاىل معرض لكل خري، وجالس املساكني وسلم عليهم إذا ل

البالء تواضعا هلل تعاىل وإيامنا به، والبس اخلشن من الثياب لعل العز والكرب ال يكون هلام  

فيك مساغ، وتزين أحيانا لعبادة ربك فإن املؤمن كذلك يفعل تعففا وتكرما وجتمال، وال  

 (2)تعذب شيئا مما خلق اهلل بالنار( 

قراءة القرآن يف الصالة أفضل من قراءة  : )اهلل قال رسول  [ 643]احلديث: 

القرآن يف غري الصالة، وقراءة القرآن يف غري الصالة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من  

الصدقة، والصدقة أفضل من الصيام، والصيام جنة من النار، ونوم الصائم عبادة ونفسه  

واستغفر له كل    تسبيح، ومن أصبح صائام سبحت له أعضاؤه، وأضاءت له الساموات نورا

 

 ( رواه ابن عساكر.2) ( رواه أَحد،والطرباين يف الكبري واحلاكم. 1)
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ملك يف السامء، فإن سبح أو هلل تلقاها سبعون ألف ملك يكتبوهنا إىل أن توارت  

باحلجاب، وال قول إال بعمل، وال قول وعمل إال بالنية، وال قول وعمل ونية إال باصابة 

 (1)السنة، ومن رىض من اهلل بالقليل من الرزق رىض اهلل منه باليسري من العمل(

يا بني! اكتم رسي تكن مؤمنا، يا بني! أسبغ  : ) اهلل قال رسول   [ 644]احلديث:  

الوضوء حيبك حافظاك، ويزد يف عمرك؛ ويا أنس! بالغ يف االغتسال من اجلنابة فإنك خترج 

من مغتسلك وليس عليك ذنب وال خطيئة تبل أصول شعرك، وتنقي البرش، ويا بني! إن  

ه من يأتيه املوت وهو عىل وضوء يعطي  استطعت أن ال تزال أبدا عىل وضوء فافعل فإن

الشهادة، ويا بني! إن استطعت أن ال تزال تصيل فافعل فإن املالئكة ال تزال تصيل عليك ما  

دمت تصيل، ويا أنس! إذا ركعت فأمكن كفيك من ركبتيك وفرج بني أصابعك وارفع  

موضعه    مرفقيك عن جنبيك، ويا بني! إذا رفعت رأسك من الركوع فأمكن كل عضو منك

فإن اهلل ال ينظر يوم القيامة إىل من ال يقيم صلبه بني ركوعه وسجوده، ويا بني! إذا سجدت  

فال تنقر نقر الديك، وال تقع إقعاء الكلب، وال تفرتش    األرضفأمكن جبهتيك وكفيك من  

، وضع أليتيك عىل عقبيك فإن ذلك  األرضذراعيك افرتاش السبع، وافرش ظهر قدميك 

م القيامة يف حسابك، وإياك وااللتفات يف الصالة! فإن االلتفات يف الصالة  أيْس عليك يو

هلكة، فإن كان ال بد ففي النافلة ال يف الفريضة؛ ويا بني! إن قدرت أن جتعل من صالتك  

يف بيتك فافعل فإنه يكثر خري بيتك؛ ويابني! إذا خرجت من بيتك فال تقعن عينيك عىل  

عليه فإنك ترجع مغفورا لك؛ ويا بني! إذا دخلت منزلك  أحد من أهل القبلة إال سلمت 

فسلم تكون بركة عىل نفسك وعىل أهلك، ويا بني! إن استطعت أن تصبح وَتيس وليس  

 

 رواه أبو نرص. ( 1)
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يف قلبك غش ألحد فإنه أهون عليك يف احلساب؛ ويا بني! إن تبعت وصيتي فال يكون  

ي فقد أحبني، ومن  َشء أحب إليك من املوت، يا بني! إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنت

 (1) أحبني كان معي يف درجتي يف اجلنة(

من صدق اهلل نجا، ومن عرفه اتقى، ومن  : ) اهلل قال رسول  [ 645]احلديث: 

أحبه استحيى، ومن رىض بقسمته استغنى، ومن حذره أمن، ومن أطاعه فاز، ومن توكل  

  اآلخرة عليه اكتفى، ومن كانت مهته عند نومه ويقظته ال إله إال اهلل وكانت الدنيا حتثه عىل 

 (2)وحتذره الفاقرة(

تعاىل أمر حييى بن زكريا بخمس كلامت  إن اهلل  : )اهلل  قال رسول    [ 646]احلديث:  

أن يعمل هبن وأن يأمر بني إرسائيل أن يعملوا هبن، فكأنه أبطأ هبن فأوحى اهلل تعاىل إىل  

عيسى: إما أن يبلغهن أو تبلغهن! فأتاه عيسى فقال له: إنك قد أمرت بخمس كلامت أن  

وإما أن أبلغهن! فقال له:  تعمل هبن وأن تأمر بني إرسائيل أن يعملوا هبن، فإما أن تبلغهن 

يا روح اهلل! إين أخشى إن سبقتني أو أن أعذب أوخيسف ِب! فجمع حييى بني إرسائيل يف  

بيت املقدس حتى امتأل املسجد، فقعد عىل الرشفات، فحمد اهلل وثنى عليه ثم قال: إن اهلل  

عبدوا اهلل  تعاىل أمرين بخمس كلامت أن أعمل هبن وآمركم أن تعملوا هبن، وأوهلن: أن ت

وال ترشكوا به شيئا، فإن مثل من أرشك باهلل كمثل رجل اشرتى عبدا من خالص ماله  

بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال: اعمل وارفع إيل! فجعل العبد يعمل ويرفع إىل غري  

سيده، فأيكم يرىض أن يكون عبده كذلك! وإن اهلل خلقكم ورزقكم فاعبدوه وال ترشكوا  

بالصالة، وإذا قمتم إىل الصالة فال تلتفتوا فإن اهلل عز وجل يقبل بوجهه   به شيئا، وأمركم

 

 ( رواه أبو عبد الرَحن السلمي. 2) ( رواه أبو يعىل وأبو احلسن القصان يف املطوالت. 1)
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إىل عبده ماَل يلتفت، وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه رصة مسك يف عصابة  

كلهم َيد ريح املسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك؛ وأمركم  

و فشدوا يديه إىل عنقه وقدموه ليَضبوا عنقه  بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أرسه العد

فقال هلم: هل لكم أن أفتدي نفيس منكم! فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثري حتى  

فك نفسه؛ وأمركم بذكر اهلل كثريا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو رساعا يف أثره فأتى  

شيطان إذا كان يف ذكر اهلل  حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من ال

تعاىل وأنا آمركم بخمس أمرين اهلل هبن: اجلامعة والسمع والطاعة، واهلجرة، واجلهاد يف  

سبيل اهلل، فإنه من فارق اجلامعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن يراجع،  

، فادعو  ومن دعا بدعوى اجلاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصىل وزعم أنه مسلم 

 (1) بدعوى اهلل الذي سامكم املسلمني واملؤمنني عباد اهلل(

أقم الصالة، وأد الزكاة، وصم رمضان،  : )اهلل قال رسول  [ 647]احلديث: 

وحج البيت واعتمر، وبر والديك، وصل رَحك، واقر الضيف وأمر باملعروف، وانه عن  

 (2)املنكر، وزل مع احلق حيث زال(

اتق اهلل، وأقم الصالة، وآت الزكاة، وحج  : )اهلل قال رسول  [ 648]احلديث: 

البيت واعتمر، وبر والديك، وصل رَحك، واقر الضيف، وأمر باملعروف وانه عن املنكر،  

 (3)وزل مع احلق حق حيثام زال(

رأس العقل بعد اإليامن باهلل التودد إىل  : )اهلل قال رسول  [ 649]احلديث: 

 

 ( رواه أَحد، والبيهقي واحلاكم وغريهم. 1)

 ( رواه الرتمذي والبخاري.2)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.3)
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الناس، وأهل التودد يف الدنيا هلم درجة يف اجلنة، ومن كان له يف اجلنة درجة فهو يف اجلنة،  

ونصف العلم حسن املسألة، واالقتصاد يف املعيشة نصف العيش يبقي نصف النفقة،  

سان قط حتى يتم  وركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من خملط، وما تم دين إن

عقله، والدعاء يرد األمر، وصدقة الْس تطفيء غضب الرب وصدقة العالنية تقي ميتة  

السوء، وصنائع املعروف إىل الناس تقي صاحبها مصارع السوء اآلفات واهللكات، وأهل  

، والعرف ينقطع فيام بني الناس وال ينقطع  اآلخرةاملعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف 

 (1) اهلل وبني من افتعله(فيام بني

طوبى ملن تواضع يف غري منقصة، وذل يف  : )اهلل قال رسول  [ 650]احلديث: 

نفسه يف غري مسكنة، وأنفق من مال مجعه يف غري معصية، وخالط أهل الفقه واحلكمة،  

ورحم أهل الذل واملسكنة؛ طوبى ملن ذل نفسه وطاب كسبه، وحسنت رسيرته، وكرمت  

عن الناس رشه؛ طوبى ملن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك  عالنيته، وعزل 

 (2)الفضل من قوله(

أحب الناس إىل اهلل أنفعهم للناس، وأحب  : )اهلل قال رسول  [ 651]احلديث: 

األعامل إىل اهلل عز وجل رسور تدخله عىل مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقيض عنه دينا،  

أميش مع أخي املسلم يف حاجة أحب إيل من أن اعتكف يف هذا  أو تطرد عنه جوعا، وألن 

املسجد شهرا ومن كف غضبه سرت اهلل عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه  

مأل اهلل قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجة حتى يثبتها له أثبت اهلل  

 

 ( رواه الشريازي يف األلقاب، والبيهقي. 1)

، والباوردي، وابن قانع  ( رواه الرتمذي، والبغوي2)

 وغريهم.
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 (1)ق ليفسد العمل كام يفسد اخلل العسل(تعاىل قدمه يوم تزول األقدام وإن سوء اخلل

ذكر األنبياء من العبادة، وذكر الصاحلني  : )اهلل قال رسول  [ 652]احلديث: 

كفارة الذنوب، وذكر املوت صدقة، وذكر النار من اجلهاد، وذكر القرب يقربكم من اجلنة،  

لعاَل ترك الكرب،  وذكر القيامة يباعدكم من النار، وأفضل العبادة ترك اجلهل، ورأس مال ا

 (2)وثمن اجلنة ترك احلسد، والندامة من الذنوب التوبة الصادقة(

سبحان اهلل نصف امليزان، واحلمد هلل َتأل  : )اهلل قال رسول  [ 653]احلديث: 

، واهلل أكرب نصف اإليامن، والصالة نور،  األرضامليزان وال إله إال اهلل َتأل ما بني السامء و

برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل إنسان يغدو فمبتاع نفسه  والزكاة 

 (3)فمعتقها أو بايعها فموبقها(

أمرين رِب بتسع: خشية اهلل يف الْس والعالنية،  : )قال رسول اهلل    [ 654]احلديث:  

وكلمة العدل يف الرضا والغضب، والقصد يف الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعطي  

حرمني، وأعف عمن ظلمني، وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عربة،   من

 وأمٌر باملعروف(  

 : الرتهيب ب ـ املواعظ والوصايا الواردة بصيغة  

ثامنية أبغض خليقة اهلل إليه يوم القيامة:  : ) اهلل قال رسول  [ 655]احلديث: 

املستكربون، والذين يكنزون البغضاء إلخواهنم  السقارون وهم الكذابون، واخليالون وهم  

يف صدورهم، فإذا لقوهم ختلقوا هلم، والذين إذا دعوا إىل اهلل ورسوله كانوا بطاء، وإذا دعوا  

 

( رواه ابن أِب الدنيا يف قضاء احلوائج،والطرباين يف  1)

 الكبري.

 ( رواه الديلمي.2)

 ( رواه عبد الرزاق يف املصنف. 3)
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إىل الشيطان وأمره كانوا رساعا والذين ال يرشف هلم طمع من الدنيا إال استحلوه بأيامهنم  

، واملفرقون بني األحبة، والباغون الرباء  وإن َل يكن هلم ذلك بحق، واملشاؤن بالنميمة

  (1) الدحضة؛ أولئك يقذرهم الرَحن عز وجل(

أال أنبئك برش الناس! من أكل وحده، ومنع  : )اهلل قال رسول   [ 656]احلديث:  

رفده، وسافر وحده، ورضب عبده، أال أنبئك برش من هذا! من يبغض الناس ويبغضونه؛  

خيشى رشه من مقدار سبع أرضني؛ وأنفق عىل أهلك من  أال أنبئك برش من هذا! من 

  (2)طولك، وال ترفع عصاك عنهم وأخفهم يف اهلل عز وجل(

ال ترشك باهلل شيئا وإن قتلت أو حرقت، وال  : )اهلل  قال رسول    [ 657]احلديث:  

تعقن والديك وإن أمرك أن خترج من أهلك ومالك، وال ترتكن صالة مكتوبة متعمدا فإن 

صالة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهلل، وال ترشبن مخرا فإنه رأس كل فاحشة؛  من ترك  

وإياك واملعصية! فإن املعصية حتل سخط اهلل، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس!  

وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق عىل عيالك من طولك وال ترفع عصاك  

  (3) عز وجل(عنهم أدبا وأخفهم يف اهلل 

ال ترشكوا باهلل شيئا، وال تْسقوا وتزنوا، وال  : )اهلل  قال رسول    [ 658]احلديث:  

تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق، وال َتشوا بربيء إىل ذي سلطان ليقتله، وال تسحروا،  

د  وال تأكلوا الربا، وال تقذفوا حمصنة وال تولوا الفرار يوم الزحف؛ وعليكم خاصة اليهو 

  (4)أن ال تعتدوا يف السبت(

 

 ( رواه أبو الشيخ يف التوبيخ، وابن عساكر.  1)

 ( رواه الطرباين يف الكبري.2)

 ( رواه أَحد. 3)

 والنسائي.( رواه الرتمذي 4)
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يا معرش املسلمني! احذروا البغي فإنه ليس  : ) اهلل قال رسول  [ 659]احلديث: 

من عقوبة هي أحَض من عقوبة بغي، وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أعجل من صلة  

الرحم، وإياكم واليمني الفاجرة! فإهنا تدع الديار بالقع من أهلها، وإياكم وعقوق  

الوالدين! فإن ريح اجلنة توجد من مسرية ألف عام، وما َيد رحيها عاق، وال قاطع، وال  

شيخ زان، وال جار إزاره خيالء، إنام الكربياء هلل رب العاملني؛ والكذب كله إثم إال ما نفعت  

به مسلام أو دفعت به عن دين اهلل، وإن يف اجلنة لسوقا ال يباع فيه وال يشرتى إال الصور من  

لرجال والنساء، يتوافون عىل مقدار كل يوم من أيام الدنيا، يمر هبم أهل اجلنة، فمن اشتهى  ا

 (1) صورة دخل فيها من رجل أو امرأة فكان هو تلك الصورة(

كفر باهلل العظيم عرشة من هذه األمة: الغال،  : )اهلل  قال رسول    [ 660]احلديث:  

ارب اخلمر، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة  والساحر، والديوث، وناكح املرأة يف دبرها، وش

  (2)ومات وَل حيج، والساعي يف الفتن، وبائع السالح أهل احلرب، ومن نكح حمرم منه(

بئس العبد عبد ختيل واختال ونسى الكبري  : )اهلل قال رسول  [ 661]احلديث: 

سها وهلا ونسى  املتعال! بئس العبد عبد جترب واعتدى ونيس اجلبار األعىل! بئس العبد عبد 

املقابر والبىل! وبئس العبد عبد عتا وطغى ونيس املبتدأ واملنتهي! بئس العبد عبد خيتل الدنيا 

بالدين! بئس العبد عبد خيتل الدين بالشبهات بئس العبد عبد طمع يقوده! بئس العبد عبد  

 (3) هوى يضله! بئس العبد عبد رغب يذله(

قال: يا رب!   األرضأبليس ملا أنزل إىل إن : )اهلل قال رسول  [ 662]احلديث: 

 

 ( رواه ابن عساكر.1)

 ( رواه ابن عساكر.2)

 ( رواه أبو داود واحلاكم والبيهقي. 3)
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وجعلتني رجيام فاجعل يل بيتا، قال: احلامم، قال: فاجعل يل جملسا، قال:    األرضني إىل  تأنزل

األسواق وجمامع الطرق، قال: فاجعل يل طعاما، قال، ما ال يذكر اسم اهلل عليه، قال: اجعل  

يل رشابا، قال: كل مسكر، قال: اجعل يل مؤذنا، قال: املزامري، قال: اجعل يل قرآنا، قال  

تابا، قال: الوشم، قال: اجعل يل حديثا، قال: الكذب، قال: اجعل  الشعر قال: اجعل يل ك

  (1)يل رسوال، قال: الكهانة، قال: اجعل يل مصايد، قال: النساء( 

أال لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني عىل من  : )اهلل  قال رسول    [ 663]احلديث:  

ي، وعىل من ذبح لغري  انتقص شيئا من حقي، وعىل من أبى عرتيت، وعىل من استخف بواليت

  األرضالقبلة، وعىل من انتفى من ولده، وعىل من برئ من مواليه، وعىل من رسق من منار  

وحدودها، وعىل من أحدث يف اإلسالم حدثا أو آوى حمدثا، وعىل ناكح البهيمة، وعىل  

ناكح يده، وعىل من أتى الذكران من العاملني، وعىل من حترص وال حصور بعد حييى بن  

يا، وعىل رجل تأنث وعىل امرأة تذكرت، وعىل من أتى امرأة وابنتها، وعىل من مجع  زكر

األختني إال قد سلف، وعىل مغور املاء املنتاب، وعىل املتغوط يف ظل النزال، وعىل من آذانا  

يف سبلنا، وعىل اجلارين أذباال، وعىل املاشني اختياال وعىل الناطقني أشفارا باخلنى، وعىل  

  (2)ضاال، وعىل املعقوس نعاال(الشابني ف

يا عيل! إين أحب لك ما أحب لنفيس وأكره  : )اهلل قال رسول  [ 664]احلديث: 

لك ما أكره لنفيس، ال تقرأ وأنت راكع وال أنت ساجد وال تصل وأنت عاقص شعرك فإنه  

ذراعيك،  كفل الشيطان، وال تقع بني السجدتني، وال تعبث باحلىص يف الصالة، وال تفرتش  

 

( رواه ابن أِب الدنيا يف مكايد الشيطان، وابن جرير، وابن 1)

 مردويه.

 ( رواه الباوردي.2)
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وال تفتح عىل اإلمام، وال ختتم بالذهب، وال تلبس القسى وال املعصفر، وال تركب عىل  

  (1)املياثر احلمر فإهنا مراكب الشيطان(

 الشيعية املصادر  يف    الواردة القسم الثاين ـ املواعظ والوصايا  

قته  يتناول هذا القسم األحاديث الواردة يف مصادر احلديث الشيعية، مما نرى مواف

 للقرآن الكريم والفطرة السليمة، وقد قسمنا األحاديث الواردة فيه إىل ثالثة أقسام: 

 ـ املواعظ والوصايا املطلقة.  أوال 

 ـ املواعظ والوصايا املوجهة لبعض الصحابة أفرادا أو مجاعات.   ثانيا 

عنها بسبب  ، والتي رأينا أن الكثري يعرض ـ املواعظ والوصايا الطويلة املقسمة ثالثا 

طوهلا، ولذلك قسمناها إىل أحاديث قصرية يسهل حفظها واالستدالل هبا عند احلاجات  

 املختلفة. 

 املطلقة:   املواعظ والوصايا أوال ـ  

 وقد قسمناها بحسب الصيغ التي وردت هبا إىل ثالثة أقسام: 

 ـ املواعظ والوصايا الواردة يف اخلطب النبوية.  1

 دة بصيغة حكم خمترصة. ـ املواعظ والوصايا الوار 2

 ـ املواعظ والوصايا املقيدة باألعداد.  3

 الواردة يف اخلطب النبوية:   املواعظ والوصايا   ـ   1

ذلك  و أول خطبة خطبها يف املدينة، ألول مجعة أقامها، يف   قال   [ 665]احلديث:  

 

 ( رواه عبد الرزاق يف املصنف. 1)
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وأستغفره وأستهديه  : )احلمد هلل الذي أَحده وأستعينه يف مسجد قبيلة بني ساَل بن عوف 

وأؤمن به وال أكفره وأعادي من يكفره. وأشهد أن ال إله إالا اهلل واحده ال رشيك له،  

وأشهد أنا حممدا عبده ورسوله، أرسله باهلدى والنور واملوعظة، عىل فرتة من الرسل وقلة  

من العلم وضاللة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من األجل. من  

أوصيكم  .  يطع اهلل ورسوله فقد رشد. ومن يعصهام فقد غوى، وفرط وضلا ضالال بعيدا.

وأن يأمره بتقوى اهلل.   اآلخرةبتقوى اهلل، فإناه خري ما أوَّص به املسلم مسلام أن حيضه عىل 

ركم اهلل من نفسه وال أفضل من ذلك ذكر. وإن تقوى اهلل ملن عمل هبا عىل   فاحذروا ما حذا

. ومن يصلح الذي بينه وبني  اآلخرة من ربه، عون صدق عىل ما تبغون من أمر  وجل وخمافة  

اهلل من أمره يف الْسا والعالنية، وال ينوي بذلك إالا وجه اهلل، يكن له ذكر يف عاجل أمره،  

م وما كان من سوى ذلك يودا لو أنا بينه   وذخر فيام بعد املوت، حني يفتقر املرء إىل ما قدا

ا، وحيذركم اهلل نفسه واهلل رؤوف بالعباد، والذي صدق قوله وأنجز وعده  وبينها أمدا بعيد

ٍم لهْلَعبهيده    ﴿  ال خلف لذلك، فإناه يقول: ُل اْلَقْوُل َلَديى َوَما َأَنا بهَظالى [ فاتقوا  29]ق:    ﴾َما ُيَبدى

ر عنه سيئاته ويعظم له   اهلل يف عاجل أمركم واجله يف الْس والعالنية، فإناه من يتق اهلل يكفا

أجرا، ومن يتق اهلل فقد فاز فوزا عظيام. وإنا تقوى اهلل توقي مقته، وتوقي عقوبته، وتوقي  

 سخطه، وإن تقوى اهلل تبياض الوجوه وتريض الرب وترفع الدرجة. 

خذوا بحظكم وال تفرطوا يف جنب اهلل، فقد علامكم اهلل كتابه وهنج لكم سبيله،  

ني. فأحسنوا كام أحسن اهلل إليكم وعادوا أعداءه  ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذب

كم املسلمني، لهَيْهلهَك َمْن َهَلَك َعْن َبيِّنٍَة  ﴿  وجاهدوا يف اهلل حق جهاده. هو اجتباكم وساما

وال حول وال قوة إالا باهلل. فأكثروا ذكر اهلل،   [42]األنفال:  ﴾َوحَيَْيى َمْن َحيى َعْن َبيِّنَةٍ 

الدنيا وما فيها، واعملوا ملا بعد املوت. فإناه من يصلح ما بينه وبني اهلل   واعلموا أناه خري من
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يكفه اهلل ما بينه وبني الناس. ذلك بأنا اهلل يقيض باحلق عىل الناس، وال يقضون عليه،  

  (1) (. اهلل أكرب، وال حول وال قوة إال باهلل العيلا العظيم.ويملك من الناس، وال يملكون منه

)احلمد هلل، نحمده  يف خطبته يف حجة الوداع:  قال رسول اهلل  [ 666]احلديث: 

ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيائات أعاملنا، من َيد  

اهلل فال مضلا له؛ ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل واحده ال رشيك له،  

بده ورسوله. أوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل، وأحثكم عىل العمل بطاعته؛  وأشهد أن حممدا ع

 وأستفتح اهلل بالذي هو خري.  

ا بعد: أَيا النااس! اسمعوا مني ما أبنيا لكم، فإينا ال أدري لعيلا ال ألقاكم بعد   أما

 عامي هذا، يف موقفي هذا. 

ا النااس! إنا دماءكم وأعراضكم عليكم حرام إىل أن تلقو  ا ربكم، كحرمة يومكم  أَيا

 هذا يف بلدكم هذا. أال هل بلاغت؟ اللهم اشهد. 

فمن كانت عنده أمانة فليؤداها إىل من ائتمنه عليها؛ وإنا ربا اجلاهلياة موضوع، وإن  

أول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد املطلب، وإن دماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ  

دانة  به دم عامر بن ربيعة بن احلار  ث بن عبد املطلب، وإن مآثر اجلاهلية موضوعة غري السا

قاية. والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا واحلجر، وفيه مائة بعري، فمن ازداد فهو   والسا

 من اجلاهلية. 

ا النااس! إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكناه قد ريض بأن يطاع   أَيا

 . ن أعاملكمفيام سوى ذلك فيام حتتقرون م 

 

 ( 232/ 89( بحار األنوار )1)
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ا النااس!   ُموَنُه  ﴿أَيا يَن َكَفُروا حُيهلهوَنُه َعاًما َوحُيَرِّ َياَدٌة يفه اْلُكْفره ُيَضله بههه الىذه ُء زه إهنىاَم النىيسه

َم ا َة َما َحرى دى وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق   [ 37]التوبة:  ﴾ هلل َعاًما لهُيَواطهُئوا عه

نَْد ا﴿ األرض الساموات و ُهوره عه َة الشه دى َيْوَم َخَلَق   هللاْثنَا َعرَشَ َشْهًرا يفه كهَتابه ا هللإهنى عه

اَمَواته وَ  نَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم    األرض السى قعدة،  ثالثة متوالية، وواحد فرد، ذو ال  [  36]التوبة:    ﴾ مه

ة، واملحرم، ورجب بني مجادى وشعبان، أال هل بلاغت؟ اللهم اشهد.   وذو احلجا

ا، حقكم عليهنا  ا، ولكم عليهن حقا ا النااس! إن لنسائكم عليكم حقا أن ال يوطئن    أَيا

أحدا فرشكم، وال يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إالا بإذنكم، وأال يأتني بفاحشة، فإن فعلن  

م أن تعضلوهن وهتجرو هنا يف املضاجع، وتَضبوهنا رضبا غري مرباح،  فإن اهلل قد أذن لك

فإذا انتهني وأطعنكم فعليكم رزقهنا وكسوهتنا باملعروف، أخذَتوهنا بأمانة اهلل،  

 واستحللتم فروجهنا بكتاب اهلل، فاتقوا اهلل يف النساء واستوصوا هبنا خريا. 

ا النااس!  نُوَن إهْخوَ  ﴿أَيا [ وال حيلا ملؤمن مال أخيه إال  10]احلجرات:  ﴾ةٌ إهنىاَم املُْْؤمه

عن طيب نفس منه. أال هل بلاغت؟ اللهم اشهد. فال ترجعن كفارا يَضب بعضكم رقاب  

كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي. أال هل    بعض، فإين قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلاوا: 

 بلاغت؟ اللهم اشهد. 

ا النااس! إنا رباكم واحد، وإن  إهنى   ﴿  أباكم واحد، كلاكم الدم وادم من تراب أَيا

نَْد ا [، وليس لعرِب عىل عجميا فضل إالا بالتقوى.  13]احلجرات:  ﴾ َأْتَقاُكْم  هلل َأْكَرَمُكْم عه

 أال هل بلاغت؟ قالوا: نعم، قال: فليبلاغ الشاهد الغائب. 

م لكل وارث نصيبه من املرياث، وال َيوز لو ا النااس! إن اهلل قسا ارث وصياة يف  أَيا

أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر احلجر، من اداعى إىل غري أبيه، ومن توىلا غري  

مواليه، فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنااس أمجعني، وال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال. والسالم  
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  (1)عليكم ورَحة اهلل(

َحد اهلل  بعد أن  ملا وصل إىل تبوك،  يف خطبة له    رسول اهلل    قال  : [ 667]احلديث:  

ا النااس! إن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخري   وأثنى عليه: )أَيا

د، وأرشف احلديث ذكر اهلل، وأحسن القصص   امللل ملة إبراهيم، وخري السنن سناة حمما

وأحسن اهلدى هدى األنبياء،  ن، وخري األمور عزائمها، ورشا األمور حمدثاهتا، آالقر

وأرشف القتل قتل الشهداء، وأعمى العمى الضاللة بعد اهلدى، وخري األعامل ما نفع،  

فىل، وما قلا  و خري اهلدى ما اتابع، ورشا العمى عمى القلب، واليد العليا خري من اليد السا

دامة يوم القيامة،  وكفى خري مماا كثر وأهلى، ورشا املعذرة حني حيَض املوت، ورشا الندامة ن

اد التاقوى، ورأس   ومن أعظم خطايا اللسان الكذب، وخري الغنى غنى النافس، وخري الزا

احلكمة خمافة اهلل، وخري ما ألقي يف القلب اليقني، واملسكر من الناار، واخلمر مجاع اإلثم،  

باب شعبة من اجلنون، ورشا املكاسب الرباا، ورشا  املآكل أكل    والناساء حباالت إبليس، والشا

ه، وإناام يصري أحدكم إىل   قيا من شقي يف بطن أما مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغريه، والشا

موضع أربع أذرع، ومالك العمل خواتيمه، وكلا ما هو آت قريب، وسباب املؤمن فسوق،  

وقتاله كفر، وأكل حلمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يستغفر اهلل يغفر له، ومن  

ضه اهلل( يعف  ة يعوا  (2)يعف اهلل عنه، ومن يصرب عىل الرزيا

ا الناس! أفشوا  يف املدينة  أول موعظة وعظ هبا النبي  [ 668]احلديث:  : )أَيا

السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلاوا بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة  

 

 (  116/ 77( بحار األنوار )2) (  348/ 76( بحار األنوار )1)
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 (1) بسالم(

هو خيطب يف الناس  و  ، عن أِب أمامة، قال: سمعت رسول اهلل   [ 669]احلديث:  

ة بعدكم، أال فاعبدوا  يقول: )و عىل ناقته اجلدعاء يف حجة الوداع، إناه ال نبي بعدي، وال أما

وا بيت رباكم، وأداوا زكاة أموالكم، طيبة   رباكم، وصلاوا مخسكم، وصوموا شهركم، وحجا

 (2)لوا جنة رباكم(هبا أنفسكم، وأطيعوا والة أمركم، تدخ

إنا أحسن احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدى  ): قال رسول اهلل  [ 670]احلديث: 

، ورشا األمور حمدثاهتا، وكلا حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكان إذا  هدى حممد 

ت وجنتاه، ثما يقول:   ا بعد.. فإذا ذكر الساعة اشتد صوته، واَحرا خطب قال يف خطبته: أما

تكم، ثما يقول: ) ُبعثت أنا والساعة كهذه من هذه، ويشري  )صباحتكم الساعة أو مسا

 (3)بإصبعيه(

ا الناس.. إناكم  قال اإلمام عيل: خطب بنا رسول اهلل    [ 671]احلديث:   ، فقال: أَيا

يف زمان هدنة وأنتم عىل ظهر سفر، والسري بكم رسيع، فقد رأيتم الليل والنهار والشمس  

دوا اجلهاز لبعد   بان كل بعيد، ويأتيان بكل وعٍد ووعيد، فاعا والقمر ُيبليان كل جديد، ويقرا

ا دار بالء  املجاز، فقام مقداد بن األسو د فقال: يا رسول اهلل فام تأمرنا نعمل؟!..فقال: )إهنا

وابتالء وانقطاع وفناء، فإذا التبست عليكم األمور كقطع الليل املظلم، فعليكم بالقرآن..  

ق، َمن جعله أمامه قاده إىل اجلنة، وَمن جعله خلفه ساقه   ع، وماحٌل ُمصدى فإنه شافع ُمشفا

له عىل السبيل، وهو كتاب تفصيل وبيان حتصيل، هو الفصل  إىل النار، وَمن جعله الدا  ليل يدا

 

 . 211ص   1( دعائم االسالم ج 1)

 .  156ص  1( اخلصال: ج  2)

 . 1/347، وأمايل الطويس 122/ 74( بحار األنوار: 3)
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ليس باهلزل، وله ظهٌر وبطن، وظاهره حكم اهلل وباطنه علم اهلل تعاىل، فظاهره وثيق وباطنه  

عميق، له نجوم وعىل نجومه نجوم، ال حُتىص عجائبه وال ُتبىل غرائبه، فيه مصابيح اهلدى  

ة ملن عرف النصفة، فلريع رجٌل برصه، وليبلغ النصفة نظره  ومنار احلكمة، ودليل عىل املعرف

ينجو من عطب، ويتخلاص من نشب، فإنا التفكر حياة قلب البصري، كام يميش املستنري يف  

 (1) الظلامت، والنور حُيسن التخلاص وُيقلا الرتباص(

ذات يوم ونحن يف    عن جابر بن عبد اهلل قال: مر بنا رسول اهلل    [ 672]احلديث:  

ة الوداع، فوقف علينا فسلام ورددنا عليه   نادينا وهو عىل ناقته، وذلك حني رجع من حجا

السالم، ثما قال: )ما يل أرى حبا الدنيا قد غلب عىل كثري من الناس، حتاى كأنا املوت يف  

هذه الدنيا عىل غريهم ُكتب، وكأنا احلقا يف هذه الدنيا عىل غريهم وجب، وحتاى كأْن َل  

وا من خرب األموات قبلهم، سبيلهم سبيل قوم سفر عاما قليل إليهم راجعون،  يسمعوا وير

م خُملادون بعدهم، هيهات هيهات!.. أَما يتاعظ   بيوهتم أجداثهم، ويأكلون تراثهم يظناون أهنا

آخرهم بأاوهلم، لقد جهلوا ونسوا كلا وعظ يف كتاب اهلل، وأمنوا رشا كلا عاقبة سوء، وَل  

 (2) وبوائق حادثة(خيافوا نزول فادحة 

 الواردة بصيغة حكم خمترصة:   املواعظ والوصايا ـ    2

: )من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق اهلل  قال رسول اهلل  [ 673]احلديث: 

عزوجل، ومن أحب أن يكون أتقى الناس فليتوكل عىل اهلل، ومن أحب أن يكون أغنى  

 (3) يده(الناس فليكن بام عند اهلل عزوجل أوثق منه بام يف 

 

 . 21، ونوادر الراوندي ص135/ 74( بحار األنوار: 1)

 . 8/168، والكايف 132/ 74( بحار األنوار: 2)

 . 196خبار ص ( معانى اال3)



 

152 

 

أعبد الناس من أقام الفرائض.. وأسخى الناس من أدى  : ) قال    [ 674]احلديث:  

زكاة ماله وأزهد الناس من اجتنب احلرام.. وأتقى الناس من قال احلق فيام له وعليه..  

وأعدل الناس من ريض للناس ما يرىض لنفسه وكره هلم ما يكره لنفسه.. وأكيس الناس  

. وأغبط الناس من كان حتت الرتاب قد أمن العقاب يرجو  من كان أشد ذكرا للموت.

الثواب.. وأغفل الناس من َل يتعظ بتغري الدنيا من حال إىل حال.. وأعظم الناس يف الدنيا  

خطرا من َل َيعل للدنيا عنده خطرا.. وأعلم الناس من مجع علم الناس إىل علمه وأشجع  

هم علام.. وأقل الناس قيمة أقلهم علام..  الناس من غلب هواه.. وأكثر الناس قيمة أكثر 

وأقل الناس لذة احلسود.. وأقل الناس راحة البخيل.. وأبخل الناس من بخل بام افرتض  

اهلل عز وجل عليه.. وأوىل الناس باحلق أعلمهم به.. وأقل الناس حرمة الفاسق.. وأقل  

امع.. وأغنى الناس من  الناس وفاء امللوك.. وأقل الناس صديقا امللك.. وأفقر الناس الط

َل يكن للحرص أسريا.. وأفضل الناس إيامنا أحسنهم خلقا.. وأكرم الناس أتقاهم..  

وأعظم الناس قدرا من ترك ما ال يعنيه.. وأورع الناس من ترك املراء وإن كان حمقا.. وأقل  

ناس  الناس مروة من كان كاذبا.. وأشقى الناس امللوك.. وأمقت الناس املتكرب.. وأشد ال

اجتهادا من ترك الذنوب.. وأحلم الناس من فرمن جهال الناس.. وأسعد الناس من خالط  

كرام الناس.. وأعقل الناس أشدهم مدارة للناس.. وأوىل الناس بالتهمة من جالس أهل  

التهمة.. وأعتى الناس من قتل غري قاتله أورضب غري ضاربه.. وأوىل الناس بالعفو  

حق الناس بالذنب السفيه املغتاب.. وأذل الناس من أهان  أقدرهم عىل العقوبة.. وأ
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الناس.. وأحزم الناس أكظمهم للغيظ.. وأصلح الناس أصلحهم للناس.. وخري الناس  

 (1) (من انتفع به الناس

من أرس ما يرىض اهلل عزوجل أظهراهلل له ما  : )قال رسول اهلل   [ 675]احلديث:  

يْسه.. ومن أرس ما يسخط اهلل تعاىل أظهر اهلل تعاىل له ما حيزنه.. ومن كسب ماال من غري  

حله أفقره اهلل عزوجل.. ومن تواضع هلل رفعه اهلل.. ومن سعى يف رضوان اهلل أرضاه اهلل..  

إىل   وض يف الرَحة ـ وأومأ رسول اهلل ومن أذل مؤمنا أذله اهلل.. ومن عاد مريضا فإنه خي 

حقويه ـ فاذا جلس عند املريض غمرته الرَحة ومن خرج من بيته يطلب علام شيعه سبعون 

ألف ملك يستغفرون له.. ومن كظم غيظ مأل اهلل جوفه إيامنا.. ومن أعرض عن حمرم أبدله  

لدنيا واآلخرة.. ومن بنى  اهلل به عبادة تْسه.. ومن عفى من مظلمة أبدله اهلل هبا عزا يف ا

مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى اهلل له بيتا يف اجلنة.. ومن أعتق رقبة فهي فداء عن النار كل  

عضو منها فداء عضو منه.. ومن أعطى درمها يف سبيل اهلل كتب اهلل له سبعامئة حسنة.. ومن  

ة.. كل حرف منها  أماط عن طريق املسلمني ما يؤذَيم كتب اهلل له أجر قراءة أربعامئة آي 

بعرش حسنات.. ومن لقى عرشة من املسلمني فسلم عليهم كتب اهلل له عتق رقبة.. ومن 

أطعم مؤمنا لقمة أطعمه اهلل من ثامر اجلنة.. ومن سقاه رشبة من ماء سقاه اهلل من الرحيق  

يف  املختوم.. ومن كساه ثوبا كساه اهلل من االستربق واحلرير وصىل عليه املالئكة ما بقي 

 (2)(ذلك الثوب سلك

ستحرصون عىل اإلمارة، تكون حْسة  ): قال رسول اهلل  [ 676]احلديث: 

 

 . 1/185، وأمايل الطويس 121/ 74( بحار األنوار: 2) .  14( أمايل الطويس، ص 1)
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 (1) وندامة، فنعمت املرضعة وبئست الفاطمة(

إذا ساد القوم فاسقهم، وكان زعيم القوم  ): قال رسول اهلل  [ 677]احلديث: 

م، وُأكرم الرجل الفاسق فلُينتظر البالء(  (2) أذهلا

 (3)رسعة امليش يذهب ببهاء املؤمن(): قال رسول اهلل   [ 678]احلديث:  

ال يزول املْسوق منه يف هتمة من هو بريء،  ) : قال رسول اهلل  [ 679]احلديث: 

 (4)حتى يكون أعظم جرمًا من السارق(

إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم  ): قال رسول اهلل  [ 680]احلديث: 

خري لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم   األرضسمحاءكم، وأْمركم شورى بينكم: فظهر 

خري لكم من   األرضرشاركم، وأغنياؤكم بخالءكم، وُأموركم إىل نسائكم: فبطن 

 (5)ظهرها(

، وغنياًا افتقر، و):  قال رسول اهلل    [ 681]احلديث:   عاملًا ضاع يف  ارَحوا عزيزًا ذلا

ال(  (6) زمان جها

ُجبلت القلوب عىل حبا َمن أحسن إليها،  ) : قال رسول اهلل  [ 682]احلديث: 

 (7) وبغض َمن أساء إليها(

إناا معارش األنبياء ُأمرنا أن نكلام الناس عىل ): قال رسول اهلل  [ 683]احلديث: 

 (8) قدر عقوهلم(

 

 . 35، والتحف ص138/ 74( بحار األنوار: 1)

 . 35، والتحف ص139/ 74( بحار األنوار: 2)
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 (1)ملعون َمن ألقى كلاه عىل الناس(): قال رسول اهلل   [ 684]احلديث:  

ال ُيقبض العلم انتزاعًا من الناس، ولكناه  ): قال رسول اهلل  [ 685]احلديث: 

ُيقبض العلامء، حتى إذا َل يبق عاَل اختذ الناس رؤساء جهاالً، استفتوا فأفتوا بغري علم،  

 (2) فضلاوا وأضلاوا(

 (3)أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج(): قال رسول اهلل   [ 686]احلديث:  

تي: رجل خفيف  ) :  قال رسول اهلل    [ 687]احلديث:   أغبط أوليائي عندي من ُأما

احلال، ذو حظ من صالة، َأْحَسَن عبادة ربه يف الغيب، وكان غامضًا يف الناس، وكان رزقه  

 (4)كفافًا فصرب عليه، إن مات قلا تراثه، وقلا بواكيه(

ما أصاب املؤمن من َنَصب وال وصب وال  ) : قال رسول اهلل  [ 688]احلديث: 

ر اهلل به عنه من سيئاته(  (5)حزن حتى اهلما َيمه، إال كفا

َمن أكل ما يشتهي، ولبس ما يشتهي، وركب  ) :  قال رسول اهلل    [ 689]احلديث:  

 (6) ما يشتهي َل ينظر اهلل إليه حتى ينزع أو يرتك(

َمَثل املؤمن كمثل السنبلة خترا مرةا وتستقيم  ) : ال رسول اهلل ق [ 690]احلديث: 

ة، وَمَثل الكافر مثل األرزة ال يزال مستقياًم ال يشعر  (7) (مرا

: َمن أشدا الناس بالء يف الدنيا، فقال: )النبياون ثم األماثل  ُسئل    [ 691]احلديث:  

عمله، فمن صحى إيامنه وَحُسن عمله اشتدا  فاألماثل، وُيبتىل املؤمن عىل قدر إيامنه وُحسن 
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 (1)بالؤه، وَمن سخف إيامنه وضُعف عمله قلا بالؤه(

صوتان يبغضهام اهلل: إعواٌل عند مصيبة،  ): قال رسول اهلل  [ 692]احلديث: 

 (2)ومزمار عند نعمة(

السامء  َمن أفتى الناس بغري علم، لعنه مالئكة  ):  قال رسول اهلل    [ 693]احلديث:  

 (3)(األرضو

إنا َمن تعلام العلم ليامري به السفهاء، أو  ): قال رسول اهلل  [ 694]احلديث: 

أ مقعده من النار، فإنا الرئاسة   يباهي به العلامء، أو يرصف وجوه الناس إليه ليعظاموه، فليتبوا

قته اهلل،  ال تصلح إالا هلل وألهلها، وَمن وضع نفسه يف غري املوضع الذي وضعه اهلل فيه م

وَمن دعا إىل نفسه فقال: أنا رئيسكم وليس هو كذلك، َل ينظر اهلل إليه حتى يرجع عاما قال،  

 (4)ويتوب إىل اهلل مماا اداعى(

م اجلناة عىل كلا فاحش بذيا قليل  ): قال رسول اهلل  [ 695]احلديث:  إنا اهلل حرا

، قيل:  (تنسبه َل جتده إالا لبغيا أو رشك شيطاناحلياء، ال ُيبايل ما قال وما قيل فيه، أَما إناه إن  

ْكُهْم يفه  ﴿يا رسول اهلل..ويف الناس شياطني؟..قال: )نعم، أَو َما تقرأ قول اهلل:  َوَشاره

 (5) ([64]اإلرساء:    ﴾اأْلَْمَواله َواأْلَْواَلده 

 (6)َنَظُر الولد إىل والديه حباًا هلام عبادة(): قال رسول اهلل   [ 696]احلديث:  

إذا ُمدح الفاجر اهتزى العرش وغضب  ): قال رسول اهلل  [ 697]احلديث: 
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ب(  (1)الرا

فقال: )يا حممد.. عْش ما    ،جاء جربائيل عليه السالم إىل النبي    [ 698]احلديث:  

شئت فإنك ميات، وأحبب َمْن شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك جمزيٌّ به، واعلم  

ه استغناؤه عن الناس(  (2) أنا رشف املؤمن قيامه بالليل، وعزه

الدنيا ُدَوٌل: فام كان لك منها أتاك عىل  ): قال رسول اهلل  [ 699]احلديث: 

دفعه بقوتك، وَمن انقطع رجاه مماا فات اسرتاح بدنه، وَمن  ضعفك، وما كان عليك َل ت

ت عينه(  (3)ريض بام رزقه اهلل قرا

 (4)السعيد َمن ُوعظ بغريه(): قال رسول اهلل   [ 700]احلديث:  

صحيفة    قال اإلمام الصادق: )وجد يف ذؤابة سيف رسول اهلل    [ 701]احلديث:  

فإذا فيها مكتوب: )بسم اهلل الرَحن الرحيم إن أعتى الناس عىل اهلل يوم القيامة من قتل غري  

قاتله، ومن رضب غري ضاربه، ومن توىل غري مواليه فهو كافر بام أنزل اهلل تعاىل عىل حممد  

 )ثم  ومن أحدث حدثا أو آوى حمدثا َل يقبل اهلل تعاىل منه يوم القيامة رصفا وال عدال ،

قال اإلمام الصادق: تدري ما يعني بقوله )من توىل غري مواليه( قلت: ما يعني به؟ قال:  

 .(5)يعني أهل الدين

: )ما يل أرى حب الدنيا قد غلب عىل كثري من الناس  قال النبي    [ 702]احلديث:  

جب،  حتى كأن املوت يف هذا الدنيا عىل غريهم كتب، وكأن احلق يف هذه الدنيا عىل غريهم و 

وحتى كأن ما يسمعون من خرب األموات قبلهم عندهم كسبيل قوم سفر عام قليل إليهم  
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راجعون تبوؤهنم أجداثهم وتأكلون تراثهم، وأنتم خملدون بعدهم، هيهات هيهات أما  

يتغظ آخرهم بأوهلم، لقد جهلوا ونسوا كل موعظة يف كتاب اهلل، وأمنوا رش كل عاقبة سوء،  

 (1)ة وال بوائق كل حادثة(وَل خيافوا نزول فادح

طوبى ملن شغله خوف اهلل عن خوف الناس..  : )قال النبي  [ 703]احلديث: 

طوبى ملن طاب كسبه، وصلحت رسيرته، وحسنت عالنية، واستقامت خليقته.. طوبى  

ملن أنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله.. طوبى ملن منعه عيبه عن عيوب  

إخوانه.. طوبى ملن تواضع هلل عز ذكره وزهد فيام أحل له من غري رغبة عن  املؤمنني من 

سنتي ورفض زهرة الدنيا من غري حتول عن سنتي، واتبع األخيار من عرتيت من بعدي،  

وخالط أهل الفقه واحلكمة، ورحم أهل املسكنة.. طوبى ملن اكتسب من املؤمنني ماال من  

ة وجانب أهل اخليالء والتفاخر والرغبة يف الدنيا،  غري معصيته، وعاد به عىل أهل املسكن

واملبتدعني خالف سنتي العاملني بغري سرييت.. طوبى ملن حسن مع الناس خلقه، وبذل هلم  

 (2) (معونته، وعدل عنهم رشه

: )إن عيسى بن مريم عليه السالم قام يف بني  قال رسول اهلل  [ 704]احلديث: 

حتدثوا باحلكمة اجلهال فتظلموها، وال َتنعوها أهلها   إرسائيل فقال: يا بني إرسائيل ال 

 (3)فتظلموهم، وال تعينوا الظاَل عىل ظلمه فيبطل فضلكم(

َمن أذاع فاحشة كان كمبدئها، وَمن عريا  ): قال رسول اهلل  [ 705]احلديث: 

 (4)مؤمنا بيشء َل يمت حتى يركبه(

 

 .  29( التحف ص 1)
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بمداراة الناس، كام ُأمرت بتبليغ  ُأمرُت ): قال رسول اهلل  [ 706]احلديث: 

 (1) الرسالة(

استعينوا عىل أموركم بالكتامن، فإنا كلا ذي ): قال رسول اهلل  [ 707]احلديث:  

 (2) نعمة حمسود(

أكرب مهاه جعل   اآلخرة َمن أصبح وأمسى و): قال رسول اهلل  [ 708]احلديث: 

اهلل الغنى يف قلبه، ومجع له أمره، وَل خيرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه.. وَمن أصبح  

ه  جعل اهلل الفقر بني عينيه، وشتات عليه أمره، وَل ينل من الدنيا إالا   وأمسى والدنيا أكرب مها

م له(  (3)ما قسا

،) : قال رسول اهلل   [ 709]احلديث:   تي أهل احلقا  (4)وإن قلاوا( مجاعة ُأما

وده املؤمن يف اهلل من أعظم ُشعب اإليامن،  ): قال رسول اهلل  [ 710]احلديث: 

 (5)وَمن أحبا يف اهلل، وأبغض يف اهلل، وأعطى يف اهلل، ومنع يف اهلل، فهو من أصفياء اهلل(

ٌب َلعهب، واملنافق َقطهب  ): قال رسول اهلل  [ 711]احلديث:  املؤمن َدعه

ب(و  (6)َغضه

 (7) نهعَم العون عىل تقوى اهلل الغنى(): قال رسول اهلل   [ 712]احلديث:  

 (8)أعجل الرشا عقوبة البغي(): قال رسول اهلل   [ 713]احلديث:  

طوبى ملن ترك شهوة حارضة ملوعود َل  ): قال رسول اهلل  [ 714]احلديث: 
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 (1) يره(

،  ): قال رسول اهلل  [ 715]احلديث:  ، وإذا ظننَت فال تقضه َت فامضه إذا تطريا

)  (2)وإذا حسدَت فال تبغه

ؤيا، فإنه إذا  ) : قال رسول اهلل  [ 716]احلديث:   ال حيزن أحدكم أن ُترفع عنه الرا

 (3)رسخ يف العلم ُرفعت عنه الرؤيا(

عقال أخوفهم هلل وأطوعهم له،  أكمل الناس  ):  قال رسول اهلل    [ 717]احلديث:  

 (4) وأنقص الناس عقال أخوفهم للسلطان وأطوعهم له(

ة َل ينزل العذاب عليهم:  ) :  قال رسول اهلل    [ 718]احلديث:   إذا غضب اهلل عىل ُأما

ارهتا، وَل تزكا ثامرها، وَل تغزر أهنارها،   غلت أسعارها، وَقرُصت أعامرها، وَل تربح جتا

 (5)أمطارها، وسلاط عليها أرشارها(وَحبس عنها 

وإذا  .. إذا َكُثر الزنا بعدي، َكُثر موت الفجأة): قال رسول اهلل  [ 719]احلديث:  

نني والناقص  بركاهتا من    األرض وإذا َمنَعوا الزكاة، َمنَعت  ..  ُطفاف املكيال، أخذهم اهلل بالسا

وإذا نقضوا  . ىل الظلم والعدوان.وإذا جاروا يف احلكم، تعاونوا ع.. الزرع والثامر واملعادن

هم.  وإذا قطعوا األرحام، ُجعلت األموال يف أيدي  . العهود، سلاط اهلل عليهم عدوا

وإذا َل يأمروا باملعروف، وَل ينهوا عن املنكر، وَل يتابعوا األخيار من أهل بيتي،  . األرشار.

 (6) ُيستجاب هلم(سلاط اهلل عليهم أرشارهم، فيدعوا عند ذلك خيارهم فال 

: )َمن َل يتعزا بعزاء اهلل انقطعت نفسه حْسات  قال رسول اهلل  [ 720]احلديث: 
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عىل الدنيا، وَمن مدا عينيه إىل ما يف أيدي الناس من دنياهم طال حزنه، وَمن سخط ما قسم  

قد  اهلل له من رزقه، وتناغص عليه عيشه، وَل يَر أن هلل عليه نعمة إال يف مطعم أو مرشب، ف

 (1)جهل وكفر نهَعم اهلل وضلا سعيه، ودنا منه عذابه(

َمن طلب رضا خملوق بسخط اخلالق، سلاط  ) : قال رسول اهلل  [ 721]احلديث:  

 (2)اهلل عزا وجلا عليه ذلك املخلوق(

إنا هلل عبادا يفزع إليهم الناس يف حوائجهم،  ): قال رسول اهلل   [ 722]احلديث:  

 (3)اهلل يوم القيامة(أولئك هم اآلمنون من عذاب  

يأيت عىل الناس زمان، ال يبايل الرجل ما تلف  ):  قال رسول اهلل    [ 723]احلديث:  

 (4) من دينه إذا سلمت له دنياه(

أخ ُيوثق به، أو   أقلا ما يكون يف آخر الزمان: ): قال رسول اهلل   [ 724]احلديث:  

 (5) درهم من حالل(

مت إليه يٌد، كان عليه من احلقا أن  ) : قال رسول اهلل  [ 725]احلديث:  َمن تقدا

 (6) ُيكافأ، فإْن َل يفعل فالثاناء، فإْن َل يفعل فقد كفر النعمة(

صنايع املعروف تقي مصارع السوء..  ): رسول اهلل  قال [ 726]احلديث: 

حم زيادة يف  دقة اخلفياة ُتطفئ غضب اهلل.. وصلاة الرا العمر.. وكلا معروف صدقة..  والصا

وأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة.. وأهل املنكر يف الدنيا هم أهل املنكر  
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 (1) (يف اآلخرة.. وأول َمن يدخل اجلنة أهل املعروف

إنا اهلل حيبا إذا أنعم عىل عبده أن يرى أثر  ) : قال رسول اهلل  [ 727]احلديث: 

س(نعمته عليه،   (2)ويبغض البؤس والتبؤا

ثهم فلم  ) :  قال رسول اهلل    [ 728]احلديث:   َمن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدا

ته،   ته، وظهرت عدالته، ووجبت ُأخوا يكذهبم، ووعدهم فلم خيلفهم، فهو ممان كُملت مروا

 (3) وحرمت غيبته(

املعايص إىل عزا الطاعة،  َمن نقله اهلل من ذلا ): قال رسول اهلل  [ 729]احلديث: 

ه بال عشرية، وآنسه بال أنيس.  وَمن خاف اهلل أخاف منه كل َشء،  . أغناه بال مال، وأعزا

وَمن َل خيف اهلل أخافه اهلل من كل َشء، وَمن ريض من اهلل باليْس من الرزق، ريض اهلل منه  

نته، ورخى باله،  ومن َل يستحه من طلب احلالل من املعيشة، خفات مؤ. باليسري من العمل.

م عياله.  ه عيوب  .  ونعا وَمن زهد يف الدنيا أثبت اهلل احلكمة يف قلبه، وأنطق هبا لسانه، وبرصا

نيا داءها ودواءها، وأخرجه من الدنيا ساملا إىل دار القرار(  (4)الدا

ب  ) :  قال رسول اهلل    [ 730]احلديث:   ه َسُقم بدنه، وَمن ساء خلقه عذا َمن كُثر مها

ته وكرامته(  نفسه، وَمن  (5)الحى الرجال ذهبت مروا

هم،  ):  قال رسول اهلل    [ 731]احلديث:   تي الذين ُيكَرمون خمافة رشا َأالَ إنا رشا ُأما

ه فليس مني(  (6)أالَ وَمن أكرمه الناس اتقاء رشا

ته غري اهلل فليس من  ): قال رسول اهلل   [ 732]احلديث:   تي ومها َمن أصبح من ُأما
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 (1) َيتما بأمور املؤمنني فليس منهم، وَمن أقر بالذلا طائعًا فليس مناا أهل البيت(اهلل، وَمن َل  

اء وقلاة الفقهاء،  ):  قال رسول اهلل    [ 733]احلديث:   من أرشاط الساعة: كثرة القرا

 (2)وكثرة األمراء وقلاة األمناء، وكثرة املطر وقلاة النبات(

أبلغوين حاجة من ال يستطيع إبالغي حاجته،  ):  قال رسول اهلل    [ 734]احلديث:  

فإنه َمن أبلغ سلطانا حاجة َمن ال يستطيع إبالغها، ثبات اهلل قدميه عىل الرصاط يوم  

 (3) القيامة(

ع النفاق، وهو أن ُيري اجلسد  ): قال رسول اهلل  [ 735]احلديث:  اكم وختشا إيا

 (4)خاشعا والقلب ليس بخاشع(

ه  ):    قال رسول اهلل  [ 736]احلديث:   أقبلوا الكرامة وأفضل الكرامة الطيب: أخفا

 (5) حممال وأطيبه رحيا(

إنام تكون الصنيعة إىل ذي دين أو ذي حسب،  ):  قال رسول اهلل    [ 737]احلديث:  

ين، وما عال   ل لزوجها، والتوداد نصف الدِّ ، وجهاد املرأة ُحسن التبعا وجهاد الضعفاء احلجا

واستنزلوا الرزق بالصدقة، أبى اهلل أْن َيعل رزق عباده املؤمنني من  امرء قط عىل اقتصاد، 

 (6) حيث حيتسبون(

مع كل فرحة ترحة.. استعينوا عىل احلوائج  ) : قال رسول اهلل  [ 738]احلديث: 

إذا تغريا السلطان   .. وَمن َل يصرب عىل ذلا التعلام ساعة بقي يف ذلا اجلهل أبداً  .. بالكتامن هلا 

.. إذا كان الداء من السامء فقد بطل هناك الدواء.. األرواح جنود جمنادة، فام  تغريا الزمان
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َمن ُفتح له باب خري فلينتهزه، فإناه ال يدري متى   .. تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف 

الشباب شعبة من اجلنون.. ال خري يف الْسف وال   ..حباك لليشء ُيعمي ويصما  .. ُيغلق عنه 

دقة ُتزيد يف العمر،   .. العقل بعد اإليامن التوداد إىل الناس رأس  .. رسف يف اخلري  الصا

أضيق األمر أدناه من   ..وتستنزل الرزق، وتقي مصارع السوء، وُتطفئ غضب الربا 

احلاسد   .. طالب العلم حمفوف بعناية اهلل  .. َمن تعلامُت منه حرفًا رصُت له عبداً  ..الفرج

السكوت عند    .. املؤمنون عند رشوطهم..الكعبة ُتزار وال تزور  .. مغتاظ عىل َمن ال ذنب له 

الَضورة بدعة... األمور مرهونة بأوقاهتا.. اهلدية ُتذهب السخيمة.. تصافحوا فإناه يذهب  

ت  .. نهْعَم اليشء اهلدياة أمام احلاجة  ..بالغلا   حتت  املرء خمبوا  .. اهلدياة تفتح الباب املصما

لسانه.. اهلدايا رزق اهلل، َمن ُأهدي إليه َشءا فليقبله.. إنا هذه القلوب َتلا كام َتلا األبدان،  

 (1) فاهدوا إليها طرائف احلكم(

إناكم لن تسعوا النااس بأموالكم، فسعوهم  ): قال رسول اهلل  [ 739]احلديث: 

 (2) بأخالقكم(

غوا من مهوم الدنيا ما استطعتم، فإنه َمن  ):  قال رسول اهلل   [ 740]احلديث:   َتفرى

َحة، وكان اهلل إليه   أقبل عىل اهلل تعاىل بقلبه، جعل اهلل قلوب العباد منقادة إليه بالودا والرا

 (3) بكلا خري أرسع(

ال خري لك يف صحبة َمن ال يرى لك مثل  ) : قال رسول اهلل  [ 741]احلديث: 

 (4)الذي يرى لنفسه(
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َحن يوم القيامة، ارحم  ): قال رسول اهلل  [ 742]احلديث:  اَحون يرَحهم الرا الرا

 (1) يرَحك َمن يف السامء(  األرضَمن يف 

دع ما يريبك إىل ما ال يريبك، فإنك لن جتد ): قال رسول اهلل  [ 743]احلديث: 

)  (2)َفْقد َشء تركته هلل عزا وجلا

اخلري قبل أن ُتشغلوا عنه،  بادروا بعمل ): قال رسول اهلل  [ 744]احلديث: 

 (3)واحذروا الذنوب.. فإنا العبد ُيذنب الذنب َفُيحبس عنه الرزق(

حيم، واعلم أنك تزرع  ): قال رسول اهلل   [ 745]احلديث:   كن لليتيم كاألب الرا

 (4) كذلك حتصد(

اذكر اهلل عند مهاك إذا مهمت، وعند لسانك ): قال رسول اهلل  [ 746]احلديث: 

 (5) حكمت، وعند يدك إذا قسمت(إذا 

أحسنوا جماورة النعم ال َتلاوها وال تنفروها،  ):  قال رسول اهلل    [ 747]احلديث:  

 (6) فإهنا قلاام نفرت من قوم فعادت إليهم(

َمن اشتاق إىل اجلنة سال عن الشهوات، وَمن  ) :  قال رسول اهلل    [ 748]احلديث:  

مات، وَمن زه د يف الدنيا هانت عليه املصيبات، وَمن ارتقب  أشفق من النار رجع عن املحرا

 (7)املوت سارع يف اخلريات(

عف،  ):  قال رسول اهلل   [ 749]احلديث:   اجتهدوا يف العمل، فإْن قرص بكم الضا
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وا عن املعايص(  (1)فكفا

إنا للقلوب صدأ كصدأ النحاس، فاجلوها  ) : قال رسول اهلل  [ 750]احلديث: 

 (2)القرآن(باالستغفار وتالوة 

الزهد ليس بتحريم احلالل، ولكن أن يكون  ): قال رسول اهلل   [ 751]احلديث:  

 (3)بام يف يدي اهلل أوثق منه بام يف يديه(

ن كل هما  ) : قال رسول اهلل  [ 752]احلديث:  َمن أكثر االستغفار جعل اهلل له مه

ن كل ضيق خمرجا، ورزقه من حيث ال حيتسب(  (4)فرجا، ومه

: )كلمة احلكمة يسمعها املؤمن خري من عبادة  قال رسول اهلل  [ 753]احلديث: 

 (5)سنة(

تزيد    ُحسن اخللق وصلة األرحام وبرا القرابة):  قال رسول اهلل    [ 754]احلديث:  

ارا(  (6)يف األعامر، وتعمر الديار، ولو كان القوم فجا

َ شيئا من أمور املسلمني فأراد  ما من أحد  ) :  قال رسول اهلل    [ 755]احلديث:   َويله

ه   اهلل به خرياً  ره، وإْن َذَكَر أعانه، وإْن هما برشا كفا إالا جعل اهلل له وزيرا صاحلا، إْن نيس ذكا

 (7) وزجره(

ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة، واعلموا  ): قال رسول اهلل  [ 756]احلديث: 

 (8)أنا اهلل ال يقبل دعاًء من قلب غافل(
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تي، ولوال  )األمل: قال رسول اهلل  [ 757احلديث:  ]  ما رضعت   األملرَحة ألُما

 (1) والدة ولدها، وال غرس غارس شجرا(

الشيخ شابٌّ عىل: حبِّ أنيس، وطول حياة،  ): قال رسول اهلل   [ 758]احلديث:  

 (2)وكثرة مال(

املعلام العاَل خري من  علاموا وال ُتعنافوا، فإنا ): قال رسول اهلل  [ 759]احلديث: 

 (3) املعناف(

َمن انقطع إىل اهلل كفاه كل مؤونة.. وَمن  ) : قال رسول اهلل  [ 760]احلديث: 

انقطع إىل الدنيا وكله اهلل إليها.. وَمن حاول أمرا بمعصية اهلل كان أبعد له مماا رجا وأقرب  

ا.. وَمن أرىض الناس  مماا اتاقى.. وَمن طلب حمامد الناس بمعايص اهلل عاد حامده  منهم ذاما

هم.. وَمن َأْحَسن ما   بسخط اهلل وكله اهلل إليهم.. وَمن أرىض اهلل بسخط الناس كفاه اهلل رشا

بينه وبني اهلل كفاه اهلل ما بينه وبني الناس.. وَمن َأْحَسن رسيرته أصلح اهلل عالنيته.. وَمن  

 (4)(عمل آلخرته كفى اهلل أمر دنياه

أَيا الناس..أقبلوا عىل ما كلافتموه من  ): قال رسول اهلل  [ 761]احلديث: 

يت   إصالح آخرتكم، وأعرضوا عاما ضمن لكم من دنياكم، وال تستعملوا جوارح ُغذا

تكم   ض لسخطه بنقمته، واجعلوا شغلكم يف التامس مغفرته، وارصفوا مها بنعمته يف التعرا

ب إىل طاعته، إنه َمن بدأ بنصيبه من الدنيا فإنه نصيبه من  ، وَل ُيدرك منها ما  رةاآلخ بالتقرا

 (5)وصل إليه من الدنيا( اآلخرةيريد، وَمن بدأ بنصيبه من 
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اكم وفضول املطعم..فإناه يسم القلب  ): قال رسول اهلل  [ 762]احلديث:  إيا

وإياكم وفضول  . بالقسوة، ويبطئ باجلوارح عن الطاعة، ويصما اهلمم عن سامع املوعظة.

ة  ، وإياكم واستشعار الطمع. غفلة. فإنه يبدر اهلوى، ويولد ال، النظر فإنه يشوب القلب شدا

احلرص، وخيتم عىل القلوب بطابع حبا الدنيا، وهو مفتاح كلا سيئة، ورأس كل خطيئة،  

 (1)وسبب إحباط كل حسنة(

ن ضعف اليقني أن ُتريض الناس بسخط  ) :  قال رسول اهلل    [ 763]احلديث:   إنا مه

مهم عىل ما َل ُيؤتك اهلل، إنا رزق اهلل ال   اهلل تعاىل، وأن حتمدهم عىل رزق اهلل تعاىل، وأن تذا

وح   ه حرص حريص، وال يرداه كراهة كاره، إنا اهلل تبارك اسمه بحكمته جعل الرا َيرا

ضا واليقني، وجعل اهلما واحلزن يف ا لشكا والسخط، إناك إْن َتَدْع شيئًا هلل إالا  والفرح يف الرِّ

بًا إىل اهلل تعاىل إالا أجزل اهلل لك الثواب عنه، فاجعلوا   آتاك اهلل خريًا منه، وإْن تأته شيئًا تقرا

تكم   (2) ال ينفُد فيها ثواب املريضا عنه، وال ينقطع فيها عقاب املسخوط عليه( اآلخرة مها

)ليس َشء تباعُدكم من النار إالا وقد ذكرته  : قال رسول اهلل  [ 764]احلديث: 

بكم من اجلناة إالا وقد دللتكم عليه، إنا روح القدس نفث يف روعي أناه   لكم، وال َشء يقرِّ

لن يموت عبٌد منكم حتاى يستكمل رزقه، فأمجلوا يف الطلب، فال حيملناكم استبطاء الرزق  

ن ُينال ما عند اهلل إال بطاعته، أال وإنا لكلا  عىل أن تطلبوا شيئًا من فضل اهلل بمعصيته، فإناه ل

امرئ رزقًا هو يأتيه ال حمالة، فَمن ريض به بورك له فيه ووسعه، وَمن َل يرض به َل ُيبارك له  

 (3) فيه وَل َيَسعه، إنا الرزق ليطلب الرجل كام يطلبه أجُله(
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روا فإنا ا): قال رسول اهلل  [ 765]احلديث:  ،  يا معرش املسلمني..شما ألمر جدا

فوا أثقالكم فإنا وراءكم عقبة   ودوا فإنا السفر بعيد، وخفا بوا فإنا الرحيل قريب، وتزا وتأها

ون. أَيا الناس..إنا بني يدي الساعة أمورًا شدادًا، وأهواالً  . كؤودًا وال يقطعها إال املخفا

ر فيه الفسقة، وُيضام فيه  اآلمرون  عظامًا، وزمانًا صعبًا يتملاك فيه الظلمة، ويتصدا

وا عليه بالنواجذ،   دوا لذلك اإليامن، وعضا باملعروف، وُيضطهد فيه الناهون عن املنكر، فاعا

 (1)واجلأوا إىل العمل الصالح، وأكرهوا عليه النفوس، تفضوا إىل النعيم الدائم(

ا النااس..اتقوا اهلل حقا تقاته، واسعوا يف  ): قال رسول اهلل  [ 766]احلديث:  أَيا

نيا بالفناء ومن  بالبقاء، واعملوا ملا بعد املوت فكأناكم  اآلخرة مرضاته، وأيقنوا من الدا

ا النااس..إنا َمن يف الدنيا ضيف، وما يف أيدَيم عارية،  . َل تزل. اآلخرةبالدنيا َل تكن وب أَيا

أال وإنا الدنيا عرض حارض يأكل منه الربا والفاجر،    وإنا الضيف مرحتل، والعارية مردودة، 

د لرمسه    اآلخرةو وعد صادق حيكم فيها ملك عادل قادر، فرحم اهلل امرًأ ينظر لنفسه، ومها

 (2)ما دام رسنه مرخيًا، وحبله عىل غاربه ملقياًا، قبل أن ينفد أجله، وينقطع عمله(

ات يسهل عليك الفقر،  أقلل من الشهو): قال رسول اهلل  [ 767]احلديث: 

ك اللاحاق به، واقنع بام   م َمالك أمامك يْسا وأقلل من الذنوب يسهل عليك املوت، وقدا

ُأوتيته خيفا عليك احلساب، وال تتشاغل عاما فرض عليك بام قد ضمن لك، فإنه ليس  

م لك، ولست بالحق ما قد ُزوي عنك، فال تك جاهدًا فيام أصبح نافدًا،   بفائتك ما قد َقسا

 (3)واسَع ملُلك ال زوال له يف منزٍل ال انتقال عنه(
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قد   اآلخرةأال إنا الدنيا قد ارحتلت مدبرة و): قال رسول اهلل  [ 768]احلديث: 

احتملت مقبلة، أال وإناكم يف يوم عمٍل ال حساب فيه، ويوشك أن تكونوا يف يوم حساٍب  

. اآلخرة ليس فيه عمل، وإنا اهلل يعطي الدنيا َمن حيبه ويبغض، وال يعطي  .  إالا ملن حيبا

رشا  ، وال تكونوا من أبناء الدنيا، إنا اآلخرة وإنا للدنيا أبناء ولآلخرة أبناء، فكونوا من أبناء 

ف عليكم ، وطول  األملاتاباع اهلوى وطول    ما أختوا ، فاتاباع اهلوى يرصف قلوبكم عن احلقا

 (1)يرصف مهمكم إىل الدنيا(  األمل

 املقيدة باألعداد:   املواعظ والوصايا ـ    3

وهو يف الرتغيب يف حفظ أربعني حديثا مع حتديد مضموهنا بدقة،    [ 769]احلديث:  

. َمن حفظ من أمتي أربعني حديثا، يطلب  .لإلمام عيل: )يا عيل يف وصيته  وهو قوله 

يقني  اآلخرةبذلك وجه اهلل عزا وجلا والدار  ، حرشه اهلل يوم القيامة مع النبيني والصدا

. أخربين ما  . والشهداء الصاحلني وحسن أولئك رفيقا(، فقال اإلمام عيل: )يا رسول اهلل

وحده ال رشيك له.. وتعبده وال تعبد غريه.. وتقيم  أن تؤمن باهلل  . فقال: ). هذه األحاديث؟

الصالة بوضوء سابغ يف مواقيتها والتؤخرها فإن يف تأخريها من غري علة غضب اهلل  

عزوجل.. وتؤدي الزكاة.. وتصوم شهر رمضان.. وحتج البيت إذا كان لك مال وكنت  

كل الربا.. والترشب  مستطيعا.. وأن التعق والديك.. وال تأكل مال اليتيم ظلام.. وال تأ

اخلمر والشيئا من األرشبة املسكرة.. والتزين.. والتلوط.. وال َتيش بالنميمة.. والحتلف  

باهلل كاذبا.. والتْسق.. والتشهد شهادة الزور الحد قريبا كان أو بعيدا.. وأن تقبل احلق  

ا.. وأن التعمل  ممن جاء به صغريا كان أو كبريا.. وأن التركن إىل ظاَل وإن كان َحيام قريب
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باهلوى.. وال تقذف املحصنة.. وال ترائي فإن أيْس الرياء رشك باهلل عزوجل.. وأن التقول  

واللطويل: ياطويل تريد بذلك عيبه.. وأن التسخر من أحد من خلق  ، لقصري: ياقصري

أمن  اهلل.. وأن تصرب عىل البالء واملصيبة.. وأن تشكر نعم اهلل التي أنعم هبا عليك.. وأن الت

عقاب اهلل عىل ذنب تصيبه.. وأن التقنط من رَحة اهلل.. وأن تتوب إىل اهلل عزوجل من  

ذنوبك فإن التائب من ذنوبه كمن ال ذنب له.. وأن الترص عىل الذنوب مع االستغفار  

فتكون كاملستهزئ باهلل وآياته ورسله.. وأن تعلم أن ما أصابك َل يكن ليخطئك وأن ما  

ك.. وأن التطلب سخط اخلالق برىض املخلوق.. وأن التؤثر الدنيا  أخطأك َل يكن ليصيب

عىل اآلخرة ألن الدنيا فانية واآلخرة باقية.. وأن التبخل عىل إخوانك بام تقدر عليه.. وأن  

يكون رسيرتك كعالنيتك.. وأن التكون عالنيتك حسنة ورسيرتك قبيحة فإن فعلت ذلك 

تغضب إذاسمعت حقا..   لط الكذابني.. وأن ال كنت من املنافقني.. وأن ال تكذب والختا 

وأن تؤدب نفسك وأهلك وولدك وجريانك عىل حسب الطاقة.. وأن تعمل بام علمت..  

والتعاملن أحدا من خلق اهلل عز وجل إال باحلق.. وأن تكون سهال للقريب والبعيد.. وأن  

ملوت ومابعده من  التكون جبارا عنيدا.. وأن تكثر من التسبيح والتهليل والدعاء وذكر ا

القيامة واجلنة والنار.. وأن تكثر من قراءة القرآن وتعمل بام فيه.. وأن تستغنم الرب والكرامة  

باملؤمنني واملؤمنات.. وأن تنظر إىل كل ما الترىض فعله لنفسك فالتفعله بأحد من  

تكون الدنيا    املؤمنني.. وأن ال َتل من فعل اخلري.. وال تثقل عىل أحد إذا أنعمت عليه.. وأن

عندك سجنا حتى َيعل لك جنة؛ فهذه أربعون حديثا من استقام عليها، وحفظها عني من  

أمتي دخل اجلنة برَحة اهلل، وكان من أفضل الناس وأحبهم إىل اهلل عزا وجلا بعد النبيني  

يقني والشهداء والصاحلني، وحسن   يقني، وحرشه اهلل يوم القيامة مع النبيني والصدا والصدا
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 (1) (لئك رفيقا أو

: )نَضا اهلل عبدا سمع مقالتي فوعاها، وبلاغها  قال رسول اهلل  [ 770]احلديث: 

َمن َل يسمعها، فكم من حامل فقه غري فقيه، وكم من حامل فقه إىل َمن هو أفقه منه، ثالثٌّ  

واللزوم  ال يغله عليهنا قلب عبٍد مسلم: إخالص العمل هلل، والنصيحة ألئمة املسلمني، 

جلامعتهم، فإنا دعوهتم حميطٌة من ورائهم، املؤمنون إخوٌة تتكافئ دماؤهم، وهم يٌد عىل من  

متهم أدناهم(  (2)سواهم، يسعى بذا

: )األمور ثالثة أمر تبني لك رشده فاتبعه، وأمر  قال رسول اهلل    [ 771]احلديث:  

 (3)تبني لك غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده إىل اهلل عزوجل(

خصلتان ليس فوقهام من الربا َشء: اإليامن  ): قال رسول اهلل  [ 772]احلديث: 

باهلل، والنفع لعباد اهلل، وخصلتان ليس فوقهام من الرشا َشء: الرشك باهلل، والَضه لعباد  

 (4)اهلل(

وصاين باإلخالص يف  أ أوصاين رِب بتسع: ) : قال رسول اهلل  [ 773]احلديث: 

ن  الْس  والعالنية، والعدل يف الرضا والغضب، والقصد يف الفقر والغنى، وأن أعفو عما

ظلمني، وُأعطي َمن حرمني، وأصل َمن قطعني، وأن يكون صمتي فكرًا، ومنطقي ذكرًا،  

 (5)ونظري عربا ً(

َمن أصبح وأمسى وعنده ثالث فقد َتات  ): قال رسول اهلل  [ 774]احلديث: 

َمن أصبح وأمسى ُمعافا يف بدنه، آمنًا يف رسبه، عنده قوت يومه، فإن   عليه النعمة يف الدنيا: 
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 (1): وهو اإليامن(اآلخرةكانت عنده الرابعة فقد َتت عليه النعمة يف الدنيا و

أربع َمن كنا فيه كان يف نور اهلل األعظم: َمن  ) : قال رسول اهلل   [ 775]احلديث:  

إناا  )وَمن إذا أصابته مصيبة قال: ، ينا رسول اهلل كان عصمة أمره شهادة أن ال إله إال اهلل وأ

وَمن إذا أصاب خطيئة قال:  (،  احلمد هلل )وَمن إذا أصاب خريًا قال:  (،  هلل وإناا إليه راجعون 

 (2) أستغفر اهلل وأتوب إليه()

العلم خزائن ومفاتيحه السؤال، فاسألوا  ): قال رسول اهلل  [ 776]احلديث: 

 (3) ُيؤجر أربعة: السائل، واملتكلام، واملستمع، واملحبا هلم(رَحكم اهلل فإنه 

أربع من عالمات الشقاء: مجود العني،  ): قال رسول اهلل  [ 777]احلديث: 

ة احلرص يف طلب الدنيا، واإلرصار عىل الذنب(  (4)وقسوة القلب، وشدا

ة  ):  قال رسول اهلل    [ 778]احلديث:   ة  اهلدياة عىل ثالثة وجوه: هديا املكافأة، وهديا

 (5)مصانعة، وهدياة هلل(

ثالثة جمالستهم َُتيت القلب: اجللوس مع  ): قال رسول اهلل  [ 779]احلديث: 

 (6) األنذال، واحلديث مع النساء، واجللوس مع األغنياء(

م اهلل العقل ثالثة أجزاء فَمن كنا فيه كمل  ):  قال رسول اهلل    [ 780]احلديث:   قسا

رب عىل    عقله، وَمن َل تكن فيه فال عقل له: ُحسن املعرفة هلل، وُحسن الطااعة هلل، وُحسن الصا

 (7)أمر اهلل(
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اإليامن: عقد بالقلب، وقول باللسان، وعمل  ):  قال رسول اهلل    [ 781]احلديث:  

 (1)باألركان(

تي:  ) : قال رسول اهلل  [ 782]احلديث:  أربعة تلزم كل ذي حجى وعقل من ُأما

 (2)العلم، وحفظه، ونرشه، والعمل به(استامع 

للكسالن ثالث عالمات: يتوانى حتى  ): قال رسول اهلل  [ 783]احلديث: 

ط حتى يضياع، ويضياع حتى يأثم( ط، ويفرا  (3) يفرا

ا الناس.. ال تعطوا احلكمة غري أهلها  ): قال رسول اهلل  [ 784]احلديث:  أَيا

 تعاقبوا ظاملًا فيبطل فضلكم، وال تراؤوا  فتظلموها، وال َتنعوها أهلها فتظلموهم، وال

ا الناس.. إنا األشياء ثالثة:  . الناس فيحبط عملكم، وال َتنعوا املوجود فيقلا خريكم.  أَيا

.  أمر استبان رشده فاتابعوه، وأمر استبان غياه فاجتنبوه، وأمر اختلف عليكم فرداوه إىل اهلل.

ا الناس.. أال ُأنبائكم بأمرين خفيف  مؤونتهام، عظيم أجرمها، َل يلق اهلل بمثلهام: طول  أَيا

 (4)الصمت، وُحسن اخللق(

إنه ما سكن حبا الدنيا قلَب عبٍد إال التاط  ): قال رسول اهلل  [ 785]احلديث: 

فيها بثالث: ُشغل ال ينفد عناؤه، وفقر ال ُيدرك غناه، وأمل ال ُينال منتهاه.. أالَ إنا الدنيا 

تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه، وطالب   اآلخرةوبتان: فطالب طالبتان ومطل  اآلخرةو

حتى يأخذه املوت بغتة، أال وإنا السعيد َمن اختار باقية يدوم نعيمها   اآلخرةالدنيا تطلبه 

 (5) عىل فانية ال ينفد عذاهبا(
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َيرم ابن آدم وتشبه منه اثنتان: احلرص  ) : قال رسول اهلل  [ 786]احلديث: 

 (1) (األملو

إذا كان يوم القيامة َل تزلى قدما عبٍد حتى  ): قال رسول اهلل  [ 787]احلديث: 

ُيسأل عن أربع: عن عمره فيَم أفناه، وعن شبابه فيَم أباله، وعاما اكتسبه من أين اكتسبه،  

 (2)وفيَم أنفقه، وعن حبانا أهل البيت(

تي يف الدنيا عىل ث): قال رسول اهلل  [ 788]احلديث:  ا  يكون ُأما الثة أطباق: أما

ل  فال حيباون مجع املال وادخاره، وال َيْسعون يف اقتنائه واحتكاره، وإنام رضاهم  ،  الطبق األوا

، فأولئك اآلمنون الذين  اآلخرةمن الدنيا سدا جوعة وسرت عورة، وغناهم فيها ما بلغ هبم 

ل من أطيب  فإهنم حيبون مجع املا ، أما الطبق الثاينو . ال خوف عليهم وال هم حيزنون.

ون به إخواهنم، ويواسون به فقراءهم،   وجوهه وأحسن سبيله، يصلون به أرحامهم، ويربا

ولعضا أحدهم عىل الرضيف )أي احلجارة املحامة( أيْس عليه من أن يكتسب درمها من  

غري حله، أو يمنعه من حقه أن يكون له خازنا إىل حني موته، فأولئك الذين إن نوقشوا  

وأما الطبق الثالث: فإهنم حيبون مجع املال مما حلا وحرم،  .. عنهم سلموا عذبوا، وإن عفي 

ومنعه مما افرتض ووجب، إن أنفقوه أنفقوه إرسافا وبدارا، وإن أمسكوه أمسكوه بخال  

 (3) واحتكارا، أولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوهبم حتى أوردهتم النار بذنوهبم(

 املوجهة:   املواعظ والوصايا   ثانيا ـ 

إنا مع العزا ذالا،  رجال طلب منه الوصية: )يويص  رسول قال  [ 789]احلديث:  
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وإنا مع احلياة موتًا، وإنا مع الدنيا آخرة، وإنا لكل َشء حسيبًا، وعىل كل َشء رقيبًا، وإنا  

معك  وإناه ال بدا لك من قرين ُيدفن  .  لكلا حسنة ثوابًا، ولكلا سيئة عقابًا، ولكلا أجل كتابًا.

وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإْن كان كرياًم أكرمك، وإْن كان لئياًم أسلمك، ثما ال  

حُيرش إالا معك وال ُتبعث إالا معه وال ُتسأل إالا عنه، فال جتعله إالا صاحلًا، فإناه إن صلح  

 (1)(أنست به، وإن فسد ال تستوحش إالا منه، وهو فعلك

يف وصيته لإلمام عيل: )يا عيل.. ثالث ال تطيقها    رسولقال  [ 790]احلديث: 

هذه األمة: املواساة لألخ يف ماله، وإنصاف الناس من نفسه، وذكر اهلل عىل كلا حال، وليس  

هو سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إالا اهلل، واهلل أكرب، ولكن إذا ورد عىل ما حيرم عليه،  

 (2)خاف اهلل عزا وجلا عنده وتركه(

إلمام عيل: )يا عيل أوصيك يف نفسك  ا  رسول اهلل  مما أوَّص به    [ 791ديث:  ]احل 

بخصال فاحفظها عني(، ثم قال: )اللهم أعنه(، ثم قال: )أما األوىل فالصدق والخترجن  

من فيك كذبة أبدا، والثانية الورع وال جترتي عىل خيانة أبدا، والثالثة اخلوف من اهلل عز  

والرابعة كثرة البكاء من خشية اهلل يبني لك بكل دمعة ألف بيت يف اجلنة،  ذكره كأنك تراه،  

واخلامسة بذلك مالك ودمك دون دينك. والسادسة االخذ بسنتي يف صاليت وصومي  

وصدقتي أما الصالة فاخلمسون ركعة، وأما الصيام فثالثة أيام يف الشهر، اخلميس يف أوله  

وأما الصدقة فجهدك حتى تقول: قد أرسفت وَل  واالربعاء يف وسطه واخلميس يف آخره، 

تْسف، وعليك بصالة الليل وعليك بصالة الليل وعليك بصالة الليل، وعليك بصالة  
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وعليك بتالوة القرآن عىل كل   ، الزوال، وعليك بصالة الزوال، وعليك بصالة الزوال

وعليك  حال، وعليك برفع يديك يف صالتك وتقليبهام وعليك بالسواك عند كل وضوء، 

بمحاسن االخالق فاركبها ومساوي االخالق فاجتنبها، فان َل تفعل فال تلومن إال  

 (1)نفسك(

ملعاذ بن جبل ملا بعثه إىل اليمن: )يا معاذ   وصيته مما جاء يف  [ 792]احلديث: 

علمهم كتاب اهلل وأحسن أدهبم عىل األخالق الصاحلة، وأنزل الناس منازهلم خريهم  

ورشهم،وأنفذ فيهم أمر اهلل وال حتاش يف أمره وال ماله أحدا، فإهنا ليست بواليتك وال  

لعفويف غري ترك للحق، يقول  مالك، وأد إليهم االمانة يف كل قليل وكثري، وعليك بالرفق وا 

اجلاهل: قد تركت من حق اهلل، واعتذر إىل أهل عملك من كل أمر خشيت أن يقع إليك  

منه عيب حتى يعذروك، وأمت أمر اجلاهلية إال ما سنه االسالم، وأظهر أمر االسالم كله  

ذكر  صغريه وكبريه، وليكن أكثر مهك الصالة فإهنا رأس االسالم بعد االقرار بالدين، و

الناس باهلل واليوم اآلخر واتبع املوعظة فانه أقوى هلم عىل العمل بام حيب اهلل، ثم بث فيهم  

 (2)املعلمني واعبد اهلل الذي إليه ترجع، وال ختف يف اهلل لومة الئم(

ملعاذ بن جبل ملا بعثه إىل اليمن: )أوصيك   وصيته مما جاء يف  [ 793]احلديث: 

والوفاء بالعهد، وأداء االمانة، وترك اخليانة، ولني الكالم،  بتقوى اهلل، وصدق احلديث، 

،  اآلخرة، وحب األملوبذل السالم، وحفظ اجلار، ورَحة اليتيم، وحسن العمل وقرص 

واجلزع من احلساب، ولزوم االيامن، والفقه يف القرآن، وكظم الغيظ، وخفض اجلناح،  

وإياك أن تشتم مسلام، أو تطيع آثام أو تعيص إماما عادال، أو تكذب صادقا، أو تصدق كاذبا،  
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واذكر ربك عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة الْس بالْس والعالنية  

 (1)ي عليها(نن أحبكم إيل من يلقاين عىل مثل احلال التي فارقأاعلم يا معاذ وبالعالنية.. 

: يا رسول اهلل..علامني عماًل صاحلًا ال حُيال  قال رجل للنبي  [ 794]احلديث: 

، فقال:  ( ال تغضب، وال تسأل شيئًا، وارَض للناس ما ترىض لنفسك)بينه وبني اجلنة، قال:  

إذا صلايت العرص فاستغفر اهلل سبعًا وسبعني مرة، حتطى عنك  )يا رسول اهلل..زدين، قال: 

 (2) عمل سبع وسبعني سيئة(

أوصيك بخمس:  يويص رجال طلب منه الوصية: )   رسول  قال    [ 795]احلديث:  

لِّ صالة  باليأس عاما يف أيدي الناس، فإنه الغنى.. وإياك والطمع.. فإنه الفقر احلارض.. وص 

 (3)موداع.. وإياك وما تعتذر منه!.. وَأحبى ألخيك ما حتبه لنفسك(

بسبع خصال ال أدعهن   قال سلامن الفاريس: )أوصاين خلييل  [ 796]احلديث: 

عىل كل حال: )أوصاين أن انظر إىل َمن هو دوين، وال أنظر إىل َمن هو فوقي.. وأْن ُأحبا  

ا.. وأن أصل رَحي وإْن كانت مدبرة..   الفقراء، وأدنو منهم.. وأْن أقول احلقا وإن كان مرا

هلل العيل العظيم(  وال أسأل الناس شيئًا.. وأوصاين أن ُأكثر من قول )ال حول وال قوة إال با 

 (4) فإهنا كنز من كنوز اجلنة(

فأخذ بغرز راحلته، وهو يريد بعض   جاء أعراِبا إىل النبي  [ 797]احلديث: 

غزواته، فقال: يا رسول اهلل علامني عماًل أدخل اجلناة.. فقال: )ما أحببت أن يأتيه الناس  

 (5)إليك فأته إليهم، وما كرهت أن يأتيه إليك فال تأته إليهم، خلِّ سبيل الراحلة !.(
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 فإذا هو بالفضل  يريد حاجةً   قال اإلمام الباقر: خرج رسول اهلل    [ 798]احلديث:  

من خلفه عىل الغالم   بن العباس، فقال: )اَحلوا هذا الغالم خلفي، فاعتنق رسول اهلل 

ثم قال: )يا غالم.. خف اهلل جتده أمامك.. يا غالم.. خف اهلل يكفك ما سواه، وإذا سألت  

فوا عنك  فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل.. ولو أنا مجيع اخلاليق اجتمعوا عىل أن يرص

ر لك َل يستطيعوا، ولو أنا مجيع اخلاليق اجتمعوا عىل أن يرصفوا إليك شيئا َل   شيئًا قد ُقدِّ

ر لك َل يستطيعوا.. واعلم أنا النرص مع الصرب، وأنا الفرح مع الكرب، وأنا اليْس مع   ُيقدا

أشقى  العْس، وكل ما هو آت قريب إنا اهلل يقول: ولو أنا قلوب عبادي اجتمعت عىل قلب  

عبد يل، ما نقصني ذلك من سلطاين جناح بعوضة، ولو أنا قلوب عبادي اجتمعت عىل  

قلب أسعد عبٍد يل، ما زاد ذلك يف سلطاين جناح بعوضة، ولو أين أعطيت كل عبد ما  

سألني، ما كان ذلك إالا مثل إبرة جاءها عبٌد من عبادي فغمسها يف البحر، وذلك أنا عطائي  

َديت كالم،   (1)وإناام أقول ليشء: )كن.. فيكون( كالم، وعه

: )أال انبئكم برش الناس؟( قالوا: بىل يا رسول  قال رسول اهلل  [ 799]احلديث:  

اهلل قال: )من أبغض الناس وأبغضه الناس(، ثم قال: )أال انبئكم برش من هذا؟( قالوا: بىل  

يغفر ذنبا( قال: أال انبئكم  يا رسول اهلل قال: )الذي ال يقيل عثرة، وال يقيل معذرة، وال 

 (2)برش من هذا؟ قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: )الذي ال يؤمن رشه، وال يرجى خريه(

ا الناس..)يوما:    قال رسول اهلل    [ 800]احلديث:   قوب فيكم؟(.. قالوا:    أَيا ما الرى

م من  الرجل يموت وَل يرتك ولدًا، فقال   قوب رجٌل مات، وَل ُيقدا قوب حقا الرا : )بل الرى

علوك فيكم؟( ولده أحدًا حيتسبه عند اهلل وإن كانوا كثريًا بعده ..قالوا:  ( ، ثم قال: )ما الصا
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علوك َمن   علوك حق الصا م من ماله شيئًا حيتسبه  الرجل الذي ال مال له، فقال: )بل الصا َل يقدا

ديد القويا الذي  ( ، ثم قال: )ما الرصعة فيكم؟(عند اهلل وإن كان كثريًا من بعده ..قالوا: الشا

ال ُيوضع جنبه، فقال: )بل الرصعة حقا الرصعة رجل وكز الشيطان يف قلبه، واشتدا غضبه  

 (1) وظهر دمه، ثما ذكر اهلل فرصع بحلمه غضبه(

كيف بكم إذا فسد نساؤكم، وفسق شباانكم،  ):  قال رسول اهلل    [ 801]احلديث:  

وَل تأمروا باملعروف وَل تنهوا عن املنكر؟.. قيل له: ويكون ذلك يا رسول اهلل..قال: )نعم،  

.. قيل: يا رسول  (ورشٌّ من ذلك، وكيف بكم إذا ُأمرتم باملعروف وهُنيتم عن املنكر؟

من ذلك، وكيف بكم إذا رأيتم املعروف منكرا  اهلل..ويكون ذلك؟.. قال: )نعم، ورشٌّ 

 (2)واملنكر معروفا؟.(

عىل رجل حتى ذكروا مجيع خصال اخلري،   أثنى قوم بحَضته  [ 802]احلديث: 

: )كيف عقل الرجل؟.. فقالوا: يا رسول اهلل.. نخربك عنه باجتهاده يف  فقال رسول اهلل 

: )إنا األَحق يصيب بُحمقه أعظم من  العبادة وأصناف اخلري، تسألنا عن عقله؟.. فقال 

رجات، وينالون الزلفى من رهبم عىل قدر   فجور الفاجر، وإنام يرتفع العباد غدا يف الدا

 (3) عقوهلم(

قدم رجل نرصاينا من أهل نجران، وكان فيه بيان وله وقار وهيبة،    [ 803]احلديث:  

مه..إنا العاقل َمن  ) وقال: .. فزجر القائل، ( فقيل: )يا رسول اهلل ما أعقل هذا النرصاين

د اهلل، وعمل بطاعته(  (4) وحا
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يه بابنه: )من حممد رسول اهلل إىل   كتب رسول اهلل  [ 804]احلديث:   إىل معاذ يعزا

ا بعد.. فقد بلغني   معاذ بن جبل سالم عليك فإين أَحد اهلل إليك الذي ال إله إال هو، أما

جزُعك عىل ولدك الذي قىض اهلل عليه، وإنام كان ابنك من مواهب اهلل اهلنيئة، وعواريه  

لوقت معلوم، فإناا هلل وإناا إليه راجعون، ال  املستودعة عندك، فمتاعك اهلل به إىل أجل وقبضه  

مت عىل ثواب مصيبتك، لعلمت أنا املصيبة قد َقرُصت،   حيبطنا جزُعك أجَرك، ولو َقده

لعظيم ما أعدا اهلل عليها من الثواب ألهل التاسليم والصرب، واعلم أنا اجلزع ال يردا مياتا، وال  

ز املوعو د، فال يذهبنا أسفك عىل ما الزم لك وجلميع  يدفع َقَدرًا، فأْحسنه العزاء، وتنجا

 (1)(اخللق، نازٌل بقدره، والسالم عليك ورَحة اهلل وبركاته 

ارغب فيام عند اهلل حيباك اهلل،  )لرجل يعظه:  قال رسول اهلل  [ 805]احلديث: 

الدنيا  وازهد ما يف أيدي الناس حيباك الناس، إنا الزاهد يف الدنيا ُيريح، وُيريح قلبه وبدنه يف  

، ليجيئنا أقوام يوم القيامة هلم  اآلخرة، والراغب فيها ُيتعب قلبه وبدنه يف الدنيا واآلخرةو

يا نبيا اهلل.. أمصلاون كانوا؟(.. قال:  ) حسنات كأمثال اجلبال فُيؤمر هبم إىل الناار، فقيل: 

من أمر   نعم، كانوا يصلاون ويصومون ويأخذون وهنًا من الليل، لكناهم إذا الح هلم َشء )

 (2) الدنيا وثبوا عليه(

 الطويلة املقسمة:   املواعظ والوصايا ـ  ثالثا  

وهي املواعظ والوصايا الطويلة، والتي يرغب عنها الكثري من املحدثني بناء عىل  

شكهم فيها بسبب ورودها بذلك الطول، مع أن الكثري من املعاين الواردة فيها مما ورد مثله  

 الكريم.  باإلضافة إىل وروده يف القرآنيف سائر األحاديث 
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وهلذا قمنا بتقطيعها إىل جمموعة أحاديث بحسب املعاين الواردة فيها، ليسهل التعامل  

 معها، ومن تلك األحاديث: 

 الوصية األوىل: 

لإلمام عيل: )يا عيل.. أوصيك بوصية فاحفظها،    وهو حديث طويل، يبدأ بقوله  

فال تزال بخري ما حفظت وصيتي(، ونرى أنه ربام ال يكون قد قيل يف حمل واحد، أو أن  

الرواة ترصفوا يف تركيبه هبذا الشكل، وقد قسمناه بحسب معانيه إىل املقاطع التالية مع  

 :(1)حذف عبارة ]يا عيل[ الواردة يف بداية كل مقطع

: )رشه الناس من باع آخرته بدنياه، ورشٌّ من  قال رسول اهلل  [ 806ديث: ]احل 

 (2)ذلك من باع آخرته بدنيا غريه( 

: )إنا إزالة اجلبال الروايس أهون من إزالة ُملك  قال رسول اهلل    [ 807]احلديث:  

امه ل َل تنُقص أيا   (3) (مؤجا

بدينه ودنياه فال خري لك يف  : )َمْن َل تنتفع قال رسول اهلل  [ 808]احلديث: 

  (4) (جمالسته، وَمْن َل ُيوجب لك فال توجب له وال كرامة

: )أربعة ال ُتردا هلم دعوة: إماٌم عادٌل، ووالٌد  قال رسول اهلل  [ 809]احلديث: 

يت وجاليل   جل يدعو ألخيه بظهر الغيب، واملظلوم.. يقول اهلل جلا جالله: وعزا لولده، والرا

  (5) (و بعد حنيألنترصنا لك ول

: )ثامنية إن ُأهينوا فال يلوموا إالا أنفسهم:  قال رسول اهلل  [ 810]احلديث: 
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ر عىل ربِّ البيت، وطالب اخلري من أعدائه، وطالب   الذاهب إىل مائدة َل ُيدع إليها، واملتأما

اخل بني اثنني يف رسا َل ُيدخاله فيه، واملستخفا بالسلطان، و اجلالس  الفضل من اللئام، والدا

 (1)(يف جملس ليس له بأهل، واملقبل باحلديث عىل َمْن ال يسمع منه

: )ال َتزح فيذهب هباؤك، وال تكذب فيذهب  قال رسول اهلل  [ 811]احلديث: 

نورك، وإيااك وخصلتني: الضجرة والكسل، فإناك إْن ضجرت َل تصرب عىل حق، وإن  

د حقاً    (2)(كسلت َل تؤا

: )لكل ذنب توبة إالا سوء اخللق، فإنا صاحبه  قال رسول اهلل  [ 812]احلديث: 

 (3)(كلاام خرج من ذنب دخل يف ذنب

: )أربعة أرسع َشء عقوبة: رجل أحسنت إليه  قال رسول اهلل   [ 813]احلديث:  

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

 (4) (جل وصل قرابته فقطعوهفوفيت له وغدر بك، ور

: )ال وليمة إالا يف مخس: يف عرس، أو خرس،  قال رسول اهلل  [ 814]احلديث: 

أو عذار، أو وكار، أو ركاز.. فالعرس التزويج، واخلرس النفاس بالولد، والعذار اخلتان،  

كاز الرجل يقدم من مكة   (5)(والوكار يف رشى الدار، والرا

: )ال ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنًا إالا يف ثالث:  قال رسول اهلل    [ 815]احلديث:  

ة يف غري حمرم د ملعاد، أو لذا ة ملعاش، أو تزوا  (6) (مرما

:  اآلخرة: )ثالثة من مكارم األخالق يف الدنيا وقال رسول اهلل    [ 816]احلديث:  
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ن جهل عليك ن ظلمك، وتصل َمْن قطعك، وحتلم عما  (1)(أن تعفو عما

: )بادر بأربع قبل أربع: شبابك قبل هرمك،  قال رسول اهلل  [ 817ث: ]احلدي 

تك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك  (2)(وصحا

: )َمْن خاف اهلل عزا وجلا خاف منه كلا َشء،  قال رسول اهلل  [ 818]احلديث: 

 (3)(وَمْن َل خيف اهلل أخافه اهلل من كلا َشء 

: )ثالث من َل يكنا فيه َل يتما عمله: ورع حيجزه  قال رسول اهلل    [ 819]احلديث:  

، وخلق يداري به الناس، وحلم يردا به جهل اجلاهل  (4) (عن معايص اهلل عزا وجلا

: )ثالث فرحات للمؤمن يف الدنيا: لقاء  قال رسول اهلل  [ 820]احلديث: 

د يف آخر الليل   (5)(اإلخوان، وتفطري الصائم، والتهجا

: )للمؤمن ثالث عالمات: الصالة، والزكاة،  قال رسول اهلل  [ 821ديث: ]احل 

والصيام.. وللمتكلاف ثالث عالمات: يتملاق إذا حَض، ويغتاب إذا غاب، ويشمت  

باملصيبة.. وللظاَل ثالث عالمات: يقهر من دونه بالغلبة، ومن فوقه باملعصية، ويظاهر  

كان عند الناس، ويكسل إذا كان وحده،  الظلمة.. وللمرائي ثالث عالمات: ينشط إذا 

ث كذب، وإذا وعد   وحيبا أن حُيمد يف مجيع أموره.. وللمنافق ثالث عالمات: إذا حدا

 (6) (أخلف، وإذا أئتمن خان

: )واهلل لو أن املتواضع يف قعر بئر لبعث اهلل  قال رسول اهلل  [ 822]احلديث: 
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 (1) (األرشارعزوجل إليه رحيا يرفعه فوق االخيار يف دولة 

: )من انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل، ومن  قال رسول اهلل    [ 823]احلديث:  

منع أجريا أجره فعليه لعنة اهلل، ومن أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل. فقيل: يا  

 (2)(رسول اهلل وما ذلك احلدث؟ قال: القتل 

أمنه املسلمون عىل أمواهلم  : )املؤمن من قال رسول اهلل  [ 824]احلديث: 

 (3)(ودمائهم، واملسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه، واملهاجر من هجر السيئات

: )أوثق عرى االيامن احلب يف اهلل، والبغض يف  قال رسول اهلل   [ 825]احلديث:  

 (4)(اهلل

وة  : )إن اهلل تبارك وتعاىل قد أذهب باالسالم نخقال رسول اهلل    [ 826]احلديث:  

اجلاهلية وتفاخرهم بآبائهم أال وإن الناس من آدم، وآدم من تراب، وأكرمهم عند اهلل  

 (5)(أتقاهم 

: )من السحت ثمن امليتة، وثمن الكلب، وثمن  قال رسول اهلل    [ 827]احلديث:  

 (6)(اخلمر، ومهر الزانية والرشوة يف احلكم، وأجر الكاهن

: )من تعلم علام ليامري به السفهاء أوَيادل به  قال رسول اهلل  [ 828]احلديث: 

 (7)(العلامء أوليدعو الناس إىل نفسه فهو من أهل النار

: )إذا مات العبد قال الناس: ما خلاف؟..  قال رسول اهلل  [ 829]احلديث: 
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 (1)(وقالت املالئكة: ما قادم؟ 

 (2)(املؤمن وجناة الكافر: )الدنيا سجن قال رسول اهلل   [ 830]احلديث:  

 (3)(: )موت الفجأة راحة املؤمن وحْسة الكافرقال رسول اهلل    [ 831]احلديث:  

: )أوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل الدنيا: أخدمي  قال رسول اهلل  [ 832]احلديث: 

 (4)(َمْن خدمني، وأتعبي من خدمك

عند اهلل عزا وجلا جناح  : )إنا الدنيا لو عدلت قال رسول اهلل  [ 833]احلديث: 

 (5)(بعوضة، ملا سقى الكافر منها رشبة من ماء

لني واآلخرين إالا وهو يتمناى  قال رسول اهلل    [ 834]احلديث:   : )ما أحد من األوا

 (6)(يوم القيامة أناه َل ُيعط من الدنيا إالا قوتاً 

وصياحه هتليل،  : )أنني املؤمن املريض تسبيح، قال رسول اهلل   [ 835]احلديث:  

ونومه عىل الفراش عبادة، وتقلابه من جنب إىل جنب جهاد يف سبيل اهلل، فإْن ُعويف يميش  

 (7)(يف النااس وما عليه من ذنب

: )لو ُأهدي إيلا كراع َلقبلت، ولو ُدعيت إىل  قال رسول اهلل  [ 836]احلديث: 

 (8)(ذراع ألجبت

السنة، ومطهرة للفم، وَيلو  : )السواك من قال رسول اهلل  [ 837]احلديث: 

البرص، ويرىض الرَحن ويبيض االسنان، ويذهب بالبخر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام،  
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 (1)(ويذهب بالبلغم، ويزيد يف احلفظ، ويضاعف احلسنات، وتفرح به املالئكة 

السالم عىل   م : )النوم أربعة: نوم األنبياء عليه قال رسول اهلل  [ 838]احلديث: 

ار واملنافقني عىل أيسارهم، ونوم الشياطني   أقفيتهم، ونوم املؤمنني عىل أيامهنم، ونوم الكفا

 (2) (عىل وجوههم

: )االسالم عريان، ولباسه احلياء، وزينته  قال رسول اهلل  [ 839]احلديث: 

نا  الوفاء، ومروءته العمل الصالح، وعامده الورع، ولكل شئ أساس وأساس االسالم حب

 (3)(أهل البيت 

يته من  قال رسول اهلل    [ 840]احلديث:   : )ما بعث اهلل عزا وجلا نبيًا إالا وجعل ذرا

ية   (4)(صلبه، وجعل ذريتي من صلبك، ولوالك ما كانت يل ذرا

: )أربعة من قواصم الظهر: إمام يعيص اهلل  قال رسول اهلل  [ 841]احلديث: 

وهي ختونه، وفقر ال َيد صاحبه مداويا،  عزوجل ويطاع أمره، وزوجة حيفظها زوجها 

 (5) (وجار سوء يف دار مقام

: )أعجب النااس إيامنًا وأعظمهم يقينًا، قوم  قال رسول اهلل  [ 842]احلديث: 

ة، فآمنوا بسواد عىل بياض ، وُحجب عنهم احلجا  (6)(يكونون يف آخر الزمان َل يلحقوا النبيا

: )ثالث: يقسني القلب: استامع اللهو، وطلب  قال رسول اهلل   [ 843]احلديث:  

 (7) (الصيد، وإتيان باب السلطان
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 (1)(: )ال يقبل اهلل عزا وجلا دعاء قلب ساهقال رسول اهلل   [ 844]احلديث:  

 (2)(: )الصدقة تردا القضاء الذي قد ُأبرم إبراماً قال رسول اهلل   [ 845]احلديث:  

 (3)(: )ال صدقة وذو رحم حمتاجقال رسول اهلل   [ 846]احلديث:  

: )أمان ألمتي من الغرق إذا هم ركبوا السفن  قال رسول اهلل  [ 847]احلديث: 

هه وَ   هلل َوَما َقَدُروا ا﴿فقرؤا: بسم اهلل الرَحن الرحيم   َياَمةه    األرضَحقى َقْدره مَجهيًعا َقبَْضُتُه َيْوَم اْلقه

ا  يى اَمَواُت َمْطوه ُكوَن َوالسى ينههه ُسبَْحاَنُه َوَتَعاىَل َعامى ُيرْشه جَمَْراَها   هلل بهْسمه ا﴿[ 67]الزمر:  ﴾ ٌت بهَيمه

يمٌ   (4) ( [ 41]هود:  ﴾َوُمْرَساَها إهنى َرِبِّ َلَغُفوٌر َرحه

َأوه   هلل ُقله اْدُعوا ا﴿ : )أمان ألمتي من الْسق: قال رسول اهلل  [ 848]احلديث: 

ا َما َتْدُعوا َفَلُه اأْلَْساَمُء احْلُْسنَى َْحََن َأيًّ  (5)([ إىل آخر السورة 110]اإلرساء:   ﴾ اْدُعوا الرى

: )ال حول وال قوة إال  قال رسول اهلل  [ 849]احلديث:  : )أمان ألمتي من اهلما

  (6) (باهلل، ال ملجأ وال منجا من اهلل إالا إليه

يَِّي ا﴿: )أمان ألمتي من احلرق: قال رسول اهلل  [ 850]احلديث: 
ي   هلل إهنى َوله الىذه

نيَ  احلهه َل اْلكهَتاَب َوُهَو َيَتَوىلى الصى هه  هلل َوَما َقَدُروا ا﴿ [ 196]األعراف:  ﴾ َنزى   ﴾ َحقى َقْدره

 [ 91]األنعام:  

 (7) (مها : )رحم اهلل والدين َحال ولدمها عىل برا قال رسول اهلل   [ 851]احلديث:  

هامقال رسول اهلل   [ 852]احلديث:    (8)(: )َمْن أحزن والديه فقد عقا
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: )َمْن اغتيب عنده أخوه املسلم فاستطاع نرصه  قال رسول اهلل    [ 853]احلديث:  

 (1) (اآلخرةفلم ينرصه، خذله اهلل يف الدنيا و

يستغني،  : )َمْن كفى يتياًم يف نفقة بامله حتى قال رسول اهلل  [ 854]احلديث: 

 (2) (وجبت له اجلناة البتاة

ًا له، أعطاه  قال رسول اهلل   [ 855]احلديث:   : )َمْن مسح يده عىل رأس يتيم ترَحا

 (3)(اهلل عزا وجلا بكل شعرة نورًا يوم القيامة

: )العقل ما اكُتسب به اجلناة، وُطلب به رضا  قال رسول اهلل  [ 856]احلديث: 

 (4)(الرَحن 

: )إنا أول خلق خلقه اهلل عزا وجل العقل، فقال  قال رسول اهلل    [ 857]احلديث:  

يت وجاليل ما خلقت خلقًا هو أحبا إيلا   له: َأْقبهْل فَأْقَبل، ثم قال له: َأْدبهْر فَأْدَبر، وقال: وعزا

 (5) (منك، بك آخذ، وبك ُأعطي، وبك ُأثيب، وبك ُأعاقب

ْن  : )ال فقر أشدا مه قال رسول اهلل  [ 858]احلديث:  ْن اجلهل، وال مال َأْعَود مه

العقل، وال وحدة أوحش من العجب، وال عقل كالتدبري، وال ورع كالكفا عن حمارم اهلل  

ر  (6)(وعاما ال يليق، وال حسب كُحْسن اخللق، وال عبادة مثل التفكا

: )َمْن نيس الصالة عيلا فقد أخطأ طريق  قال رسول اهلل  [ 859]احلديث: 

 (7) (اجلناة
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: )لئن ُأدخل يدي يف فما التنني إىل املرفق، أحبا  قال رسول اهلل    [ 860]احلديث:  

ن أْن أسأل َمْن َل يكن ثما كان  (1)(إيلا مه

 الوصية الثانية: 

 :وهي وصية أخرى لإلمام عيل، ومن املقاطع الواردة فيها 

اهلل،  إن من اليقني أن ال تريض أحدا بسخط : )قال رسول اهلل  [ 861]احلديث: 

وال حتمد أحدا بام آتاك اهلل، وال تذم أحدا عىل ما َل يؤتك اهلل، فان الرزق ال َيره حرص  

حريص وال ترصفه كراهة كاره، إن اهلل بحكمه وفضله جعل الروح والفرح يف اليقني  

 (2)والرىض، وجعل اهلم واحلزن يف الشك والسخط(

من اجلهل، وال مال أعود من  إنه ال فقر أشد  : )قال رسول اهلل    [ 862]احلديث:  

العقل، وال وحدة أوحش من العجب، وال مظاهرة أحسن من املشاورة، وال عقل  

 (3) (كالتدبري، وال حسب كحسن اخللق، وال عبادة كالتفكر

آفة احلديث الكذب عىل اهلل وآفة العلم  : ) قال رسول اهلل  [ 863]احلديث: 

السامحة املن، وآفة الشجاعة البغي، وآفة اجلامل اخليالء،  النسيان، وآفة العبادة الفرتة، وآفة 

 (4) (وآفة احلسب الفخر

عليك بالصدق، وال خترج من فيك كذبة  : )قال رسول اهلل  [ 864]احلديث: 

أبدا، وال جترتين عىل خيانة أبدا، واخلوف من اهلل كأنك تراه، وابذل مالك ونفسك دون  

 (5)(فاركبها، وعليك بمساوي االخالق فاجتنبها دينك، وعليك بمحاسن االخالق 
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أحب العمل إىل اهلل ثالث خصال: من أيت  : )قال رسول اهلل  [ 865]احلديث: 

اهلل بام افرتض عليه فهومن أعبد الناس، ومن ورع عن حمارم اهلل فهو من أورع الناس، ومن  

 (1)(قنع بام رزقه اهلل فهو من أغنى الناس

ثالث من مكارم االخالق: تصل من  : ) قال رسول اهلل  [ 866]احلديث: 

 (2) (قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك

ثالث منجيات: تكف لسانك، وتبكي عىل  : ) قال رسول اهلل  [ 867]احلديث: 

 (3)(خطيئتك، ويسعك بيتك 

سيد االعامل ثالث خصال: إنصافك الناس  : )قال رسول اهلل   [ 868]احلديث:  

 (4)(نفسك، ومساواة االخ يف اهلل، وذكر اهلل عىل كل حال من 

ثالثة من حلل اهلل: رجل زار أخاه املؤمن يف  : )قال رسول اهلل   [ 869]احلديث:  

اهلل فهو زور اهلل وحق عىل اهلل أن يكرم زوره ويعطيه ماسأل، ورجل صىل ثم عقب إىل  

ه، واحلاج واملعتمر فهام وفداهلل  الصالة االخرى فهو ضيف اهلل وحق عىل اهلل أن يكرم ضيف

 (5)(وحق عىل اهلل أن يكرم وفده

: احلج ينفي  اآلخرةثالث ثواهبن يف الدنيا و: ) قال رسول اهلل  [ 870]احلديث: 

 (6)(الفقر، والصدقة تدفع البلية، وصلة الرحم تزيد يف العمر 

عمل: ورع  ثالث من َل يكن فيه َل يقم له : ) قال رسول اهلل  [ 871]احلديث: 

 

 .  من وصية اإلمام عيل، 6حتف العقول ص  ( 1)

 .  من وصية اإلمام عيل، 6( حتف العقول ص  2)

 .  من وصية اإلمام عيل، 6( حتف العقول ص  3)

 .  من وصية اإلمام عيل، 6( حتف العقول ص  4)

 .  من وصية اإلمام عيل، 6( حتف العقول ص  5)

 .  من وصية اإلمام عيل، 6( حتف العقول ص  6)



 

192 

 

 (1) (َيحزه عن معايص اهلل وعلم يرد به جهل السفيه، وعقل يداري به الناس

ثالثة حتت ظل العرش يوم القيامة: رجل  : ) قال رسول اهلل  [ 872]احلديث: 

أحب ألخيه ما أحب لنفسه، ورجل بلغه أمر فلم يقدم فيه وَل يتأخر حتى يعلم أن ذلك  

أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب عن نفسه،  االمر هلل رىض أو سخط، ورجل َل يعب 

 (2)(فانه كلام أصلح من نفسه عيبا بداله منها آخر، وكفى باملرء يف نفسه شغال 

ثالث من أبواب الرب: سخاء النفس، وطيب  : )قال رسول اهلل    [ 873]احلديث:  

 (3)(الكالم، والصرب عىل األذى

التوراة أربع إىل جنبهن أربع: من أصبح  يف : )قال رسول اهلل  [ 874]احلديث: 

عىل الدنيا حريصا أصبح وهو عىل اهلل ساخط، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فانام  

يشكوربه، ومن أتى غنيا فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، ومن دخل النار من هذه االمة فهو  

 (4)(من اختذ آيات اهلل هزوا ولعبا 

ربع إىل جنبهن أربع: من ملك استأثر، ومن  أ: )قال رسول اهلل    [ 875]احلديث:  

َل يسترش يندم، كام تدين تدان، والفقر املوت االكرب، فقيل له: الفقر من الدينار والدرهم؟  

 (5) (فقال: الفقر من الدين

كل عني باكية يوم القيامة إال ثالثة أعني: عني  : )قال رسول اهلل    [ 876]احلديث:  

 (6)(عن حمارم اهلل، وعني فاضت من خشية اهلل سهرت يف سبيل اهلل وعني غضت 

ذنب   طوبى لصورة نظر اهلل إليها تبكي عىل : )قال رسول اهلل  [ 877]احلديث: 
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 (1) (َل يطلع عىل ذلك الذنب أحد غري اهلل

ثالث موبقات وثالث منجيات: فأما  : )قال رسول اهلل  [ 878]احلديث: 

وإعجاب املرء بنفسه. وأما املنجيات فالعدل يف الرىض  املوبقات فهوى متبع، وشح مطاع،  

والغضب، والقصد يف الغنى والفقر، وخوف اهلل يف الْس والعالنية كأنك تراه، فإن َل تكن  

 (2)(تراه فانه يراك

ثالث حيسن فيهن الكذب: املكيدة يف  : ) قال رسول اهلل  [ 879]احلديث: 

 (3)(احلرب، وعدتك زوجتك، واالصالح بني الناس

ثالث يقبح فيهن الصدق: النميمة، وإخبار  : )قال رسول اهلل  [ 880]احلديث: 

 (4)(الرجل عن أهله بام يكره، وترسك الرجل عن اخلري 

أربع يذهبن ضالال: األكل بعد الشبع،  : )قال رسول اهلل  [ 881]احلديث: 

 (5)(السبخة، والصنيعة عند غري أهلها  األرضوالْساج يف القمر، والزرع يف 

أربع أرسع شئ عقوبة: رجل أحسنت إليه  : ) قال رسول اهلل  [ 882]احلديث: 

فكافاك باإلحسان إساءة ورجل ال تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل عاقدته عىل أمر  

 (6)(أمرك الوفاء له ومن أمره الغدربك، ورجل تصل رَحه ويقطعها فمن 

أربع من يكن فيه كمل إسالمه: الصدق،  : )قال رسول اهلل  [ 883]احلديث: 

 (7)(والشكر، واحلياء وحسن اخللق
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قلة طلب احلوائج من الناس هو الغنى  : )قال رسول اهلل  [ 884]احلديث: 

 (1)(الناس مذلة وهو الفقر احلارض احلارض، وكثرة احلوائج إىل 

 الوصية الثالثة: 

 :وهي وصية أخرى لإلمام عيل، ومن املقاطع الواردة فيها 

إياك ودخول احلامم بغري مئزر فإن من دخل  : )قال رسول اهلل  [ 885]احلديث: 

 (2)(احلامم بغري مئزر ملعون الناظر واملنظور إليه 

  رب اغفر ) :إن اهلل يعجب من عبده إذا قال : )قال رسول اهلل  [ 886]احلديث: 

نه ال يغفر الذنوب إال أنت( يقول: يا مالئكتي عبدي هذا قد علم أنه ال يغفر الذنوب  إيل ف

 (3)(غريي، اشهدوا أين قد غفرت له

إياك والكذب فان الكذب يسود الوجه ثم  : )قال رسول اهلل  [ 887]احلديث: 

عنداهلل كذابا، وإن الصدق يبيض الوجه ويكتب عند اهلل صادقا، واعلم أن الصدق  يكتب 

 (4) (مبارك والكذب مشؤوم

احذر الغيبة والنميمة، فإن الغيبة تفطر،  : )قال رسول اهلل  [ 888]احلديث: 

 (5)(والنميمة توجب عذاب القرب

والصادقا من غري  ال حتلف باهلل كاذبا : )قال رسول اهلل  [ 889]احلديث: 

 (6)(رضورة، وال جتعل اهلل عرضة ليمينك فإن اهلل ال يرحم وال يرعى من حلف باسمه كاذبا 
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 (1)(ال هتتم لرزق غد فإن كل غد يأيت برزقه : )قال رسول اهلل   [ 890]احلديث:  

إياك واللجاجة، فإن أوهلا جهل وآخرها  : )قال رسول اهلل  [ 891]احلديث: 

 (2)(ندامة

عليك بالسواك؛ فإن السواك مطهرة للفم،  : )قال رسول اهلل  [ 892]احلديث: 

ومرضات للرب، وجمالة للعني، واخلالل حيببك إىل املالئكة فان املالئكة تتأذى بريح فم  

 (3)(من ال يتخلل بعد الطعام 

ال تغضب فاذا غضبت فاقعد وتفكر يف قدرة  : )قال رسول اهلل    [ 893]احلديث:  

 (4) (العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق اهلل فانبذ غضبك وراجع حلمكالرب عىل 

احتسب بام تنفق عىل نفسك جتده عند اهلل  : )قال رسول اهلل  [ 894]احلديث: 

 (5) (مذخورا

أحسن خلقك مع أهلك وجريانك ومن  : ) قال رسول اهلل  [ 895]احلديث: 

 (6)(الدرجات العىل تعارش وتصاحب من الناس تكتب عند اهلل يف 

ما كرهته لنفسك فاكره لغريك وما أحببته  : ) قال رسول اهلل  [ 896]احلديث: 

لنفسك فأحبه ألخيك تكن عادال يف حكمك مقسطا يف عدلك، حمبا يف أهل السامء مودودا  

 (7)(احفظ وصيتي إن شاءاهلل تعاىل  األرضيف صدور أهل 

 الوصية الرابعة: 
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لإلمام عيل: )يا عيل أوصيك بوصية   وقد وردت يف حديث يقول فيه رسول اهلل 

 فاحفظها عني(، ومما ورد يف احلديث من الوصايا: 

إن اليقني أن ال تريض أحدا بسخط اهلل، وال  : )قال رسول اهلل  [ 897]احلديث:  

حتمد أحدا عىل ما آتاك اهلل، وال تذم أحدا عىل ما َل يؤتك اهلل، فإن الرزق ال َيره حرص  

ة كاره: إن اهلل بحكمه وفضله جعل الروح والفرح يف اليقني  يرصفه كراهي ت حريص وال 

 (1)والرضا، وجعل اهلم واحلزن يف الشك والسخط(

إنه ال فقر أشد من اجلهل، وال مال أعود من  : )قال رسول اهلل    [ 898]احلديث:  

العقل، وال وحدة أوحش من العجب، وال مظاهرة أوثق من املشاورة، وال عقل كالتدبري،  

 (2)(ع كالكف، وال حسب كحسن اخللق، وال عبادة كالتفكروال ور

آفة احلديث الكذب، وآفة العلم النسيان،  : )قال رسول اهلل  [ 899]احلديث: 

، وآفة  يوآفة العبادة الفرتة، وآفة الظرف الصلف، وآفة السامحة املن، وآفة الشجاعة البغ

 (3) (اجلامل اخليالء، وآفة احلسب الفخر

إنك التزال بخري ما حفظت وصيتي، أنت  : )قال رسول اهلل  [ 900]احلديث: 

 (4) (مع احلق، واحلق معك

 الوصية اخلامسة: 

به أبو األسود الدؤيل   وهو حديث طويل، حدث ،موجهة ألِب ذر الغفاريوهي 

قال: قدمت الربذة فدخلت عىل أِب ذر جندب بن جنادة فحدثني، قال: دخلت ذات يوم  

 

 .  من وصية اإلمام عيل ، 17و  16( املحاسن ص 1)

 .  من وصية اإلمام عيل ، 17و  16( املحاسن ص 2)

 .  من وصية اإلمام عيل ، 17و  16( املحاسن ص 3)

 .  من وصية اإلمام عيل ، 17و  16( املحاسن ص 4)
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يف مسجده، فلم أر يف املسجد أحدا من الناس إال رسول   يف صدر هناره عىل رسول اهلل 

  أنت  بأِب، اهلل  رسول يا : فقلت، املسجد خلوة فاغتنمت، جالس  جانبه إىلوعيل  اهلل 

باذر، إنك منا أهل البيت،  أ يا  بك وأكرم  نعم : )فقال  هبا،  اهلل ينفعني  بوصية  أوصني  يوأم

وإين موصيك بوصية إذا حفظتها فإهنا جامعة لطرق اخلريوسبله، فإنك إن حفظتها كان لك  

 هبا كفالن( 

ونرى ـ مثلام ذكرنا سابقا ـ أنه ربام ال يكون قد قيلت الوصية يف حمل واحد، أو أن  

الرواة ترصفوا يف تركيبها هبذا الشكل، وقد قسمناها بحسب معانيها إىل املقاطع التالية مع  

 :(1) حذف عبارة ]يا أبا ذر[ الواردة يف بداية كل مقطع

: )اعبد اهلل كأنك تراه، فإن كنت ال تراه فإنه عز  قال رسول اهلل    [ 901]احلديث:  

نه األول قبل كل َشء فال َشء قبله، والفرد  وجل يراك، واعلم أن أول عبادته املعرفة به فإ

وما فيهام وما بينهام من َشء،   األرضفال ثاين معه، والباقي ال إىل غاية، فاطر الساموات و

وهو اهلل اللطيف اخلبري، وهو عىل كل َشء قدير، ثم االيامن ِب واالقرار بأن اهلل عز وجل  

أرسلني إىل كافة الناس بشريا ونذيرا، وداعيا إىل اهلل بإذنه ورساجا منريا، ثم حب أهل بيتي  

تعاىل جعل أهل بيتي كسفينة    الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا، واعلم أن اهلل 

النجاة يف قوم نوح، من ركبها نجا، ومن رغب عنها غرق، ومثل باب حطة يف بني إرسائيل  

 (2) من دخلها كان آمنا(

: )احفظ ما أوصيتك به تكن سعيدا يف الدنيا  قال رسول اهلل  [ 902]احلديث: 

 

،  332، ومعاين األخبار ص73/ 74( بحار األنوار: 1)

 . 103/ 2اخلصال 

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 2)
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 (1) (اآلخرةو

يهام كثري من الناس: الصحة،  : )نعمتان مغبون فقال رسول اهلل    [ 903]احلديث:  

 (2) (والفراغ

: )اغتنم مخسا قبل مخس: شبابك قبل هرمك،  قال رسول اهلل  [ 904]احلديث: 

 (3) (وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

: )إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك  قال رسول اهلل  [ 905]احلديث: 

بعده، فإن يكن غد لك تكن يف الغد كام كنت يف اليوم له إن َل يكن غد لك َل تندم  ولست بام  

 (4) (عىل ما فرطت يف اليوم

: )كم من مستقبل يوما ال يستكمله، ومنتظر  قال رسول اهلل  [ 906]احلديث: 

 (5) (غدا ال يبلغه

  األمل : )لو نظرت إىل األجل ومسريه ألبغضت  قال رسول اهلل    [ 907]احلديث:  

 (6)(وغروره

: )كن يف الدنيا كأنك غريب وكعابر سبيل،  قال رسول اهلل  [ 908]احلديث: 

 (7)(وعد نفسك يف أهل القبور 

: )إذا أصبحت فال حتدث نفسك باملساء، وإذا  قال رسول اهلل  [ 909]احلديث:  

أمسيت فال حتدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل  

 

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 1)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 2)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 3)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 4)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 5)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 6)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 7)
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 (1)(ك ال تدري ما اسمك غداموتك؛ فإن

: )إياك أن تدركك الرصعة عند الغرة؛ فال َتكن  قال رسول اهلل    [ 910]احلديث:  

 (2) (من الرجعة، وال حيمدك من خلفت بام تركت، وال يعذرك من تقدم عليه بام به اشتغلت

نام  : )ما رأيت كالنار نام هارهبا، وال مثل اجلنة  قال رسول اهلل    [ 911]احلديث:  

 (3)(طالبها 

: )كن عىل عمرك أشح منك عىل درمهك  قال رسول اهلل  [ 912]احلديث: 

 (4)(ودينارك

: )هل ينتظر أحدكم إال غنى مطغيا، أو فقريا  قال رسول اهلل  [ 913]احلديث: 

منسيا، أو مرضا مضنيا، أو هرما مفندا، أو موتا حمريا أو الدجال فإنه رش غائب ينتظر، أو  

 (5)(والساعة أدهى وأمر الساعة 

: )إن رش الناس عند اهلل تعاىل يوم القيامة عاَل  قال رسول اهلل  [ 914]احلديث: 

 (6) (ال ينتفع بعلمه، ومن طلب علام ليرصف به وجوه الناس إليه َل َيد ريح اجلنة

: )إذا سئلت عن علم ال تعلمه فقل: ال أعلمه.  قال رسول اهلل    [ 915]احلديث:  

 (7)(ه، وال تفت الناس بام ال علم لك به تنج من عذاب يوم القيامة تنج من تبعت

: )يطلع قوم من أهل اجلنة إىل قوم من أهل النار  قال رسول اهلل    [ 916]احلديث:  

فيقولون: ما أدخلكم النار، وإنام دخلنا اجلنة بفضل تأديبكم وتعليمكم! فيقولون: إنا كنا  

 

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 1)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 2)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 3)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 4)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 5)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 6)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 7)
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 (1)(نأمركم باخلري وال نفعله

: )إن حقوق اهلل أعظم من أن يقوم هبا العباد،  قال رسول اهلل  [ 917: ]احلديث 

 (2) (وإن نعم اهلل عز وجل أكثر من أن حيصيها العباد، ولكن أمسوا تائبني، وأصبحوا تائبني

: )إنكم يف ممر الليل والنهار يف آجال منقوصة  قال رسول اهلل  [ 918]احلديث: 

بغتة، فمن يزرع خريا يوشك أن حيصد رغبة، ومن يزرع رشا  وأعامل حمفوظة، واملوت يأيت 

 (3) (يوشك أن حيصد ندامة، ولكل زارع ما زرع

: )ال يسبق بطيء بحظه، وال يدرك حريص ما  قال رسول اهلل  [ 919]احلديث: 

 (4) (َل يقدر له، ومن أعطى خريا فاهلل عز وجل أعطاه، ومن وقى رشا فإن اهلل وقاه

: )املتقون سادة، والفقهاء قادة، وجمالستهم  سول اهلل قال ر [ 920]احلديث: 

 (5)(زيادة

: )إن املؤمن لريى ذنبه كأنه حتت صخرة خياف  قال رسول اهلل   [ 921]احلديث:  

 (6)(أن تقع عليه، والكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر عىل أنفه 

الذنوب بني  : )إن اهلل إذا أراد بعبد خريا جعل قال رسول اهلل  [ 922]احلديث: 

 (7)(عينيه ممثلة 

: )ال تنظر إىل صغر اخلطيئة، ولكن انظر إىل من  قال رسول اهلل    [ 923]احلديث:  

 (8) (عصيت

 

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 1)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 2)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74نوار: ( بحار األ 3)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 4)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 5)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 6)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 7)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 8)
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: )إن نفس املؤمن أشد تقلبا وخيفة من  قال رسول اهلل  [ 924]احلديث: 

 (1)(العصفور حني يقذف به يف رشك

فعله فذاك الذي أصاب حظه،  : )من وافق قوله  قال رسول اهلل    [ 925]احلديث:  

 (2)(ومن خالف قوله فعله فذلك املرء إنام يوبخ نفسه 

 (3) (: )إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبهقال رسول اهلل   [ 926]احلديث:  

واتبعته تيْس    اآلخرة: )إنك إذا طلبت شيئا من  قال رسول اهلل    [ 927]احلديث:  

 (4)(ه عْس عليك، فإنك عىل حال خشيته لك، وإذا رأيت شيئا من أمر الدنيا واتبعت

: )ال تنطق فيام ال يعنيك فإنك لست منه يف َشء  قال رسول اهلل    [ 928]احلديث:  

 (5)(واحرز لسانك كام حترز رزقك 

: )إن اهلل جل ثناؤه ليدخل قوما اجلنة فيعطيهم  قال رسول اهلل   [ 929]احلديث:  

الدرجات العىل، فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون:  م يف وحتى تنتهي أمانيهم، وفوقهم ق 

ربنا إخواننا كنا معهم يف الدنيا، فبم فضلتهم علينا؟ فيقال: هيهات، إهنم كانوا َيوعون  

حني تشبعون، ويظمأون حني تروون، ويقومون حني تنامون، ويشخصون حني  

 (6) (ختفضون

جعل قرة عيني يف الصالة وحببها  : )إن اهلل تعاىل  قال رسول اهلل    [ 930]احلديث:  

إيل كام حبب إىل اجلائع الطعام، وإىل الظمآن املاء، فإن اجلائع إذا أكل الطعام شبع، وإذا  

 

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 1)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 2)

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74( بحار األنوار: 3)
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 (1) (رشب املاء روي، وأنا ال أشبع من الصالة

: )إن اهلل تعاىل بعث عيسى بن مريم بالرهبانية،  قال رسول اهلل    [ 931]احلديث:  

 (2) (وجعلت يف الصالة قرة عيني  وبعثت باحلنيفية السمحة،

: )أيام رجل تطوع يف يوم اثنتي عرشة ركعة  قال رسول اهلل  [ 932]احلديث: 

 (3)(سوى املكتوبة، كان له حقا واجبا بيت يف اجلنة

: )صالة يف مسجدي هذا تعدل مائة ألف صالة  قال رسول اهلل    [ 933]احلديث:  

احلرام، وصالة يف املسجد احلرام تعدل مائة ألف صالة يف  يف غريه من املساجد إال املسجد 

غريه، وأفضل من هذا كله صالة يصليها الرجل يف بيته حيث ال يراه إال اهلل عز وجل يطلب  

 (4) (هبا وجه اهلل تعاىل

: )إنك ما دمت يف الصالة فإنك تقرع باب  قال رسول اهلل  [ 934]احلديث: 

 (5)(امللك يفتح امللك، ومن يكثر قرع باب 

: )ما من مؤمن يقوم إىل الصالة إال تناثر عليه  قال رسول اهلل  [ 935]احلديث: 

الرب ما بينه وبني العرش، ووكل به ملك ينادي: يا بن آدم، لو تعلم ما لك يف صالتك ومن  

 (6)(تناجي ما سئمت وال التفت 

لقيامة،  : )طوبى ألصحاب األلوية يوم اقال رسول اهلل  [ 936]احلديث: 

 (7) (حيملوهنا فيسبقون الناس إىل اجلنة، أال وهم السابقون إىل املساجد باألسحار وغريها 

 

 . من وصية أِب ذر، 73/ 74نوار: ( بحار األ 1)
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: )ال جتعل بيتك قربا، واجعل فيه من صالتك  قال رسول اهلل  [ 937]احلديث:  

 (1)(يضئ هبا قربك

: )الصالة عمود الدين واللسان أكرب، والصدقة  قال رسول اهلل    [ 938]احلديث:  

 (2)(َتحو اخلطيئة واللسان أكرب 

: )الدرجة يف اجلنة فوق الدرجة كام بني السامء  قال رسول اهلل  [ 939]احلديث: 

، وإن العبد لريفع برصه فيلمع له نور يكاد خيطف برصه، فيفرح فيقول: ما هذا؟  األرضو

، وقد فضل  فيقال. هذا نور أخيك املؤمن. فيقول: هذا أخي فالن، كنا نعمل مجيعا يف الدنيا 

 (3) (عيل هكذا! فيقال: إنه كان أفضل منك عمال، ثم َيعل يف قلبه الرضا حتى يرىض

: )الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر، وما أصبح  قال رسول اهلل    [ 940]احلديث:  

فيها مؤمن إال وهو حزين، وكيف ال حيزن املؤمن وقد أوعده اهلل أنه وارد جهنم وَل يعده  

 (4)(أنه صادر عنها 

: )من أويت من العلم ما ال يعمل به حلقيق أن  قال رسول اهلل  [ 941]احلديث: 

يَن  ﴿ يكون أويت علام ال ينفعه اهلل عز وجل به، ألن اهلل جل ثناؤه نعت العلامء فقال:  إهنى الىذه

دً  وَن لهأْلَْذَقانه ُسجى ره
ْم خَيه ْن َقْبلههه إهَذا ُيْتىَل َعَليْهه ْلَم مه نَا إهْن  107ا ) ُأوُتوا اْلعه ( َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربِّ

نَا ملََْفُعواًل )  يُدُهْم ُخُشوًعا 108َكاَن َوْعُد َربِّ وَن لهأْلَْذَقانه َيْبُكوَن َوَيزه ره
  107]اإلرساء:    ﴾( َوخَيه

 (5)(  [109 ـ

: )من استطاع أن يبكي قلبه فليبك، ومن َل  قال رسول اهلل  [ 942]احلديث: 
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 (1)(فليشعر قلبه احلزن وليتباكيستطع 

: )إن القلب القايس بعيد من اهلل، ولكن ال  قال رسول اهلل  [ 943]احلديث: 

 (2)(تشعرون

: )ما من خطيب إال عرضت عليه خطبته يوم  قال رسول اهلل  [ 944]احلديث: 

 (3) (القيامة وما أراد هبا 

النافلة يف الْس تفضل عىل العالنية  : )إن صالة قال رسول اهلل  [ 945]احلديث:  

 (4)(كفضل الفريضة عىل النافلة

: )ما يتقرب العبد إىل اهلل بيشء أفضل من  قال رسول اهلل  [ 946]احلديث: 

 (5)(السجود

 (6) (الذكر اخلفي:  : )اذكر اهلل ذكرا خامالقال رسول اهلل   [ 947]احلديث:  

اهلل عز وجل: ال أمجع عىل عبدي  : )يقول قال رسول اهلل  [ 948]احلديث: 

 (7) (خوفني، وال أمجع له أمنني، فإذا أمنني أخفته يوم القيامة، وإذا خافني أمنته يوم القيامة

: )لو أن رجال كان له مثل عمل سبعني نبيا  قال رسول اهلل  [ 949]احلديث: 

 (8) (الحتقره وخيش أن ال ينجو من رش يوم القيامة

: )إن العبد لتعرض عليه ذنوبه يوم القيامة  اهلل  قال رسول [ 950]احلديث: 
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 (1) (فيقول: أما إين قد كنت منك مشفقا، فيغفر له

: )إن الرجل ليعمل احلسنة فيتكل عليها،  قال رسول اهلل  [ 951]احلديث: 

ويعمل املحقرات فيأيت اهلل عز وجل وهو من األشقياء، وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق  

 (2)(عز وجل آمنا يوم القيامةمنها فيأيت اهلل 

: )إن العبد ليذنب فيدخل إىل اهلل بذنبه ذلك  قال رسول اهلل  [ 952]احلديث: 

يكون ذلك الذنب نصب عينه تائبا منه فارا  ) قال. وكيف ذلك، يا رسول اهلل؟ قال:    (، اجلنة

 (3) (إىل اهلل حتى يدخل اجلنة

دان نفسه وعمل ملا بعد املوت،  : )إن الكيس من  قال رسول اهلل    [ 953]احلديث:  

 (4)(والعاجز من اتبع نفسه وهواها، وَتنى عىل اهلل عز وجل األماين

: )إن أول َشء يرفع من هذه األمة األمانة  قال رسول اهلل  [ 954]احلديث: 

 (5)(واخلشوع حتى ال تكاد ترى خاشعا 

الدنيا كانت : )والذي نفس حممد بيده لو أن قال رسول اهلل  [ 955]احلديث: 

 (6) (تعدل عند اهلل عز وجل جناح بعوضة ما سقى الكافر والفاجر منها رشبة من ماء

: )إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إال ما ابتغى  قال رسول اهلل    [ 956]احلديث:  

 (7) (به وجه اهلل عز وجل

قها  : )ما من َشء أبغض إىل اهلل من الدنيا، خلقال رسول اهلل  [ 957]احلديث: 
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ثم أعرض عنها فلم ينظر إليها، وال ينظر إليها حتى تقوم الساعة، وما من َشء أحب إىل  

 (1)(اهلل تعاىل من االيامن به وترك ما أمر أن يرتك 

: )إن اهلل تعاىل أوحى إىل أخي عيسى  قال رسول اهلل  [ 958]احلديث: 

 (2)(فإهنا دار املعاد اآلخرةحتب الدنيا فإين لست أحبها، وأحب  ال عيسى،  يا :  لسالم اعليه

  الدنيا  بخزائن  أتاين  لسالما: )إن جربيل عليه قال رسول اهلل  [ 959]احلديث: 

  ربك  عند حظك  من  تنقصك وال  األرض  خزائن هذه  إن حممد، يا : فقال شهباء، بغلة عىل 

جعت   وإذا  رِب،  شكرت  شبعت إذا  فيها،  يل حاجة ال  جربئيل، حبيبي : فقلت ، تعاىل

 (3)(سألته

: )إذا أراد اهلل بعبد خريا فقهه يف الدين، وزهده  قال رسول اهلل    [ 960]احلديث:  

 (4)(يف الدنيا، وبرصه بعيوب نفسه 

: )ما زهد عبد يف الدنيا إال أثبت اهلل احلكمة يف  قال رسول اهلل   [ 961]احلديث:  

لسانه، وبرصه عيوب الدنيا وداءها ودواءها، وأخرجه منها ساملا إىل دار  قلبه، وأنطق هبا 

 (5)(السالم 

: )إذا رأيت أخاك قد زهد يف الدنيا فاستمع منه،  قال رسول اهلل    [ 962]احلديث:  

من َل ينس املقابر  ) قال: يا رسول اهلل، من أزهد الناس؟ قال:  (، فإنه يلقي إليك احلكمة

 (6) (ملا يبقى، ومن َل يعد غدا من أيامه، وعد نفسه يف املوتىوالبىل، وترك ما يفنى 

: )إن اهلل تعاىل َل يوح إيل أن أمجع املال، لكن  قال رسول اهلل  [ 963]احلديث: 
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يَن ) ﴿أوحى إيل أن  ده اجه َن السى ( َواْعُبْد َربىَك َحتىى َيْأتهَيَك  98َسبِّْح بهَحْمده َربَِّك َوُكْن مه

 (1)(  [99،  98]احلجر:   ﴾ اْلَيقهنيُ 

،  األرض: )إين ألبس الغليظ، وأجلس عىل قال رسول اهلل  [ 964]احلديث: 

 (2) (وأركب احلامر بغري رسج، وأردف خلفي، فمن رغب عن سنتي فليس مني

: )حب املال والرشف مذهب لدين الرجل،  قال رسول اهلل  [ 965]احلديث: 

اخلائفون اخلاضعون املتواضعون الذاكرون اهلل كثريا يستبقون الناس إىل  قال: يا رسول اهلل،  

اجلنة؟ قال: ال، ولكن فقراء املؤمنني، فإهنم يأتون يوم القيامة فيتخطون رقاب الناس،  

فيقول هلم خزنة اجلنة: كام أنتم حتى حتاسبوا. فيقولون: بم نحاسب! فواهلل ما ملكنا حتى  

 (3)(ا فنقبض ونبسط، ولكنا عبدنا ربنا حتى أتانا اليقني نجور ونعدل، وال أفيض علين

: )إن الدنيا مشغلة للقلب والبدن، فإن اهلل عز  قال رسول اهلل  [ 966]احلديث: 

 (4) ( وجل يسأل أهل الدنيا عام نعموا يف حالهلا، فكيف بام نعموا يف حرامها!

وجل أن َيعل رزق من  : )إين قد سألت اهلل عز  قال رسول اهلل    [ 967]احلديث:  

 (5) (أحبني الكفاف، ويعطي من أبغضني املال والبنني

: )طوبى للزاهدين يف الدنيا، الراغبني يف  قال رسول اهلل  [ 968]احلديث: 

، الذين اختذوا أرض اهلل بساطا، وتراهبا فراشا، وماءها طيبا، واختذوا الكتاب  اآلخرة

 (6)(قرضا شعارا، والدعاء هلل دثارا، وقرضوا الدنيا 

العمل الصالح، وحرث   اآلخرة: )إن حرث قال رسول اهلل  [ 969]احلديث: 
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 (1) (الدنيا املال والبنون

: )إن رِب تبارك اسمه أخربين، فقال: وعزيت  قال رسول اهلل  [ 970]احلديث: 

وجاليل، ما أدرك العابدون درك البكاء عندي شيئا، واين البني هلم يف الرفيق األعىل قرصا  

 (2)(ال يشاركهم فيه أحد

: )أكيس املؤمنني: أكثرهم للموت ذكرا،  قال رسول اهلل  [ 971]احلديث: 

 (3)(وأحسنهم له استعدادا

: )إذا دخل النور القلب انفتح القلب  قال رسول اهلل  [ 972]احلديث: 

اإلنابة إىل دار  ): قال: فام عالمة ذلك، بأِب أنت وأمي يا رسول اهلل؟ قال  (واستوسع

 (4)(اخللود، والتجايف عن دار الغرور، واالستعداد للموت قبل نزوله 

: )اتق اهلل وال تري الناس أنك ختشى اهلل  قال رسول اهلل  [ 973]احلديث: 

 (5)(فيكرموك وقلبك فاجر 

: )إن هلل مالئكة قياما من خيفته ما رفعوا  قال رسول اهلل  [ 974]احلديث: 

، فيقولون مجيعا: سبحانك وبحمدك ما اآلخرةرؤوسهم حتى ينفخ يف الصور النفخة 

عبدناك كام ينبغي لك أن نعبد، ولو كان لرجل عمل سبعني نبيا الستقل عمله من شدة ما  

لغلت منه مجاجم من يف مغرهبا،    يرى يومئذ، ولو أن دلوا صب من غسلني يف مطلع الشمس

ولو أن زفرات جهنم زفرت َل يبق ملك مقرب وال نبي مرسل إال خر جاثيا عىل ركبتيه،  

 (6)(يقول: رب نفيس نفيس 
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: )لو أن امرأة من نساء أهل اجلنة اطلعت من  قال رسول اهلل  [ 975]احلديث: 

أفضل مما يضئ القمر ليلة البدر، ولوجد ريح    األرضسامء الدنيا يف ليلة ظلامء ألضاءت هلا  

، ولو أن ثوبا من ثياب أهل اجلنة نرش اليوم يف الدنيا لصق من ينظر  األرض نرشها مجيع أهل  

 (1) (إليه وما َحلته أبصارهم

: )اخفض صوتك عند اجلنائز، وعند القتال،  قال رسول اهلل  [ 976]احلديث: 

 (2) (وعند القرآن

: )إذا تبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغوال  سول اهلل قال ر [ 977]احلديث: 

 (3) (بالتفكر واخلشوع، واعلم أنك الحق به

: )اعلم أن كل َشء إذا فسد، فامللح دواؤه، فإذا  قال رسول اهلل    [ 978]احلديث:  

فسد امللح فليس له دواء، واعلم أن فيكم خلتني: الضحك من غري عجب، والكسل من  

 (4)(غري سهر 

: )ركعتان مقترصتان يف تفكر خري من قيام ليلة  قال رسول اهلل    [ 979]احلديث:  

 (5) (والقلب ساه

: )احلق ثقيل مر، والباطل خفيف حلو، ورب  قال رسول اهلل  [ 980]احلديث: 

 (6)(شهوة ساعة تورث حزنا طويال

: )ال يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس  قال رسول اهلل  [ 981]احلديث: 
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 (1)(لهم يف جنب اهلل أمثال األباعر، ثم يرجع إىل نفسه فيكون هو أحقر حاقر هلا ك

: )ال يصيب الرجل حقيقة االيامن حتى يرى  قال رسول اهلل  [ 982]احلديث: 

 (2) (الناس كلهم َحقى يف دينهم عقالء يف دنياهم

أهون  : )حاسب نفسك قبل أن حتاسب، فإنه قال رسول اهلل  [ 983]احلديث: 

حلسابك غدا، وزن نفسك قبل أن توزن، وجتهز للعرض األكرب يوم تعرض ال خيفى عىل  

 (3)(اهلل خافية

،  األمل : )إذا أحببت أن تدخل اجلنة، فاقرص من  قال رسول اهلل    [ 984]احلديث:  

واجعل املوت نصب عينك، واستح من اهلل حق احلياء، قال: يا رسول اهلل، كلنا نستحي من  

: ليس كذلك احلياء، ولكن احلياء من اهلل أن ال تنسى املقابر والبىل، واجلوف وما  اهلل، قال

فليدع زينة الدنيا، فإذا كنت كذلك   األجر وعى، والرأس وما حوى، فمن أراد كرامة 

 (4)(أصبت والية اهلل

: )يكفي من الدعاء مع الرب ما يكفي الطعام من  قال رسول اهلل    [ 985]احلديث:  

 (5)(امللح

: )مثل الذي يدعو بغري عمل، كمثل الذي يرمي  قال رسول اهلل    [ 986]احلديث:  

 (6) (بغري وتر

: )إن اهلل يصلح بصالح العبد ولده وولد ولده،  قال رسول اهلل    [ 987]احلديث:  
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 (1) (وحيفظه يف دويرته والدور حوله ما دام فيهم

: )إن ربك عز وجل يباهي املالئكة بثالثة نفر:  قال رسول اهلل  [ 988]احلديث:  

فردا، فيؤذن ثم يصيل، فيقول ربك للمالئكة: انظروا إىل عبدي   األرض رجل يصبح يف 

يصيل وال يراه أحد غريي، فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إىل الغد  

د، فيقول تعاىل:  من ذلك اليوم، ورجل قام من الليل فصىل وحده فسجد ونام وهو ساج

انظروا إىل عبدي روحه عندي، وجسده يف طاعتي ساجد، ورجل يف زحف فر أصحابه  

 (2)(وثبت وهو يقاتل حتى يقتل 

: )ما من رجل َيعل جبهته يف بقعة من بقاع قال رسول اهلل  [ 989]احلديث: 

نزل يصيل  إال شهدت له هبا يوم القيامة، وما من منزل نزله قوم إال وأصبح ذلك امل األرض

 (3) (عليهم أو يلعنهم

  األرض : )ما من صباح وال رواح إال وبقاع قال رسول اهلل  [ 990]احلديث: 

ينادي بعضها بعضا: يا جارة، هل مر بك اليوم ذاكر هلل تعاىل، أو عبد وضع جبهته عليك  

ترى  ساجدا هلل تعاىل؟ فمن قائلة: ال. ومن قائلة: نعم، فإذا قالت: نعم، اهتزت وانرشحت و 

 (4) (أن هلا فضال عىل جارهتا 

لتبكي عىل املؤمن إذا مات أربعني    األرض : )إن  قال رسول اهلل    [ 991]احلديث:  

 (5)(صباحا 

: )إذا كان العبد يف أرض قفر فتوضأ أو تيمم  قال رسول اهلل  [ 992]احلديث: 
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طرفاه، يركعون  ثم أذن وأقام وصىل، أمر اهلل عز وجل املالئكة فصفوا خلفه صفا ال يرى 

 (1)(بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون عىل دعائه

: )من أقام وَل يؤذن، َل يصل معه إال امللكان قال رسول اهلل  [ 993]احلديث: 

 (2) (اللذان معه

: )ما من شاب يدع هلل الدنيا وهلوها، وأهرم  قال رسول اهلل  [ 994]احلديث: 

 (3) (اهلل أجر اثنني وسبعني صديقا شبابه يف طاعة اهلل، إال أعطاه 

 (4)(: )الذاكر يف الغافلني كاملقاتل يف الفارينقال رسول اهلل   [ 995]احلديث:  

: )اجلليس الصالح خري من الوحدة، والوحدة  قال رسول اهلل  [ 996]احلديث:  

 (5)(خري من جليس السوء، وإمالء اخلري خري من السكوت، والسكوت خري من إمالء الرش 

: )ال تصاحب إال مؤمنا، وال يأكل طعامك إال  قال رسول اهلل    [ 997ديث:  ]احل 

 (6)(تقي، وال تأكل طعام الفاسقني 

: )أطعم طعامك من حتبه يف اهلل، وكل طعام من  قال رسول اهلل    [ 998]احلديث:  

 (7)(حيبك يف اهلل عز وجل

قائل، فليتق  : )إن اهلل عز وجل عند لسان كل قال رسول اهلل  [ 999]احلديث: 

 (8) (اهلل امرؤ، وليعلم ما يقول

: )اترك فضول الكالم، وحسبك من الكالم  قال رسول اهلل  [ 1000]احلديث:  
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 (1)(ما تبلغ به حاجتك 

: )كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما  قال رسول اهلل  [ 1001]احلديث: 

 (2) (سمعه

بطول السجن من  : )ما من َشء أحق قال رسول اهلل  [ 1002]احلديث: 

 (3)(اللسان

: )إن من إجالل اهلل إكرام العلم والعلامء،  قال رسول اهلل  [ 1003]احلديث: 

 (4) (وذي الشيبة املسلم، واكرام َحلة القرآن وأهله، واكرام السلطان املقسط

: )من فر من رزقه كام يفر من املوت ألدركه  قال رسول اهلل  [ 1004]احلديث: 

 (5) (يدركه املوترزقه كام 

: )أال أعلمك كلامت ينفعك اهلل عز وجل  قال رسول اهلل  [ 1005]احلديث: 

احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده أمامك، تعرف  )قلت: بىل، يا رسول اهلل. قال:  (هبن؟

إىل اهلل عز وجل يف الرخاء يعرفك يف الشدة، وإذا سألت فاسأل اهلل عز وجل، وإذا استعنت  

، فقد جرى القلم بام هو كائن إىل يوم القيامة، فلو أن اخللق كلهم جهدوا أن  فاستعن باهلل

ينفعوك بيشء َل يكتب لك ما قدروا عليه، ولو جهدوا أن يَضوك بيشء َل يكتبه اهلل عليك 

ما قدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل هلل عز وجل بالرضا يف اليقني فافعل، وإن َل تستطع  

تكره خريا كثريا، وان النرص مع الصرب، والفرج مع الكرب، وإن مع   فإن يف الصرب عىل ما 

 (6)(العْس يْسا 
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قال: وما هو،   ( : )استغن بغناء اهلل يغنك اهللقال رسول اهلل  [ 1006]احلديث: 

 (1)(غداء يوم وعشاء ليلة، فمن قنع بام رزقه اهلل فهو أغنى الناس )يا رسول اهلل؟ فقال:  

: )إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: إين لست كل  قال رسول اهلل  [ 1007]احلديث: 

كالم احلكيم أتقبل ولكن مهه وهواه، فإن كان مهه وهواه فيام أحب وأرىض جعلت صمته  

 (2) (َحدا يل ووقارا وإن َل يتكلم

: )إن اهلل تبارك وتعاىل ال ينظر إىل صوركم  قال رسول اهلل  [ 1008]احلديث: 

 (3) (كن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكموال إىل أموالكم ول

 . ، وأشار إىل صدره(: )التقوى التقوى هاهنا قال رسول اهلل   [ 1009]احلديث:  

: )أربع ال يصيبهن إال مؤمن: الصمت وهو  قال رسول اهلل  [ 1010]احلديث: 

أول العبادة، والتواضع هلل سبحانه وتعاىل، وذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف كل حالة، وقلة  

 (4) (اليشء، يعني قلة املال

: )هم باحلسنة، وإن َل تعملها، لكيال تكتب  قال رسول اهلل  [ 1011]احلديث: 

 (5)(من الغافلني

: )من ملك ما بني فخذيه وبني حلييه دخل  قال رسول اهلل  [ 1012]احلديث: 

الناس عىل  وهل يكب )قال: يا رسول اهلل، إنا لنؤخذ بام تنطق به ألسنتنا؟ قال:  (، اجلنة

مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم، إنك ال تزال ساملا ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك  

 (6) (أو عليك
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: )إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان اهلل  قال رسول اهلل  [ 1013]احلديث: 

جل ثناؤه فيكتب له هبا رضوانه إىل يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة يف املجلس  

 (1) (األرضحكهم هبا فيهوي يف جهنم ما بني السامء وليض

: )ويل للذي حيدث فيكذب ليضحك القوم،  قال رسول اهلل    [ 1014]احلديث:  

 (2) (ويل له، ويل له، ويل له

: )من صمت نجا، فعليك بالصدق، وال  قال رسول اهلل  [ 1015]احلديث: 

 (3) (خترجن من فيك كذبة أبدا

: )سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر، وأكل  قال رسول اهلل  [ 1016]احلديث: 

حلمه من معايص اهلل، وحرمة ماله كحرمة دمه، قال: يا رسول اهلل، ما الغيبة؟ قال: ذكرك  

أخاك بام يكرهه. قلت: يا رسول اهلل، فإن كان فيه ذاك الذي يذكر به. قال: اعلم إذا ذكرته  

 (4)(ام ليس فيه فقد هبتهبام هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته ب

: )من ذب عن أخيه املؤمن الغيبة كان حقه  قال رسول اهلل  [ 1017]احلديث: 

 (5)(عىل اهلل عز وجل أن يعتقه من النار

: )من اغتيب عنده أخوه املسلم وهو يستطيع  قال رسول اهلل    [ 1018]احلديث:  

خذله وهو يستطيع نرصه خذله  ، فإن اآلخرةنرصه فنرصه، نرصه اهلل عز وجل يف الدنيا و

 (6) (اآلخرةاهلل يف الدنيا و

: )ال يدخل اجلنة قتات. قال: ما القتات؟  قال رسول اهلل  [ 1019]احلديث: 
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 (1)(قال: النامم 

: )صاحب النميمة ال يسرتيح من عذاب اهلل  قال رسول اهلل  [ 1020]احلديث:  

 (2) (اآلخرةعز وجل يف 

: )من كان ذو وجهني ولسانني يف الدنيا، فهو  قال رسول اهلل    [ 1021]احلديث:  

 (3)(ذو لسانني يف النار

: )املجالس باألمانة، وإفشاؤك رس أخيك  قال رسول اهلل  [ 1022]احلديث: 

 (4)(خيانة فاجتنب ذلك، واجتنب جملس العشرية

اجلمعة    : )تعرض أعامل أهل الدنيا عىل اهلل منقال رسول اهلل    [ 1023]احلديث:  

إىل اجلمعة يف يوم االثنني واخلميس. يغفر لكل عبد مؤمن إال عبدا كان بينه وبني أخيه  

 (5) (شحناء، فيقال: اتركوا عمل هذين حتى يصطلحا 

: )إياك واهلجران ألخيك املؤمن، فإن العمل  قال رسول اهلل   [ 1024]احلديث:  

 (6)(ال يتقبل مع اهلجران 

: )من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ  قال رسول اهلل   [ 1025]احلديث:  

 (7) (مقعده من النار

: )من مات ويف قلبه مثقال ذرة من كرب، َل َيد  قال رسول اهلل    [ 1026]احلديث:  

رائحة اجلنة إال أن يتوب قبل ذلك. فقال رجل: يا رسول اهلل، إين ليعجبني اجلامل حتى  
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نعيل حسن، فهل ترهب عيل ذلك؟ فقال: كيف جتد قلبك؟    وددت أن عالقة سوطي وقبال 

قال: أجده عارفا للحق مطمئنا إليه. قال: ليس ذلك بالكرب، ولكن الكرب أن ترتك احلق  

 (1) (وتتجاوزه إىل غريه، وتنظر إىل الناس فال ترى أحدا عرضه كعرضك وال دمه كدمك

املستكربون. فقال  : )أكثر من يدخل النار قال رسول اهلل  [ 1027]احلديث: 

رجل: وهل ينجو من الكرب أحد، يا رسول اهلل؟ قال: نعم، من لبس الصوف، وركب  

 (2) (احلامر، وحلب العنز، وجالس املساكني

: )من َحل بضاعته، فقد برئ من الكرب، يعني  قال رسول اهلل    [ 1028]احلديث:  

 (3)(ما يشرتي من السوق 

: )من جر ثوبه خيالء، َل ينظر اهلل تعاىل إليه  قال رسول اهلل  [ 1029]احلديث: 

 (4) (يوم القيامة

: )من رقع ذيله، وخصف نعله، وعفر وجهه،  قال رسول اهلل    [ 1030]احلديث:  

 (5) (فقد برئ من الكرب

: )من كان له قميصان فليلبس أحدمها وليكن  قال رسول اهلل    [ 1031]احلديث:  

 (6)(اآلخر ألخيه 

: )سيكون ناس من أمتي يولدون يف النعيم  قال رسول اهلل  [ 1032]احلديث: 

 (7) (ويغذون به، مهتهم ألوان الطعام والرشاب، ويمدحون بالقول، أولئك رشار أمتي
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: )من ترك لبس اجلامل، وهو يقدر عليه  قال رسول اهلل  [ 1033]احلديث: 

 (1)(تواضعا هلل، كساه اهلل حلة الكرامة

: )طوبى ملن تواضع هلل عز وجل يف غري  قال رسول اهلل  [ 1034]احلديث: 

منقصة، وأذل نفسه يف غري مسكنة، وأنفق ماال مجعه يف غري معصية، ورحم أهل الذل  

واملسكنة، وخالط أهل الفقر واحلكمة، طوبى ملن صلحت رسيرته، وحسنت عالنيته،  

ن ماله، وأمسك الفضل من  وعزل عن الناس رشه، طوبى ملن عمل بعلمه، وأنفق الفضل م 

 (2) (قوله

: )البس اخلشن من اللباس، والصفيق من  قال رسول اهلل  [ 1035]احلديث: 

 (3)(الثياب، لئال َيد الفخر فيك مسلكا 

: )يكون يف آخر الزمان قوم يلبسون الصوف  قال رسول اهلل   [ 1036]احلديث:  

غريهم، أولئك يلعنهم مالئكة  يف صيفهم وشتائهم، يرون أن هلم الفضل بذلك عىل 

 (4)(األرض الساموات و

: )أال أخربك بأهل اجلنة؟ قلت: بىل يا رسول  قال رسول اهلل    [ 1037]احلديث:  

 (5)(اهلل. قال: كل أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه به لو أقسم عىل اهلل ألبره 

 : السادسة الوصية  

وهو حديث يشمل مواعظ ووصايا وأسئلة وأجوبة، ونرى مثلام ذكرنا سابقا أنه  

يمكن جتزئته إىل جمموعة من األحاديث، ولعله األليق به، واألقرب لقبوله، ويبدأ احلديث  
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  فاغتنمت ، وحده جالس  املسجد يف  وهو  اهلل  رسول  عىل  يوما  )دخلت بقول أِب ذر: 

 :(1)إىل املقاطع التالية ، ثم ساق احلديث، وقد قسمته (وحدته 

،  حتيته   وما :  قلت.  حتية  للمسجد  إن،  ذر  أبا   يا : )قال رسول اهلل    [ 1038]احلديث:  

 (2)ركعتان تركعهام(قال: )اهلل؟   رسول  يا 

قال:  قال أبو ذر: يا رسول اهلل، أمرتني بالصالة، فام الصالة؟  [ 1039]احلديث: 

 .(3) (خري موضوع، فمن شاء أقل، ومن شاء أكثر)

قال أبو ذر: يا رسول اهلل، أي األعامل أحب إىل اهلل عز وجل   [ 1040]احلديث: 

 (4)(االيامن باهلل، ثم اجلهاد يف سبيله )قال: 

قال:  قال أبو ذر: يا رسول اهلل، أي املؤمنني أكملهم إيامنا؟  [ 1041]احلديث: 

 (5)(أحسنهم خلقا ))

من سلم  قال: )قال أبو ذر: يا رسول اهلل، أي املؤمنني أفضل؟  [ 1042]احلديث: 

 (6) (املسلمون من يده ولسانه

من هجر  قال: ) قال أبو ذر: يا رسول اهلل، أي اهلجرة أفضل؟  [ 1043]احلديث: 

 (7) (السوء

جوف الليل  قال: )قال أبو ذر: يا رسول اهلل، أي الليل أفضل؟  [ 1044]احلديث: 

 

،  332، ومعاين األخبار ص73/ 74( بحار األنوار: 1)

، وهو موجود يف املصادر السنية رواه احلسن 103/ 2اخلصال 

بن سفيان، والبيهقي وأبو نعيم يف احللية وابن عساكر، انظر:  

 ( 134/  16كنز العامل ) 
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 (1)(الغابر

طول  قال: )قال أبو ذر: يا رسول اهلل، أي الصالة أفضل؟  [ 1045]احلديث: 

 (2) (القنوت

جهد من  قال: ) قال أبو ذر: يا رسول اهلل، أي الصدقة أفضل؟  [ 1046]احلديث: 

 (3)(مقل إىل فقري يف رس 

فرض جمز وعند اهلل  قال: )قال أبو ذر: يا رسول اهلل، ما الصوم؟    [ 1047]احلديث:  

 (4)(أضعاف ذلك 

أعالها ثمنا،  قال: )قال أبو ذر: يا رسول اهلل، أي الزكاة أفضل؟    [ 1048]احلديث:  

 (5)(أهلها وأنفسها عند  

من عقر  قال: ) قال أبو ذر: يا رسول اهلل، أي اجلهاد أفضل؟  [ 1049]احلديث: 

 (6) (جواده، وأهرق دمه

قال:  قال أبو ذر: يا رسول اهلل، أي آية أنزهلا اهلل عليك أعظم.  [ 1050]احلديث: 

 (7)(آية الكريس )

  لسالم؟اقال أبو ذر: يا رسول اهلل، ما كانت صحف إبراهيم عليه   [ 1051]احلديث:  

عثك لتجمع الدنيا  أب َل إين، املبتىل  املسلط  امللك أَيا : فيها  وكان كلها  أمثاال كانتقال: )

بعضها عىل بعض، ولكن بعثتك لرتد عني دعوة املظلوم، فإين ال أردها وإن كانت من كافر  
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نفسه.. وكان فيها أمثال: وعىل العاقل ما َل يكن مغلوبا عىل عقله أن  أو فاجر فجوره عىل 

، وساعة يتفكر يف صنع اهلل تعاىل، وساعة حياسب  هيكون له ساعات. ساعة يناجي فيها رب

فيها نفسه فيام قدم وأخر، وساعة خيلو فيها بحاجته من احلالل يف املطعم واملرشب، وعىل  

ثالث: تزود ملعاد، أو مرمة ملعاش، أو لذة يف غري حمرم،   العاقل أن ال يكون ظاعنا إال يف

وعىل العاقل أن يكون بصريا بزمانه، مقبال عىل شأنه، حافظا للسانه، فإن من حسب كالمه  

 (1)(من عمله قل كالمه إال فيام يعنيه

  لسالم؟ اقال أبو ذر: يا رسول اهلل، ما كانت صحف موسى عليه   [ 1052]احلديث:  

  باملوت  أيقن ملن عجب، ضحك ثم بالنار أيقن ملن عجب: وفيها ، كلها  عربا كانتقال: )

،  إليها  يطمئن هو  ثم حال بعد حاال بأهلها  وتقلبها  الدنيا  أبرص ملن عجب، يفرح  كيف

 (2) ( !يعمل   َل  ثم   باحلساب أيقن   ملن عجب

قال أبو ذر: يا رسول اهلل، هل يف الدنيا شئ مما كان يف صحف   [ 1053]احلديث: 

ى  ﴿  ذر أبا  يا   اقرأ قال: )  عليك؟ اهلل أنزل  مما   لسالماإبراهيم وموسى عليهام  َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكى

هه َفَصىلى ) 14) ْنَيا )( َبْل ُتْؤثهُروَن احْلََياَة  15( َوَذَكَر اْسَم َربِّ (  17َخرْيٌ َوَأْبَقى )  اآلخرة( وَ 16الده

ُحفه اأْلُوىَل )  ي الصه يَم َوُموَسى 18إهنى َهَذا َلفه   (3)(  [19  ـ 14]األعىل:  ﴾( ُصُحفه إهْبَراهه

يا رسول اهلل، أوصني. قال. أوصيك بتقوى اهلل،  قال أبو ذر:  [ 1054]احلديث: 

فإنه رأس أمرك كله.. قلت: يا رسول اهلل، زدين، قال: عليك بتالوة القرآن، وذكر اهلل عز  

.. قلت: يا رسول اهلل، زدين، قال: عليك  األرضوجل، فإنه ذكر لك يف السامء، ونور لك يف  
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زدين، قال: عليك بالصمت إال من خري،   باجلهاد، فإنه رهبانية أمتي.. قلت: يا رسول اهلل، 

فإنه مطرد الشيطان عنك، وعون لك عىل أمور دينك.. قلت: يا رسول اهلل، زدين، قال:  

إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب، ويذهب بنور الوجه.. قلت: يا رسول اهلل، زدين،  

زدري نعمة اهلل  قال: انظر من هو حتتك، وال تنظر إىل من هو فوقك، فإنه أجدر أن ال ت 

عليك.. قلت: يا رسول اهلل، زدين، قال: صل قرابتك وإن قطعوك، وأحب املساكني، وأكثر  

جمالستهم.. قلت: يا رسول اهلل، زدين، قال: قل احلق وإن كان مرا.. قلت: يا رسول اهلل،  

يحجزك  يا أبا ذر، ل  :زدين، قال: ال ختف يف اهلل لومة الئم.. قلت: يا رسول اهلل، زدين، قال 

عن الناس ما تعرف من نفسك، وال جتد عليهم فيام تأيت، فكفى بالرجل عيبا أن يعرف من  

يا أبا ذر، ال عقل كالتدبري، وال ورع  .. الناس ما َيهل من نفسه، وَيد عليهم فيام يأيت

  (1)(كالكف، وال حسب كحسن اخللق
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 الثاين الفصل  

 مواعظ ووصايا أئمة اهلدى 

يتناول هذا الفصل ما ورد يف كتب احلديث الشيعية من املواعظ والوصايا وجوامع  

الكلم املروية عن أئمة اهلدى الذين أرشنا إىل ما ورد يف حقهم من األحاديث عن رسول اهلل  

    يف اجلزء السابق، باعتبارهم امتدادا هلدي رسول اهلل .؛ فسنته سنتهم، وهديه هدَيم 

يف وصيته هبم، والوارد يف كتب السنة   عن رسول اهلل وقد ورد يف احلديث 

)أوصيكم بتقوى اهلل، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبٌد، فإنه من يعش   والشيعة:

منكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها  

 (1)لٌة(بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور؛ فإن كل بدعة ضال

ال يصح تطبيق االصطالح التارخيي لـ ]اخللفاء الراشدين[ هنا،  قد ذكرنا فيه أنه و

ألن اخلالفة املقصودة هنا مشرتطة بام ورد يف األحاديث األخرى من رشوط، وأوهلا كوهنم  

 . من العرتة التي أوَّص هبا رسول اهلل 

: )فإنه من يعش منكم فسريى  باإلضافة إىل ذلك، فقد ورد يف احلديث قوله 

اختالفا كثريا، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني(؛ وذلك يدل عىل أن هؤالء  

اخللفاء الراشدين سيظهرون عند االختالف والفرقة والفتنة، وهو يشري إىل إعراض الناس  

تارخييني الثالثة  عنهم، ولذلك دعا إىل التمسك هبم، وهو عىل خالف ما كان عليه اخللفاء ال

 

 [  266[، والرتمذي ]رقم:  4607( رواه أبو داود ]رقم:1)



 

224 

 

 بأيدَيم. األمة كله الذين كان أمر 

وقد ورد يف القرآن الكريم والسنة املطهرة ما يشري إىل عددهم، وقد ذكرنا أدلة ذلك  

يَثاَق َبنهي إهرْسائيَل  هللَوَلَقْد َأَخَذ ا﴿:قوله تعاىلما ذكره املفْسون يف يف اجلزء السابق، ومنها    مه

نُْهُم اْثنَْي و يباً َبَعْثنَا مه كنا   عن الشعبي عن مْسوق قال:  [، فقد روي12املائدة:] ﴾ َعرَشَ َنقه

يا أبا عبد الرَحن هل   فقال له رجل: ، عبد اهلل بن مسعود وهو يقرئنا القرآن عند جلوسا 

فقال عبد اهلل:ما سألني عنها أحد   كم يملك هذه األمة من خليفة؟ سألتم رسول اهلل 

إثنا عرش كعدة نقباء  )فقال:  نعم ولقد سألنا رسول اهلل    منذ قدمت العراق قبلك ثم قال:

 (1)بني إرسائيل(

وقد ذكرنا يف اجلزء األول من هذه السلسلة أننا نعرض ما روي عن أئمة اهلدى من  

، وهي بذلك امتداد  احلديث عىل القرآن الكريم، وعىل مثلها مما روي عن رسول اهلل 

 ، وسريى القارئ ذلك بسهولة. لسنة رسول اهلل 

 وقد قسمنا األحاديث الوارد عنهم إىل قسمني: 

: باعتبارها األكثر، واألشهر، ومما  عن اإلمام عيل  الواردةايا ـ املواعظ والوص أوال 

 يتفق عىل إمامته مجيع املسلمني.

عن سائر أئمة اهلدى، وقد خصصنا كل منهم   الواردةاملواعظ والوصايا ـ  ثانيا 

املروية عن املتأخرين منهم، اكتفاؤهم بام ورد  بمطلب خاص، والسبب يف قلة األحاديث 

 ، وسائر األئمة. يف أحاديث رسول اهلل 

 عن اإلمام عيل:   الواردة أوال ـ املواعظ والوصايا  

 

 (  33/ 2)( وذكره احلافظ ابن كثري يف تفسريه،  1398( رواه أَحد )1)
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 م: وهي كثرية جدا، وقد قسمناها بحسب أساليبها إىل أربعة أقسا 

 : املطلقة صايا  الو و املواعظ  ـ    1

ونقصد هبا املواعظ والوصايا التي َل تقيد باألعداد، وَل تصنف ضمن احلكم  

 القصرية. 

 أ ـ الوصايا املطلقة: 

يا كميل.. إن هذه  )  قال اإلمام عيل يويص كميل بن زياد:  [ 1055]احلديث: 

القلوب أوعية فخريها أوعاها.. احفظ ما أقول لك: الناس ثالثة: عاَل رباين، ومتعلام عىل  

سبيل نجاة، ومهج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، َل يستضيئوا بنور العلم، وَل  

 يلجأوا إىل ركن وثيق.  

املال، العلم يزكو عىل   يا كميل.. العلم خري من املال، العلم حيرسك وأنت حترس

اإلنفاق، واملال يزول، وحمباة العاَل دين يدان به، وبه يكسب العاَل الطاعة يف حياته ومجيل  

 األحدوثة بعد مماته، املال ُتنقصه النفقة، العلم حاكم، واملال حمكوم عليه.  

ان املال وهم أحياء، والعلامء باقون ما بقي الدهر، أعياهنم    يا كميل.. مات خزا

 . مفقودة، وأمثاهلم يف القلوب موجودة

ا لو أصبت له َحلة ـ وأشار بيده إىل صدره ـ ثم قال: اللهم   آه!.. آه!.. إنا ههنا علام مجا

نًا غري مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بنعم اهلل عىل عباده،   بىل، قد أصبت َلقه

شك يف قلبه بأول عارض من شبهة، ال  وبحججه عىل كتابه، أو معاند ألهل احلق ينقدح ال

ذا وال ذاك، بل منهوما باللذات، سلس القياد للشهوات، مغرًي بجمع األموال واالدخار،  

 ليس من الدين يف َشء، أقرب شبها بالبهائم السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه.  

عىل عباده،  من قائم هلل بحجة، لكيال تبطل حجج اهلل  األرض اللهم.. بىل لن ختلو 
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أولئك هم األقلون عددا، األعظمون عند اهلل قدرا، هبم حيفظ اهلل دينه حتى يؤدونه إىل  

هجم هبم العلم عىل حقيقة األمر، فاستالنوا ما  ، نظرائهم، ويزرعونه يف قلوب أشباههم

استوعر منه املرتفون، وأنسوا بام استوحش منه اجلاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 

ة باملحلا األعىل، أولئك خلفاء اهلل يف أرضه، ودعاته إىل دينه، آه ثم آه، واشوقاه إىل  معلق

 (1) رؤيتهم، واستغفر اهلل يل ولك، إذا شئت فقم(

إنام غضبت هلل عزا وجل،  ):  الغفاري  ذر أبا    قال اإلمام عيل يويص   [ 1056]احلديث:  

وخفتهم عىل دينك، واهلل لو كانت  فارُج من غضبت له، إن القوم خافوك عىل دنياهم 

ون رتقا عىل عبد ثم اتقى اهلل، جلعل اهلل له منها خمرجا، ال يؤنسناك إال  األرض الساموات و

 (2)احلق، وال يوحشناك إال الباطل(

: )أما  يف رسالة كتبها له  عبد اهلل بن عباسقال اإلمام عيل يويص    [ 1057]احلديث:  

ه درك ما  َل يكن ليفوته، ويسوؤه فوت ما َل يكن ليدركه، فليكن   بعد، فإنا املرء قد يْسا

رسورك بام نلت من آخرتك، وليكن أسفك عىل ما فاتك منها، وما نلت من دنياك فال  

تكثرنا به فرحا، وما فاتك منه فال تأس عليه جزعا، وليكن مهاك فيام بعد املوت..  

 (3)والسالم(

خذوا عني هذه الكلامت  ):  بهبعض أصحا   قال اإلمام عيل يويص  [ 1058]احلديث:  

فلو ركبتم املطيا حتى تنضوها ما أصبتم مثلها: ال يرجونا عبد إال ربه، وال خيافنا إال ذنبه،  

وال يستحي إذا َل يعلم أن يتعلام، وال يستحي إذا سئل عام ال يعلم أن يقول: ال أعلم،  
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جسد ال رأس له،   واعلموا أن الصرب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد، وال خري يف

 (1) فاصربوا عىل ما ُكلافتموه رجاء ما ُوعدَتوه(

اخلطبة املنربية: )أيتها النفوس املختلفة،  قال اإلمام عيل يف  [ 1059]احلديث: 

، وأنتم تنفرون   اهدة أبداهنم، الغائبة عقوهلم.. كم أدلاكم عىل احلقا والقلوب املتشتاتة، الشا

.  نفور املعزى من وعوعة األسد.. هيه  ات أن أطَلع بكم ذروة العدل، أو ُأقيم اعوجاج احلقا

اللهم.. إناك تعلم أناه َل يكن مني منافسة يف سلطان، وال التامس فضول احلطام،  

ولكن ألردا املعاَل من دينك، وُأظهر الصالح يف بالدك، فيأمن املظلومون من عبادك، وُتقام  

 املعطالة من حدودك.  

ل من أناب، وسمع فأجاب َل يسبقني إالا رسولك.  الالهم.. إناك تعلم أينا   أوا

اللهم.. ال ينبغي أن يكون الوايل عىل الدماء واألحكام ومعاَل احلالل واحلرام،  

هلم   وإمامة املسلمني وأمور املؤمنني البخيل، ألنا هتمته يف مجيع األموال، وال اجلاهل فيدا

هم  بجفائه، وال اخلائف فيتخذ قومًا دون قوم، وال  بجهله عىل الضالل، وال اجلايف فينفرا

املرتيش يف احلكم فيذهب باحلقوق، وال املعطال للسنن فيؤداي ذلك إىل الفجور، وال الباغي  

ع( ، وال الفاسق فيشني الرشا  (2) فيدحض احلقا

ا الناس..اآلن اآلن من قبل  )  :قال اإلمام عيل يويص املسلمني   [ 1061]احلديث:   أَيا

ْطُت يفه َجنْبه ا﴿الندم ومن قبل  َتا َعىَل َما َفرى هَن   هلل َأْن َتُقوَل َنْفٌس َياَحْْسَ َوإهْن ُكنُْت ملَ

يَن )  ره اخه نَي )  هلل( َأْو َتُقوَل َلْو َأنى ا56السى َن املُْتىقه نَي َتَرى  57َهَداينه َلُكنُْت مه ( َأْو َتُقوَل حه
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نهنَي ) اْلَعذَ  َن املُْْحسه ًة َفَأُكوَن مه فريدا اجلليل جلا   ، [59 ـ  56]الزمر:  ﴾ (58اَب َلْو َأنى يله َكرى

ينَ  ﴿ثناؤه:  َن اْلَكافهره َت َوُكنَْت مه َا َواْسَتْكرَبْ ْبَت هبه ،  [59]الزمر:  ﴾َبىَل َقْد َجاَءْتَك آَيايته َفَكذى

أَيا الناس..اآلن اآلن  .  يرشك بعبادة رباه أحدًا.فواهلل ما سأل الرجوع إال ليعمل صاحلًا، وال  

اج منريًا، وباب التوبة مفتوحًا، ومن قبل أن َيفا القلم،   ما دام الوثاق مطلقًا، والْسا

وُتطوى الصحيفة، فال رزق ينزل، وال عمل يصعد، املضامر اليوم والسباق غدًا، فإنكم ال  

 (1)كم(تدرون إىل جناة أو إىل نار، وأستغفر اهلل يل ول

)عباد اهلل.. اهلل اهلل يف أعزا   :قال اإلمام عيل يويص املسلمني  [ 1062]احلديث: 

، وأنار ُطُرقه، بشقوة الزمة،   األنفس عليكم، وأحباها إليكم، فإنا اهلل قد أفصح سبيل احلقا

دوا يف أيام الفناء أليام البقاء، فقد ُدللتم عىل الزاد، وُأمرتم بال ظعن،  أو سعادة دائمة، فتزوا

َأالَ فام يصنع  . وُحثثتم عىل السري، فإناام أنتم كركٍب وقوف ال يدرون متى ُيؤمرون باملسري. 

بالدنيا َمن ُخلهق لآلخرة؟.. وما يصنع باملال َمن عاما قليل ُيسلبه، ويبقى عليه تبعته  

 وحسابه؟

.  مرغب.عباداهلل إنه ليس ملا وعداهلل من اخلري مرتك، وال فيام هنى عنه من الرش 

 األطفال. احذروا يوما تفحص فيه االعامل، ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه و

اعلموا عباد اهلل أن عليكم رصدا من أنفسكم، وعيونا من جوارحكم وحفاظ  و

صدق حيفظون أعاملكم وعدد أنفاسكم، ال تسرتكم منه ظلمة ليل داج، وال يكنكم منه  

ب اليوم بام فيه وَيئ الغد بام ال خفاء به، فكان وإن غدا من اليوم قريب، يذه  ،باب ذو رتاج

منزل وحدته وحمط حفرته، فياله من بيت وحدة، ومنزل    األرضكل امرء منكم قد بلغ من  
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تم لفصل  ز وحشة، ومفرد غربة، وكأن الصيحة قد أتتكم، والساعة قد غشيتكم، وبر

ق،  ئاحلقا  واستحقت بكم ،القضاء، قد زاحت عنكم االباطيل واضمحلت عنكم العلل

 (1) (وصدرتكم االمور مصادرها 

ركم الدنيا فإهنا منزل  ): قال اإلمام عيل يويص املسلمني [ 1063]احلديث:  أحذا

ا فخلط خريها برشها، وحلوها بمرها، َل يضعها   ُقلعة، وليست بدار ُنْجعة، هانت عىل رهبا

س فيها رجالن: رجل  ألوليائه، وال يضن هبا عىل أعدائه، وهي دار ممر ال دار مستقر، والنا 

ر منها   باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها، إن اعذوذب منها جانٌب فحال، أما

أوهلا عناء، وآخرها فناء، َمن استغنى فيها ُفتهن، وَمن افتقر فيها حزن، من  . جانب فأوبى.

ته، وَمن أبرص إليها أ عمته، فاإلنسان  ساعاها فاتته، ومن قعد عنها أتته، وَمن أبرص فيها برصا

ق، ومع كل أكلة ُغصص، ال ُتنال منها نعمة إال بفراق   فيها غرض املنايا، مع كل جرعة رَشَ

 (2) أخرى(

أَيا الناس.. إنا الدنيا قد  ) قال اإلمام عيل يويص املسلمني:  [ 1064]احلديث: 

قد أقبلت، وآذنت باطاالع، أال وإنا املضامر اليوم    اآلخرةأدبرت، وآذنت أهلها بوداع، وإنا  

والسباق غدًا، أال وإنا السبق اجلنة، والغاية النار، أال وإنكم يف أيام َمَهل من ورائه أَجل،  

 له، وَل يَضه أمله.  حيثاه عجل، فمن عمل يف أيام مهله قبل حضور أجله نفعه عم 

ُيسهي القلب، ويكذب الوعد، ويكثر الغفلة، ويورث احلْسة،   األملأال وإنا 

فاعزبوا عن الدنيا كأشد ما أنتم عن َشء تعزبون، فإهنا من ورود صاحبها منها يف غطاء  

 معنى.  
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  وافزعوا إىل قوام دينكم بإقامة الصالة لوقتها، وأداء الزكاة ألهلها، والتَضع إىل اهلل 

 واخلشوع له، وصلة الرحم، وخوف املعاد، وإعطاء السائل، وإكرام الضيف.  

وتعلاموا القرآن واعملوا به، واصدقوا احلديث وآثروه، وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم،  

وأدوا األمانة إذا ائتمنتم، وارغبوا يف ثواب اهلل، وخافوا عقابه، فإين َل أر كاجلنة نام طالبها،  

فتزودوا من الدنيا ما حتوزوا به أنفسكم غدا من النار، واعملوا باخلري    ..ارهبا وال كالنار نام ه

 (1) (جتزوا باخلري يوم يفوز أهل اخلري باخلري

يا هذا أما  ) لرجل جتاوز احلدا يف التقشف:  قال اإلمام عيل  [ 1065]احلديث: 

ْث ﴿سمعت قول اهلل:  ا بهنهْعَمةه َربَِّك َفَحدِّ فواهلل البتذالك نعم اهلل  ، [11]الضحى:  ﴾ َوَأمى

 (2)بالفعال، أحبا إليه من ابتذاهلا باملقال(

سوق فنظر إىل الناس يبيعون ويشرتون، فبكى  اإلمام عيل الدخل    [ 1066]احلديث:  

ل أهلها..إذا كنتم بالنهار حتلفون، وبالليل يف   بكاء شديدًا ثم قال: )يا عبيد الدنيا وعاما

رون يف   اآلخرةفراشكم تنامون، ويف خالل ذلك عن  تغفلون، فمتى جتهزون الزاد وتفكا

 (املعاد؟!

 (ا من املعاش فكيف نصنع؟!فقال له رجل: )يا أمري املؤمنني إناه ال بد لن

، فإن قلت:  اآلخرةإنا طلب املعاش من حلاه ال ُيشغل عن عمل )فقال اإلمام عيل: 

 ال بدا لنا من االحتكار، َل تكن معذورًا( 

: أقبل عيل أزدك بيانا، فعاد الرجل إليه فقال  اإلمام عيل فقال له  ،فوىل الرجل باكيا 

، وكل  اآلخرةدنيا لالخرة البد أن يوىف أجر عمله يف ن كل عامل يف الأاعلم يا عبداهلل  )له:  

 

 ، والتحف. 62/ 75ألنوار: ( بحار ا2) ، والغارات. 35/ 75( بحار األنوار: 1)



 

231 

 

ا َمْن َطَغى ) ﴿ نارجهنم،  اآلخرةا للدنيا عاملته يف يعامل دن ْنَيا ) 37َفَأمى (  38( َوآَثَر احْلََياَة الده

َي املَْْأَوى يَم هه  (1)([ 39 ـ  37]النازعات:    ﴾َفإهنى اجْلَحه

فيام لديك، وانظر يف   هللاتاق ا )  : يقول  معاوية  كتب اإلمام عيل إىل   [ 1067]احلديث:  

ة،   ه عليك، وارجع إىل معرفة ما ال تعذر بجهالته، فإنا للطااعة أعالما واضحة، وسبال نريا حقا

ة هنجة، وغاية مطالبة، يردها األكياس، وخيالفها األنكاس، من نكب عنها جار عن   وحمجا

، وخبط يف التايه، وغريا ا  لك   هللفنفسك نفسك! فقد بنيا ا. به نقمته.  نعمته، وأحلا  هللاحلقا

سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك، فقد أجريت إىل غاية خْس، وحملاة كفر، فإنا نفسك قد  

ا، وأقحمتك غياا، وأوردتك املهالك، وأوعرت عليك املسالك  (2) (أوجلتك رشا

ا بعد، فإنا ) : يقول معاوية كتب اإلمام عيل إىل [ 1068]احلديث:  نيا مشغلة  أما الدا

عن غريها، وَل يصب صاحبها منها شيئا إالا فتحت له حرصا عليها، وهلجا هبا، ولن يستغني  

صاحبها بام نال فيها عاما َل يبلغه منها، ومن وراء ذلك فراق ما مجع، ونقض ما أبرم، ولو  

الم   (3)(اعتربت بام مىض، حفظت ما بقي، والسا

 ب ـ املواعظ املطلقة: 

إنا الدنيا ليست بدار قرار، وال حمل إقامة، إنام ) قال اإلمام عيل: [ 1069]احلديث:  

سوا وارتاحوا، ثم استقلوا فغدوا وراحوا، دخلوها خفافًا، وارحتلوا   أنتم فيها كركب عرا

وا، وركنوا إىل   عنها ثقاال، فلم َيدوا عنها نزوعًا، وال إىل ما تركوا هبا رجوعًا، جدا هبم فَجدا

وا(الدنيا فام   (4)استعدا
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ن كان    قال اإلمام عيل:  [ 1070]احلديث:   )كأن قد زالت عنكم الدنيا كام زالت عما

د من يومها القصري ليوم   الطويل، فإهنا    اآلخرةقبلكم، فأكثهروا عباد اهلل اجتهادكم فيها بالتزوا

 (1)  هبا(دار القرار واجلزاء، فتجافوا عنها فإنا املغرتا من اغرتا   اآلخرةدار العمل، والدار 

ما لكم والدنيا فمتاعها إىل انقطاع، وفخرها  ) قال اإلمام عيل: [ 1071]احلديث: 

إىل وبال، وزينتها إىل زوال، ونعيمها إىل بؤس، وصحتها إىل سقم أو هرم، ومآل ما فيها إىل  

. أليس  .نفاد وشيك، وفناء قريب، كل مدة فيها إىل منتهى، وكل حيا فيها إىل مقارنة البهىل 

لكم يف آثار األولني وآبائكم املاضني عربة وتبرصة إن كنتم تعقلون، أَل تروا إىل املاضني  

منكم ال يرجعون، وإىل اخلََلف الباقني منكم ال يبقون، أو لستم ترون أهل الدنيا يمسون  

ى، ورصيع مْبتىَل، وعايد يعود،   ويصبحون عىل أحوال شتى؟!.. ميت ُيبكى وآخر ُيعزا

ود، وطالب للدنيا واملوت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، عىل أثر  ودنف بنفسه َي

 (2)املايض يمىض الباقي وإىل اهلل عاقبة األمور(

ها،  ) قال اإلمام عيل:  [ 1072]احلديث:  ٌ مسها، قاتل سما الدنيا مثل احلياة لنيا

ن  فأعرض عام يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وكن آنس ما يكون إليها أوحش ما تكو

فقد يْسا املرء بام َل  . منها، فإنا صاحبها كلام اطمئن منها إىل رسور، أشخصته إىل مكروه. 

مت من   يكن ليفوته، وليحزن لفوات ما َل يكن ليصيبه أبدًا وإن جهد، فليكن رسورك بام قدا

طت فيه من ذلك، وال تكن عىل ما فاتك من الدنيا  عمل أو قول، ولتكن أسفك عىل ما فرا

ما أصابك منها فال تنعم به رسورًا، واجعل مهاك ملا بعد املوت فإن ما توعدون  حزينًا، و
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 (1) آلت(

ركم الدنيا فإهنا ليست بدار غبطة، قد  ) قال اإلمام عيل: [ 1073]احلديث:  أحذا

تزينت بغرورها، وغرت بزينتها ملن كان ينظر إليها، فاعرفوها كنه معرفتها فإهنا دار هانت  

ها، وَل يذكر اهلل شيئًا  عىل رهبا، قد اختلط  ها، وخريها برشا حالهلا بحرامها، وحُلوها بمرا

فخريها زهيد، ورشها  . اختصه منها ألحد من أوليائه وال أنبيائه، وَل يرصفها من أعدائه.

ها يبيد، فاملتمتعون من الدنيا تبكي قلوهبم وإن   عتيد، ومجعها ينفد، وملكها ُيسلب، وعزا

 (2)هم وإن اغتبطوا ببعض ما رزقوا( فرحوا، ويشتد مقتهم ألنفس

اجعل الدنيا شوكًا وانظر أين تضع قدمك  ) قال اإلمام عيل: [ 1074]احلديث: 

منها، فإنا من ركن إليها خذلته، ومن أنس فيها أوحشته، ومن يرغب فيها أوهنته، ومن  

انقطع إليها قتلته، ومن طلبها أرهقته، ومن فرح هبا أترحته ومن طمع فيها رصعته، ومن  

رته، ومن ألزمها أهانته، ومن آثرها باعدته من   مها أخا َقُرب    اآلخرةوَمن بعد من    ،اآلخرةقدا

. فهي دار عقوبة وزوال وفناء وبالء، نورها ظلمة، وعيشها كدر، وغنيها فقري،  . إىل النار

وصحيحها سقيم، وعزيزها ذليل، فكلا ُمنعٍم برغدها شقي، وكل مغرور بزينتها مفتون،  

 (3) وعند كشف الغطاء يعظم الندم، وحُيمد الصدر أو يذم(

يأيت عىل الناس زمان ال ُيعرف فيه إال املاحل،  ) اإلمام عيل:قال  [ 1075]احلديث:  

ن إال املؤَتن، يتخذون الفيء   ف فيه إال الفاجر، وال يؤَتن فيه إال اخلائن، وال خيوا وال يظرا

مغناًم، والصدق مغرمًا، وصلة الرحم مناًا، والعبادة استطالة عىل الناس وتعديًا، وذلك  
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 (1)رة اإلماء وإمارة الصبيان( يكون عند سلطان النساء، ومشاو

قت،  )   قال اإلمام عيل:  [ 1076]احلديث:   ضت، أم إيلا تشوا يا دنيا.. يا دنيا.. أِب تعرا

ي غريي، قد بتتك )أي قطعتك( ثالثة، ال رجعة يل فيك، فعمرك   هيهات هيهات!.. غرِّ

 (2) قصري، وعيشك حقري، وخطرك كبري، آه من قلة الزاد ووحشة الطريق(

احذروا الدنيا.. فإنا يف حالهلا حساب ويف  ) قال اإلمام عيل: [ 1077]احلديث: 

م، ومن مرض فيها ندم، ومن   هلا عناء وآخرها فناء، من صح فيها َهره حرامها عقاب، وأوا

استغنى فيها ُفتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن أتاها فاتته، ومن َبُعد عنها أتته، ومن نظر إليها  

ت(  أعمته، ومن برصا  ت، وإن أدبرت رضا  (3) هبا برصته، إن أقبلت غرا

عجبت ألقوام حيتمون الطعام خمافة األذى،  ) قال اإلمام عيل: [ 1078]احلديث: 

كيف ال حيتمون الذنوب خمافة النار؟!.. وعجبت ممن يشرتي املامليك بامله كيف ال يشرتي  

ُيعرفان إال بالناس، فإذا أردت أن تعرف  األحرار بمعروفه فيملكهم؟!.. إن اخلري والرش ال  

 (4) اخلري، فاعمل اخلري تعرف أهله، وإذا أردت أن تعرف الرش فاعمل الرش تعرف أهله(

ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك، ولكن اخلري  )  قال اإلمام عيل:  [ 1079]احلديث:    

ت اهلل،  أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت َحد 

وإن أسأت استغفرت اهلل، وال خري يف الدنيا إال ألحد رجلني: رجل أذنب ذنبا فهو يتدارك  

 (5) ذلك بتوبة، أو رجل يسارع يف اخلريات، وال يقلا عمل يف تقوى، وكيف يقل ما ُيتقبال(

، و) قال اإلمام عيل: [ 1080]احلديث:  ، فخذوا من   اآلخرة الدنيا دار ممرا دار مقرا
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كم مل  كم، وال هتتكوا أستاركم عند من يعلم أرساركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم  ممرا قرا

قبل أن خترج منها أبدانكم، ففيها اخُتربتم، ولغريها ُخلقتم، إن اجلنازة إذا َُحلت قال  

روا كالًّ   موا بعضا يكْن لكم، وال تؤخا م؟.. فقدِّ الناس: ماذا ترك؟.. وقالت املالئكة: ماذا قدا

 (1) يكن عليكم(

ه عليكم ـ وأنتم تعصونه  )  قال اإلمام عيل:  [ 1081]احلديث:   إذا رأيتم اهلل تتاَبع نهَعمه

 (2)ـ فاحذروه(

ارة الذنوب العظام: إغاثة امللهوف،  ) قال اإلمام عيل: [ 1082]احلديث:  من كفا

 (3)والتىنفاس عن املكروب(

أساء العمل، وسيئة تسوؤك   األملمن أطال ) قال اإلمام عيل: [ 1083]احلديث: 

 (4)خري من حسنة تْسك(

من أصلح ما بينه وبني اهلل أصلح اهلل ما بينه  )  قال اإلمام عيل: [ 1084]احلديث:   

وبني الناس، ومن عمل آلخرته كفاه اهلل أمر دنياه، ومن كان له يف نفسه واعظ، كان عليه  

 (5)من اهلل حافظ(

بعمل الدنيا أو بغري   اآلخرةالتكن ممن يريد ) قال اإلمام عيل: [ 1085]احلديث: 

، يقول يف الدنيا قول الزاهدين، ويعمل فيها عمل  األملعمل، ويؤخر التوبة بطول 

الراغبني، إن ُأعطي منها َل يشبع، وإن ملك الكثري َل يقنع، يأمر باملعروف وال يأَتر، وينهي  

ني وهو أحدهم، يكره املوت  وال ينتهي، حيب الصاحلني وال يعمل بعملهم، ويبغض العاص
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تعُجُبه نفسه إذا عويف، ويقنط إذا ابُتيل، إن أصابه  .  لكثرة ذنوبه، ويقيم عىل ما يكره اهلل منه.

ا، تغلبه نفسه عىل ما يظن، وال يغلبها عىل ما   بالء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغرتا

م املعصية ويس  ف التوبة، يصف العرب وال  يستيقن، إن استغنى بطر، وإن افتقر قنط، يقدا وا

 . يناقش فيام  . يعترب، ويبالغ يف املوعظة وال يتعظ، فهو من القول مكثر، ومن العمل مقلا

يفنى، ويسامح فيام يبقى، يرى املغنم مغرما، واملغرم مغنام، خيشى املوت وال يبادر الفوت،  

ما حيتقره من   يستعظم من معايص غريه ما يستقلاه من معايص نفسه، ويستكثر من طاعته

طاعة غريه، فهو عىل الناس طاعن، ولنفسه مداهن، اللغو مع األغنياء أحب إليه من الذكر  

ِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن    ﴿ مع الفقراء، ُيرشد غريه ويغوي نفسه:   َأَتْأُمُروَن النىاَس بهاْلربه

ُلونَ   (1)([ 44]البقرة:   ﴾اْلكهَتاَب َأَفاَل َتْعقه

من أصبح عىل الدنيا حزينا أصبح لقضاء اهلل  ) قال اإلمام عيل: [ 1086]احلديث: 

ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به إىل خملوق مثله فإنام يشكو ربه، ومن أتى غنيا  

 (2)يتواضع له ألجل دنياه ذهب ثلثا دينه(

رغبة فتلك عبادة التاجار،  إنا قوما عبدوا اهلل ) قال اإلمام عيل: [ 1087]احلديث: 

وإنا قوما عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد، وإنا قوما عبدوه شكرا فتلك عبادة  

 (3) األحرار(

 (4)أفضل األعامل ما ُأكرهت عليه نفسك() قال اإلمام عيل:  [ 8810]احلديث:  

لو َل يتواعد اهلل عباده عىل معصيته، لكان  ) قال اإلمام عيل:  [ 1089]احلديث: 
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 (1)الواجب أالا ُيعىص شكرا لنعمه(

أقلا ما يلزمك هلل تعاىل أالا تستعينوا بنعمه عىل  )  قال اإلمام عيل:  [ 1090]احلديث:  

 (2)معاصيه(

اتاقوا معايص اهلل يف اخللوات.. فإنا الشاهد هو  )  قال اإلمام عيل:  [ 1091]احلديث:  

 (3)احلاكم(

ركم من نفسه، واخشوه  خذوا من )  قال اإلمام عيل: [ 1092]احلديث:  اهلل ما حذا

له اهلل إىل   خشية يظهُر أثرها عليكم، واعملوا بغري رياء وال سمعة، فإنا من عمل لغري اهلل وكا

 (4) من عمل له(

عليك بمداراة الناس، وإكرام العلامء،  ) قال اإلمام عيل: [ 1093]احلديث:   

فح عن زالات اإلخوان، فقد أدابك سياد األولني واآلخرين بقوله  ن  والصا : اعف عما

 (5) ظلمك، وصل من قطعك، وأعط من حرمك(

العجب ممن يدعو ويستبطئ اإلجابة، وقد سدا  )  قال اإلمام عيل:  [ 1094]احلديث:  

 (6) طريقها باملعايص(

غرسوا أشجار ذنوهبم ُنْصب  )يف وصف التائبني:    ال اإلمام عيل ق  [ 1095]احلديث:  

عيوهنم وقلوهبم، وسقوها بمياه الندم، فأثمرت هلم السالمة، وأعقبتهم الرضا  

 (7)والكرامة(
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طوبى ملن عرف الناس، وَل يعرْفه الناس..  ) قال اإلمام عيل: [ 1096]احلديث: 

األمة كل فتنة مظلمة، أولئك سيدخلهم  أولئك مصابيح اهلدى، هبم يكشف اهلل عن هذه 

ر وال اجلفاة املرائني(  (1)اهلل يف رَحة منه وفضل، ليسوا باملذاييع الَبذه

رحم اهلل عبدًا استشعر احلزن، وجتلبب  ) قال اإلمام عيل:  [ 1097]احلديث:   

وال، فهو منه عىل وبال، فزهر   م الزا اخلوف، وأضمر اليقني، وعري عن الشكا يف توها

ن الشديد، فخرج من صفة العمى،   مصباح ب عىل نفسه البعيد، وهوا اهلدى يف قلبه وقرا

دى، واستفتح بام فتح به   ومشاركة املوتى، وخيار من مفاتيح اهلدى، ومغاليق أبواب الرا

العاَل أبوابه، وخاض بحاره، وقطع غامره، ووضحت له سبيله ومناره، واستمسك من  

اض غمرات، فتااح مبهامت، دفااع   العرى بأوثقها، واستعصم من اجلبال بأمتنها، خوا

معضالت، دليل فلوات، يقول فيفهم، ويسكت فيسلم، قد أخلص هلل فاستخلصه، فهو  

ل عدله نفي اهلوى عن نفسه،   من معادن دينه وأوتاد أرضه، قد ألزم نفسه العدل، فكان أوا

ها، وال مطياة إال  (2) قصدها(يصف احلقا ويعمل به، ال يدع للخري غاية إال أما

ذمتي بام أقول رهينة وأنا به زعيم، إنا من  )  قال اإلمام عيل:  [ 1098]احلديث: 

م الشبهات، أال وإنا   رَب عام بني يديه من املَُثالت حجزه التقوى عن تقحا حت له العه رصا

مت هبم يف النار، أال  وإنا  اخلطايا خيل شُمُس، َُحهل عليها أهُلها، وُخلهعت جُلُمها، فتقحا

تها فأوردهتم اجلنة، حق وباطل ولكلا   التقوى مطايا ُذُلل، َُحهل عليها أهُلها، وأعطوا أزما

، ولقلام أدبر َشء فأقبل. لقد  .  أهٍل، فلئن أمر الباطل لقديام فعل، ولئن قلا احلق فلربام ولعلا

نار هوى،  ُشغل َمن اجلناة والنار أماُمه، ساٍع رسيٌع نجا، وطالب بطيء رجا، ومقرصا يف ال
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اليمني والشامل مضلة، والطريق الوسطى هي اجلادة، عليها باقي الكتاب وآثار النبوة،  

ومنها منفذ السنة، وإليها مصري العاقبة، َهَلك من اداعى، وخاب من افرتى، وَخْسه من باع  

 (1) باألوىل، ولكل نبأ مستقر، وكل ما هو آت قريب( اآلخرة

عليكم بالعلم، فإنه صلة بني اإلخوان، ودال  ) :قال اإلمام عيل  [ 1099]احلديث: 

عىل املروة، وحتفة يف املجالس، وصاحب يف السفر، ومونس يف الغربة، وإنا اهلل تعاىل حيب  

 (2)املؤمن العاَل الفقيه، الزاهد اخلاشع، احلياي العليم، احلسن اخللق، املقتصد املنصف(

لمني، وذل للعلامء ساد  من تواضع للمتع): قال اإلمام عيل  [ 1100]احلديث: 

بعلمه، فالعلم يرفع الوضيع، وتركه يضع الرفيع، ورأس العلم التواضع، وبرصه الرباءة  

من احلسد، وسمعه الفهم، ولسانه الصدق، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة أسباب  

األمور، ومن ثمراته: التقوى، واجتناب اهلوى، واتباع اهلدى، وجمانبة الذنوب، ومودة  

وان، واالستامع من العلامء، والقبول منهم، ومن ثمراته: ترك االنتقام عند القدرة،  اإلخ

واستقباح مقارفة الباطل، واستحسان متابعة احلق، وقول الصدق، والتجايف عن رسور يف  

غفلة، وعن فعل ما يعقب ندامة، والعلم يزيد العاقل عقال، ويورث متعلمه صفات َحد،  

املشورة وزيرا، ويقمع احلرص، وخيلع املكر، ويميت البخل،   فيجعل احلليم أمريا، وذا

 (3)وَيعل مطلق الوحش مأسورا، وبعيد السداد قريبا(

وعىل العاقل أن حييص عىل نفسه مساوَيا يف  ): قال اإلمام عيل  [ 1101]احلديث: 

الدين والرأي واألخالق واألدب، فيجمع ذلك يف صدره أو يف كتاب، ويعمل يف  
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 (1)إزالتها(

وال ُيستعان عىل الدهر إال بالعقل، وال عىل  ): قال اإلمام عيل  [ 1102]احلديث: 

األدب إال بالبحث، وال عىل احلسب إال بالوفاء، وال عىل الوقار إال باملهابة، وال عىل  

الْسور إال باللني، وال عىل اللب إال بالسخاء، وال عىل البذل إال بالتامس املكافأة، وال عىل 

 بسالمة الصدر.. وكل نجدة حيتاج إىل العقل، وكل معونة حتتاج إىل التجارب،  التواضع إال

وكل رفعة حيتاج إىل حسن أحدوثة، وكل رسور حيتاج إىل أمن، وكل قرابة حيتاج إىل مودة،  

وال تعرض ملا ال يعنيك برتك ما  . وكل علم حيتاج إىل قدرة، وكل مقدرة حتتاج إىل بذل. 

 (2)موضعه قد أعطبه ذلك( يعنيك، فرب متكلم يف غري 

 ـ املواعظ والوصايا املقيدة باألعداد:   2

إنا للمؤمن ثالث ساعات: فساعة يناجي فيها  )  قال اإلمام عيل:  [ 1103]احلديث:  

اهتا فيام حيلا وَيمل.. وليس   ربه، وساعة حياسب فيها نفسه، وساعة خييلا بني نفسه وبني لذا

م(للعاقل أن يكون شاخصا إال يف   مة ملعاشه، وخطوة ملعاده، أو لذة يف غري حمرا  ( 3)ثالث: مرا

، واتباع  األملإنام أخشى عليكم اثنني: طول ) قال اإلمام عيل: [ 1104]احلديث: 

 (4) ، وأما اتباع اهلوى، فإنه يصد عن احلق(اآلخرةفُينيس  األملأما طول ، اهلوى

صنفان: إخوان الثقة وإخوان  اإلخوان ) قال اإلمام عيل:  [ 1105]احلديث: 

املكارشة: فأما إخوان الثقة: فهم الكهف واجلناح واألهل واملال، فإن كنت من أخيك عىل  

حدا الثقة، فابذل له مالك ويدك، وصاف من صافاه، وعاد من عاداه، واكتم رسه وعيبه،  
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ان املكارشة:  وأما إخو. وأظهر منه احلسن، اعلم أَيا السائل أهنم أقل من الكربيب األَحر.

تك، وال تطلبنا ما وراء ذلك من ضمريهم،   تك، فال تقطعنا منهم لذا فإنك تصيب منهم لذا

 (1) وابذل هلم ما بذلوا لك من طالقة الوجه، وحالوة اللسان(

ينبغي للمسلم أن َيتنب مؤاخاة ثالثة:  )  قال اإلمام عيل:  [ 1106]احلديث: 

اب: فأما الفاجر:  فيزين لك فعَله، وحيب أنك مثله، وال يعينك  الفاجر، واألَحق، والكذا

وأما األَحق: فإنه ال  . عىل أمر دينك ومعادك، فمقارنته جفاء وقسوة، ومدخله عار عليك.

ك،   يشري عليك بخري، وال يرجه لرصف السوء عنك ولو جهد نفسه، وربام أراد نفعك فَضا

وأما الكذاب: فإنه ال  . ه. فموته خري من حياته، وسكوته خري من نطقه، وُبعده خري من قرب

َينئك معه عيش، ينقل حديثك، وينقل إليك احلديث، كلام أقنى ُأحدوثة مطاها بأخرى  

ق، يغري بني الناس بالعداوة، فيثبت الشحناء يف   مثلها، حتى أنه حيدث بالصدق فال ُيصدا

 (2)الصدور.. فاتقوا اهلل وانظروا ألنفسكم(

ربع خصال ُتعني املرء عىل العمل: الصحة  أ)  قال اإلمام عيل: [ 1107]احلديث: 

 (3) والغنى والعلم والتوفيق(

العلم علامن: مطبوع ومسموع، وال ينفع  ) قال اإلمام عيل: [ 1108]احلديث: 

مسموع إذا َل يك مطبوع، ومن عرف احلكمة َل يصرب عن االزدياد منها، اجلامل يف اللسان  

 (4)والكامل يف العقل(

الفضائل أربعة أجناس: أحدها: احلكمة  ) اإلمام عيل:قال  [ 1109]احلديث: 

 

 ، والتحف. 42/ 75( بحار األنوار: 1)

 ، والتحف. 43/ 75( بحار األنوار: 2)

 ، وكشف الغمة. 79/ 75( بحار األنوار: 3)

 ، وكشف الغمة. 80/ 75( بحار األنوار: 4)



 

242 

 

وقوامها يف الفكرة، والثاين: العفة وقوامها يف الشهوة، والثالث: القوة وقوامها يف الغضب،  

 (1)والرابع: العدل وقوامه يف اعتدال قوى النفس(

قوام الدنيا بأربعة: بعاَلٍ مستعمل لعلمه،  ) قال اإلمام عيل: [ 1110]احلديث: 

نيٍّ باذل ملعروفه، وبجاهٍل ال يتكربا أن يتعلام، وبفقري ال يبيع آخرته بدنيا غريه.. وإذا  وبغ

عطال العاَل علمه، وأمسك الغني معروفه، وتكربا اجلاهل أن يتعلام، وباع الفقري آخرته بدنيا  

 (2) غريه فعليهم الثبور(

عا: من ُأعطي الدعاء  من ُأعطي أربعا َل حُيرم أرب)   قال اإلمام عيل:  [ 1111]احلديث:  

َل حُيرم اإلجابة، ومن ُأعطي التوبة َل حيرم القبول، ومن ُأعطي االستغفار َل حُيرم املغفرة،  

ب اهلل، قال اهلل تعاىل يف الدعاء:  ا مصداق ذلك يف كتوومن ُأعطي الشكر َل حيرم الزيادة، 

ْب َلُكمْ ﴿   هلل إهنىاَم التىْوَبُة َعىَل ا ﴿، وقال يف التوبة: [ 60]غافر:  ﴾ َوَقاَل َربهُكُم اْدُعوينه َأْسَتجه

وَء بهَجَهاَلةٍ  يَن َيْعَمُلوَن السه َوَمْن َيْعَمْل ُسوًءا َأْو  ﴿وقال يف االستغفار:  ، [ 17]النساء:  ﴾لهلىذه

ره ا ياًم  هللََيهده ا هلل َيْظلهْم َنْفَسُه ُثمى َيْسَتْغفه َلئهْن  ﴿وقال يف الشكر:  ،[110]النساء:  ﴾ َغُفوًرا َرحه

يَدنىُكمْ   (3)([7]إبراهيم:  ﴾َشَكْرُتْم أَلَزه

فأما    ؛األعامل ثالثة: فرائض وفضائل ومعايص )  قال اإلمام عيل:  [ 1112]احلديث:  

وأما  .  الفرائض: فبأمر اهلل ومشيئته وبرضاه وبعلمه وقدره، يعملها العبد فينجو من اهلل هبا. 

لكن بمشيئته وبرضاه وبعلمه وبقدره، يعملها العبد فيثاب   الفضائل: فليس بأمر اهلل، 

رها   ..عليها  وأما املعايص: فليس بأمر اهلل وال بمشيئته وال برضاه، لكن بعلمه وبقدره يقدا
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 (1)لوقتها، فيفعلها العبد باختياره، فيعاقبه اهلل عليها، ألنه قد هناه عنها فلم ينته(

ثالث من حافظ عليها سعد: إذا ظهرت عليك  )  قال اإلمام عيل:  [ 1113]احلديث:  

ة فأكثر من قول: ال   زق فاستغفر اهلل، وإذا أصابتك شدا نعمة فأَحد اهلل، وإذا أبطأ عنك الرا

 (2)حول وال قوة إال باهلل(

ألبدان،  لالعلم ثالثة: الفقه لألديان، والطبا ) قال اإلمام عيل: [ 1114]احلديث: 

 (3) والنحو للاسان(

األمور ثالثة: أمر بان لك رشده فاتابعه، وأمر  ) قال اإلمام عيل: [ 1115]احلديث: 

 (4)بان لك غياه فاجتنبه، وأمر ُأشكهل عليك فرددته إىل عامله(

مُجهع اخلري كله يف ثالث خصال: النظر  )  قال اإلمام عيل:  [ 1116]احلديث: 

فيه فكرة فهو  والسكوت والكالم: فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكل سكوت ليس 

غفلة، وكل كالم ليس فيه ذكر فهو لغو، فطوبى ملن كان نظره عربة، وسكوته فكرة، وكالمه  

 (5)ذكرا، وبكى عىل خطيئته، وأمن الناس من رشه(

هر يومان: فيوم لك ويوم عليك، فإذا كان  ) قال اإلمام عيل: [ 1117]احلديث:   الدا

 (6)ام سُتخترب(لك فال تبطر، وإذا كان عليك فال حتزن، فبكليه

الصرب صربان: صرب عند املصيبة حسن مجيل،  ) قال اإلمام عيل: [ 1118]احلديث:  

م اهلل عليك. والذكر ذكران: ذكر عند املصيبة حسن   وأحسن من ذلك الصرب عند ما حرا
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م اهلل عليك فيكون ذلك حاجزا(  (1) مجيل، وأفضل من ذلك ذكر اهلل عند ما حرا

الزهد كله يف كلمتني من القرآن قال اهلل تعاىل:  )  م عيل:قال اإلما   [ 1119]احلديث:  

فمن َل يأس عىل املايض،  [  23]احلديد:    ﴾ لهَكْياَل َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا بهاَم آَتاُكمْ   ﴿

 (2)وَل يفرح باآليت فهو الزاهد(

اهلل: كثرة  ثالث يبلغن بالعبد رضوان ) قال اإلمام عيل: [ 1120]احلديث: 

االستغفار، وخفض اجلانب، وكثرة الصدقة. وأربع من كن فيه استكمل اإليامن: من أعطى  

وثالث من كن فيه َل يندم: ترك العجلة،  . هلل، ومنع يف اهلل، وأحب هلل، وأبغض فيه. 

 (3)واملشورة، والتوكل عند العزم عىل اهلل عز وجل(

الن أبدا: صحيح حمتٍم، وعليل  اثنان علي) قال اإلمام عيل:  [ 1121]احلديث: 

خملاط.. موت اإلنسان بالذنوب أكثر من موته باألجل، وحياته بالربا أكثر من حياته  

 (4)بالعمر(

..وما أقبح اخلشوع  )  قال اإلمام عيل:  [ 1122]احلديث:   العفو عن املقرِّ ال عن املرصِّ

للسان َسُبع إْن خىلا عنه عقر  عند احلاجة.. واجلفاء عند الغناء.. بالء اإلنسان من اللسان.. ا 

العافية.. والعافية عرشة أجزاء: تسعة منها يف الصمت إال بذكر اهلل، وواحد يف ترك جمالسته  

ين الورع، وفساده الطمع(  (5) السفهاء، والعاقل َمن رفض الباطل.. عامد الدِّ

الدنيا، قد  الناس يف الدنيا صنفان: عامل يف ) قال اإلمام عيل: [ 1123]احلديث: 

شغلته دنياه عن آخرته، خيشى عىل من خيلفه الفقر، ويأمنه عىل نفسه، فيفني عمره يف منفعة  
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غريه.. وآخر عمل يف الدنيا ملا بعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغري عمله، فأصبح َملهَكا ال  

 (1)يسأل اهلل تعاىل شيئا فيمنعه(

يل املؤمن، واحللم وزيره، والرفق  العقل خل) قال اإلمام عيل: [ 1124]احلديث: 

والده، واللني أخوه.. وال بدا للعاقل من ثالث: أن ينظر يف شأنه، وحيفظ لسانه، ويعرف  

زمانه، أال وإنا من البالء الفاقة، وأشدا من الفاقة مرض البدن، وأشدا من مرض البدن  

البدن، وأفضل من    مرض القلب، أال وإنا من الناعم سعة املال، وأفضل من سعة املال صحة

 (2) صحة البدن تقوى القلب(

ما ابُتيل املؤمن بيشء هو أشدا عليه من خصال  )  قال اإلمام عيل: [ 1125]احلديث:  

ثالث حيرمها: املواساة يف ذات يده، واإلنصاف من نفسه، وذكر اهلل كثريا، أما إين ال أقول  

م عليه(لكم: سبحان اهلل واحلمد هلل، ولكن ذكر اهلل عند ما أحلا    (3) له، وذكر اهلل عند ما حرا

خطبته املعروفة بالوسيلة: )أَيا الناس..إنا يف  قال اإلمام عيل يف   [ 1126]احلديث:  

اإلنسان عرَش خصال ُيظهرها لسانه: شاهٌد خيرب عن الضمري، وحاكٌم يفصل بني اخلطاب،  

شياء، وأمرٌي يأمر  وناطٌق يرده به اجلواب، وشافٌع تدرك به احلاجة، وواصٌف تعرف به األ

باحلسن، وواعٌظ ينهي عن القبيح، وُمعزٌّ تسكن به األحزان، وحامٌد جتىلا به الضغائن،  

 (4)ومؤنٌق ُيلهي األسامع(

اعلم أنا كل َشء من عملك تبع لصالتك فَمن  )  قال اإلمام عيل:  [ 1127]احلديث:  

أوصيك بسبع هنا جوامع اإلسالم: ختشى اهلل عزا وجلا  وضياع الصالة فإناه لغريها أضيع...  

 

 ، وأعالم الدين.93/ 75ر األنوار: ( بحا1)

 ، والتحف. 40/ 75( بحار األنوار: 2)

 ، والتحف. 44/ 75( بحار األنوار: 3)

 . 92، والتحف ص289/ 74( بحار األنوار: 4)



 

246 

 

قه العمل، وال تقض يف أمر واحد بقضائني   وال ختشى الناس يف اهلل، وخري القول ما صدا

ة رعيتك   ما حتبا لنفسك وأهل بيتك،  خمتلفني فيختلف أمرك وتزيغ عن احلق، وأحبا لعاما

عية، وخض   ة، وأصلح للرا واكره هلم ما تكره لنفسك وألهل بيتك، فإنا ذلك أوجب للحجا

 (1)الغمرات إىل احلق، وال ختف يف اهلل لومة الئم(

عرشة يفتنون أنفسهم وغريهم: ذو العلم  ) قال اإلمام عيل:  [ 1128]احلديث: 

لرجل احلليم ذو العلم الكثري ليس بذي فطنة،  القليل يتكلاف أن يعلام الناس كثريا، وا

والذي يطلب ما ال ُيدرك وال ينبغي له، والكادا عند املتائد ـ واملتئد: الذي ليس له مع تؤدته  

الح ليس بعاَل، والعاَل حيبا الدنيا، والرحيم   الح، ومريد للصا علم ـ وعاَل غري مريد للصا

 (2) يه َمن هو أعلم، فإذا علامه َل يقبل منه(بالناس يبخل بام عنده، وطالب العلم َيادل ف

الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك، فإن كان  ) قال اإلمام عيل: [ 1129]احلديث: 

 (3)لك فال تبطر، وإن كان عليك فاصرب(

أَيا الناس إنا قد أصبحنا يف دهر عنود، وزمن  ): قال اإلمام عيل   [ 1130]احلديث:  

فع بام علمنا، وال نسأل عام  نمسيئا، ويزداد الظاَل فيه عتوا، ال لل شديد، يعد فيه املحسن 

جهلنا، وال نتخوف قارعة حتى حتل بنا، والناس عىل أربعة أصناف منهم من ال يمنعه  

ومنهم املصلت بسيفه،  . إال مهانة نفسه وكاللة حده ونضيض وفره. األرض الفساد يف 

ه، واملجلب بخيله ورجله، قد أهل ك نفسه، وأوبق دينه حلطاٍم ينتهزه، أو مقنب  املعلن برشا

يقوده، أو منرب يفرعه، ولبئس املتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا، ومما لك عند اهلل عوضا..  
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من من  ا قد ط بعمل الدنيا  اآلخرة، وال يطلب اآلخرة ومنهم من يطلب الدنيا بعمل 

واختذ رس اهلل تعاىل  شخصه، وقارب من خطوه، وشمر من ثوبه وزخرف من نفسه االمانة 

ومنهم من أقعده عن طلب امللك ضؤولة نفسه وانقطاع سببه، فقرصته  .  ذريعة إىل املعصية.

احلال عىل حاله، فتحىل باسم القناعة، وتزين بلباس أهل الزهادة، وليس من ذلك يف مراح،  

وبقي رجال غض أبصارهم ذكر املرجع، وأراق دموعهم خوف املحرش، فهم  ..  وال مغدى

وداع خملص، وثكالن موجع قد أمخلتهم    ،ني رشيد ناء، وخائف مقموع، وساكت مكعومب

التقية، وشملتهم الذلة فهم يف بحر اجاج، أفواههم خامرة وقلوهبم قرحة، قد وعظوا حتى  

ملوا، وقهروا حتى ذلوا، وقتلوا حتى قلوا، فلتكن الدنيا عندكم أصغر من حثالة القرظ،  

بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم، وارفضوها ذميمة  واتعظوا .. وقراضة اجللم

فاهنا رفضت من كان أشغف هبا منكم، فياما أغر خداعها مرضعة، وياما أرض نكاهلا 

 (1)(فاطمة

أمانان، فرفع أحدمها: وهو   األرض كان يف ) قال اإلمام عيل:  [ 1131]احلديث: 

كوا باآلخر: وهو االستغفار قال تعاىل: رسول اهلل  هَبُْم َوَأْنَت   هلل َوَما َكاَن ا﴿، فتمسا لهُيَعذِّ

ْم َوَما َكاَن ا ُرونَ  هلل فهيهه هَبُْم َوُهْم َيْسَتْغفه  (2) ([33]األنفال:   ﴾ ُمَعذِّ

)من أحبا السبل إىل اهلل جرعتان: جرعة غيظ   قال اإلمام عيل: [ 1132]احلديث: 

عة حزن ترداها بصرب.. ومن أحبِّ السبل إىل اهلل قطرتان: قطرة دموع يف  ترداها بحلم، وجر

جوف الليل، وقطرة دم يف سبيل اهلل، ومن أحبِّ السبل إىل اهلل خطوتان: خطوة امرئ مسلم  

ًا يف   ًا يف سبيل اهلل، وخطوة يف صلة الرحم، وهي أفضل من خطوة يشده هبا صفا يشدا هبا صفا
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 (1)سبيل اهلل(

االستغفار درجة العلاياني، وهو اسم واقع عىل  ) قال اإلمام عيل: [ 1133  ]احلديث: 

هلا: الندم عىل الفعل، والثاين: العزم عىل الرتك وأن ال يعود، والثالث: تأدية   ستة معان: أوا

احلقوق ليلقى اهلل تعاىل وليس عليه تبعة، والرابع: أن يعمد إىل كل فريضة فيؤدي حقها،  

لحم الذي نبت منه السحت باهلموم واألحزان حتى يكتيس حلام آخر  واخلامس: أن يذيب ال

ة املعصية(  (2) من احلالل، والسادس: أن يذيق جسمه أَل الطاعة كام أذاقه لذا

يوشك أن يفقد الناس ثالثا: درمها حالال،  ) قال اإلمام عيل: [ 1134]احلديث: 

 (3)ولسانا صادقا، وأخا ُيسرتاح إليه(

 القصرية وجوامع الكلم: ـ احلكم    3

َمن ضاق صدره َل يصرب عىل أداء حق.. َمن  )  قال اإلمام عيل: [ 1135]احلديث: 

ه عن حرمات اهلل سارع   كسل َل يؤد حق اهلل.. َمن عظام أوامر اهلل أجاب سؤاله.. َمن تنزا

حم نامء،  ليس مع قطيعة الر  ..إليه عفو اهلل.. وَمن تواضع قلبه هلل َل يسأم بدنه من طاعة اهلل

وال مع الفجور غنى، عند تصحيح الضامئر تغفر الكبائر.. تصفية العمل خري من العمل،  

ين صحة اليقني.. أفضل ما لقيت اهلل به نصيحة من   عند اخلوف حيسن العمل.. رأس الدِّ

  اآلخرة إياكم واجلدال.. فإنه يورث الشك يف دين اهلل.. بضاعة وقلب وتوبة من ذنب.. 

وا منها يف أوان كسادها، دخول اجلناة رخيص، ودخول النار غال.. التقيا  كاسدة فاستكثر

سابق إىل كل خري.. َمن غرس أشجار التهقى جنى ثامر اهلدى.. الكريم َمن أكرم عن ذلا النار  
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وجَهه.. ضاحك معرتف بذنبه أفضل من باك ُمدلا عىل ربه.. َمن عرف عيب نفسه اشتغل  

ه استعظم خطيئة غريه، وَمن نظر يف عيوب الناس ورضيها  عن عيب غريه.. َمن نيس خطيئت

لنفسه فذاك األَحق بعينه.. كفاك أدبك لنفسك ما كرهته لغريك.. اتعظ بغريك وال تكن  

متعظا بك.. ال خري يف لذة تعقب ندامة.. َتام اإلخالص جتناب املعايص.. َمن أَحبِّ املكارم  

 ذنوبه.. َمن أحباك هناك، وَمن أبغضك  اجتناُب املحارم.. جهل املرء بعيوبه من أكرب 

أغراك.. َمن أساء استوحش..من عاب عيب، ومن شتم ُأجيب.. أدوا األمانة ولو إىل قاتل  

األنبياء.. الرغبة مفتاح العطب، والتعب مطية الناصب، والرشا داع إىل التقحم يف الذنوب..  

ض ملد رط يف األمور غري ناظر يف العواقب، فقد تعرا رجات النوائب.. من لزم  وَمن توا

 (1)االستقامة لزمته السالمة(

املرء حيث َيعل نفسه.. َمن دخل مداخل  ) قال اإلمام عيل: [ 1136]احلديث: 

م.. َمن عرض نفسه التهمة فال يلومنا من أساء به الظن.. من أكثر من َشء ُعرف   السوء ُاهتا

فا به.. من اقتحم البحر غرق..  املزاح يورث العداوة.. َمن عمل يف  به.. َمن مزح ُاسُتخه

الْسا عمال يستحي منه يف العالنية فليس لنفسه عنده قدر.. ما ضاع امرؤ عرف قدره..  

اعرفه احلق ملن َعَرفه لك رفيعا كان أم وضيعا، َمن َتعدى احلق ضاق مذهبه.. َمن جهل  

أحد لسوء فعله.. ال   شيئا عاداه.. أسوء الناس حاال َمن َل يثق بأحد لسوء ظنه، وَل يبق به 

دليل أنصح من استامع احلق.. َمن َنظاف ثوبه قل مههه.. الكريم يلني إذا اسُتعطف، واللئيم  

لته..   ر الرش فإنك إذا شئت تعجا يقسو إذا لوطف.. ُحسن االعرتاف َيدم االقرتاف.. أخا

د اإلحسان َحُسن االمتنان، العفو  ُيفسد من  أحسن إذا أحببت أن حُيسن إليك.. إذا ُجحه
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اللئيم بقدر إصالحه من الكريم.. َمن بالغ يف اخلصومة أثم، وَمن قرص عنها خصم.. ال  

 (1) تظهر العداوة ملن ال سلطان لك عليه(

بالصرب يناضل احلدثان.. اجلزع من أنواع  ): قال اإلمام عيل  [ 1137]احلديث: 

لبخل جلباب  احلرمان.. العدل مألوف واهلوى عسوف.. واهلجران عقوبة العشق.. ا

املسكنة.. ال تأمنن ملوال.. إزالة الروايس أسهل من تأليف القلوب املتنافرة.. َمن اتبع  

.. الشجاعة صرب ساعة.. خري األمور أوسطها..القلب بالتعلل رهني.. من   اهلوى ضلا

ومقك أعتبك.. القلة ذهلاة.. املجاعة مسكنة.. خري أهلك من كفاك.. ترك اخلطيئة أهون من  

توبة.. َمْن ولع باحلسد ولع به الشؤم..كم تلف من صلف، كم قرف من رسف..  طلب ال

عدو عاقل خري من صديق أَحق.. التوفيق من السعادة، واخلذالن من الشقاوة.. َمن بحث  

عن عيوب الناس فبنفسه بدأ.. َمن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته.. من سلم من  

الفقر طرف من الكفر.. َمن   مللوك تشاغل بالدنيا.. ألسنة الناس كان سعيدا.. من صحب ا

وقع يف ألسنة الناس هلك.. َمن حتفاظ من سقط الكالم أفلح..كل معروف صدقة، كم من  

غريب خري من قريب.. لو ُألقيت احلكمة عىل اجلبال لقلقلتها..كم من غريق هلك يف بحر  

اك، وخري منه َمن كفاك.. خري  اجلهالة، وكم عاَل قد أهلكته الدنيا. خري إخوانك َمن واس

مالك ما أعانك عىل حاجتك، خري َمن صربت عليه َمن البد لك منه..أحق َمن أطعت  

مرشد ال يعصيك.. َمن أحبا الدنيا مجع لغريه، املعروف فرض، واأليام ُدَول.. عند تناهي  

املوت   البالء يكون الفرج.. َمن كان يف نعمة جهل قدر البلية.. َمن قلا رسوره كان يف 

راحته.. قد ينمي القليل فيكثر، ويضمحل الكثري فيذهب.. ربا أكلة يمنع األكالت.. أفلج  
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الناس حجة من شهد له خصمه بالفلج، السؤال مذلة، والعطاء حمبة.. من حفر ألخيه بئرا  

كان برتديه فيها جديرا.. املك عليك لسانك.. ُحْسن التدبري مع الكفاف أكفى من الكثري  

ة.. بحسب  مع اإلرس اف.. الفاحشة كاسمها.. مع كلا جرعة رشقة، مع كلا أكلة غصا

الْسور يكون التنغيص.. اهلوى َيوي بصاحب اهلوى.. عدوا العقل اهلوى، الليل أخفى  

ف به.. ربا كثري  .. صللويل حبة األرشار تورث سوء الظنا باألخيار.. َمن أكثر من َشء ُعره

.. ما ضلا َمن اسرتشد.. وال  صغري.. رب ملوم ال ذنب  هاجه ه الَضا له.. احلرا حرٌّ ولو مسا

ك..   حار َمن استشار..احلازم ال يستبدا برأيه.. آمُن من نفسك عندك من وثقت به عىل رسا

 (1)املوداة بني اآلباء قرابة بني األبناء(

َمن ريض عن نفسه كثر الساخط عليه، ومن  ) قال اإلمام عيل: [ 1138]احلديث: 

اخلصومة أثم، ومن قرص فيها ظلم.. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته.. إنه  بالغ يف  

ليس ألنفسكم ثمن إال اجلنة فال تبيعوها إال هبا.. من عظام صغار املصائب ابتاله اهلل  

بكبارها.. الواليات مضامري الرجال.. ليس بلد أحق منك من بلد، وخري البالد من  

جل خلاة رائعة فانتظر أخواهتا.. الغيبة جهد العاجز.. ربا مفتون   َحلك.. إذا كان يف الرا

بحسن القول فيه.. ما البن آدم والفخر: أوله نطفة، وآخره جيفة، ال يرزق نفسه، وال يمنع  

، إنا اهلل تعاىل َل يرضها ثوابا بأوليائه وال عقابا ألعدائه، وإن   حتفه.. الدنيا تغرا وتَضا وَترا

لوا إذ صاح سائقهم فارحتلوا.. من صارع احلق رصعه.. القلب  أهل الدنيا كركب بينا هم ح

مصحف البرص.. التاقى رئيس األخالق.. ما أحسن تواضع األغنياء للفقراء طلبا ملا عند  

كل مقترص عليه كاف.. الدهر  . اهلل، وأحسن منه تيه الفقراء عىل األغنياء اتكاال عىل اهلل. 
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 تبطر، وإن كان عليك فال تضجر.. من طلب  يومان يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فال

شيئًا ناله أو بعضه.. الركون إىل الدنيا مع ما يعاين منها جهل، والتقصري يف حسن العمل  

مع الوثوق بالثواب عليه ُغْبن.. والطمأنينة إىل كلا أحد قبل االختبار عجز.. والبخل جامع  

ج الناس إليه، فمن قام هلل فيها بام َيب  ملساوي األخالق.. نهعُم اهلل عىل العبد جملبة حلوائ

غبة مفتاح   ضها للزوال والفناء.. الرا ضها للدوام والبقاء، ومن َل يقم فيها بام َيب عرا عرا

النصب، واحلسد مطية التعب..من علم أنا كالمه من عمله قلا كالمه إالا فيام يعنيه.. من  

ألَحق بعينه.. العفاف زينة الفقر..  نظر يف عيوب الناس فأنكرها ثما حبابها لنفسه، فذلك ا

كر زينة الغنى.. رسولك ترمجان عقلك، وكتابك أبلغ ما ينطق عنك.. الناس أبناء   والشا

ه.. الطمع ضامن غري ويف، واألماين تعمي أعني   الدنيا وال يالم الرجل عىل حب أما

وال حسب   البصائر.. ال جتارة كالعمل الصالح، وال ربح كالثواب، وال قائد كالتوفيق،

كالتواضع، وال رشف كالعلم، وال ورع كالوقوف عند الشبهة، وال قرين كحسن اخللق،  

وال عبادة كأداء الفرائض، وال عقل كالتدبري، وال وحدة أوحش من العجب، ومن أطال  

 (1)(أساء العمل   األمل

يعة  ) قال اإلمام عيل:  [ 1139]احلديث:  العاَل حديقة سيااحها الرشيعة، والرشا

ان جتب له الطاعة، والطاعة سياسة يقوم هبا املُلك، واملُلك راع يعضده اجليش،  سلط

عياة سواد يستعبدهم العدل،   عياة، والرا واجليش أعوان يكفلهم املال، واملال رزق َيمعه الرا

 (2)والعدل أساس به قوام العاَل(

منه    عجبت للبخيل الذي استعجل الفقر الذي)  قال اإلمام عيل:  [ 1140]احلديث:  

 

 . 61، ومطالب السؤول ص83/ 75( بحار األنوار: 2) . 14/ 75( بحار األنوار: 1)



 

253 

 

  اآلخرةهرب، وفاته الغنى الذي إياه طلب، يعيش يف الدنيا عيش الفقراء، وحياسب يف 

وعجبت  . . وعجبت للمتكرب الذي كان باألمس نطفة، وهو غدا جيفة. . حساب األغنياء

.  وعجبت ملن نيس املوت، وهو يرى من يموت.. ملن شك يف اهلل، وهو يرى خلق اهلل.

وعجبت لعامر الدنيا دار الفناء،  .  ، وهو يرى النشأة األوىل.اآلخرةوعجبت ملن أنكر النشأة  

 (1) وهو نازل دار البقاء(

ال يفسدك الظن عىل صديق وقد أصلحك  ) قال اإلمام عيل: [ 1141]احلديث: 

اليقني له.. ومن وعظ أخاه رسا فقد زانه، ومن وعظه عالنية فقد شانه.. استصالح األخيار  

بإكرامهم واألرشار بتأديبهم.. واملودة قرابة مستفادة.. وكفى باألجل حرزًا.. وال يزال  

العقل واحلمق يتغالبان عىل الرجل إىل ثامن عرشة سنة، فإذا بلغها غلب عليه أكثرمها فيه..  

وما أنعم اهلل عز وجل عىل عبد نعمًة فعلم أهنا من اهلل، إال كتب اهلل جل اسمه له شكرها  

به وإن شاء غفر له،  قبل أ ن حيمده عليها، وال أذنب ذنبا فعلم أن اهلل مطالع عليه إن شاء عذا

 (2)إال غفر اهلل له قبل أن يستغفره(

من وثق باهلل أراه الْسور، ومن توكل عليه  )  قال اإلمام عيل: [ 1142]احلديث: 

ىل اهلل نجاة من  كفاه األمور، والثقة باهلل حصن ال يتحصن فيه إال مؤمن أمني، والتوكل ع

، والعلم كنز، والصمت نور، وغاية الزهد الورع،   كل سوء وحرز من كل عدو، والدين عزا

وال هدم للدين مثل البدع، وال أفسد للرجال من الطمع، وبالراعي تصلح الرعية،  

وبالدعاء ُترصف البلية، ومن ركب مركب الصرب اهتدى إىل مضامر النرص، ومن عاب  
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يب، ومن شتم أُ   (1) جيب، ومن غرس أشجار التاقى اجتنى ثامر املنى(عه

ل إنسانا فقد هابه، ومن جهل شيئا عابه،  )  قال اإلمام عيل:  [ 1143]احلديث:   من أما

والفرصة خلسة، ومن كثر مهه سقم جسده، واملؤمن ال يشتفي غيظه، وعنوان صحيفة  

 (2)املؤمن حسن خلقه(

الفقر املوت األكرب، وقلاة العيال أحد اليسارين  )  قال اإلمام عيل:  [ 1144]احلديث:  

وهو نصف العيش، واهلما نصف اهلرم، وما عال امرؤ اقتصد، وما عطب امرؤ استشار  

واملغبون ال حممود    والصنيعة ال تصلح إال عند ذي حسب أو دين، والسعيد من ُوعهظ بغريه

 (3) (وال مأجور، الرب ال يبىل، والذنب ال ينسى

خطبته املعروفة بالوسيلة: )إنا املنياة قبل الدنياة،  قال اإلمام عيل يف    [ 1145]احلديث:  

والتجلاد قبل التبلاد، واحلساب قبل العقاب، والقرب خرٌي من الفقر، وعمي البرص خرٌي من  

هر يوٌم لك ويوٌم عليك، فاصرب فبكليهام َُتتحن وللنفوس خواطر   .. كثري من الناظر، والدا

وليس يف الربق    ..ويف تقلاب األحوال علم جواهر الرجال  ..وتنهى   للهوى، والعقول تزجر

  .. اخلاطف مستمتٌع ملن خيوض يف الظلمة، وَمن ُعرف باحلكمة حلظته العيون بالوقار واهليبة

ويف سعة األخالق كنوز    ..ومن أطلق َطَرفه كثر أسُفه  ..وَوصوٌل معدم خرٌي من جاف مكثر

ب نفسه َمن غضب عىل َمن ال يق ..األرزاق ه، طال حزنه وعذا يارة   .. در أن يَضا كثرة الزا

طوبى ملن أخلص هلل عمله وعلمه وحباه وبغضه وأخذه وتركه وكالمه   .. تورث املاللة 

ال يكون املسلم مسلام حتى يكون ورعا، ولن يكون ورعا حتى   .. وصمته وفعله وقوله 
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حتى يكون عاقال،  ولن يكون زاهدا حتى يكون حازما، ولن يكون حازما  ،يكون زاهدا 

 (1)(اآلخرة وما العاقل إال من عقل عن اهلل وعمل للدار 

ال يكون غنيا حتى يكون عفيفا، وال يكون  ) قال اإلمام عيل: [ 1146]احلديث: 

وال يسلم لك قلبك حتى  .  زاهدا حتى يكون متواضعا، وال يكون حليام حتى يكون وقورا.

باملرء جهال أن يرتكب ما هُني عنه، وكفى به عقال  حتب للمؤمنني ما حتب لنفسك.. وكفى 

فأعرض عن اجلهل وأهله، واكفف عن الناس ما حتب أن يكفا عنك،  .  أن يسلم عن رشه. 

وأكرم من صافاك، وأحسن جماورة من جاورك، وألهْن جانبك واكفف عن األذى، واصفح  

صرب عىل ما  عن سوء األخالق، ولتكن يدك العليا إن استطعت، ووطان نفسك عىل ال

وال  . أصابك، وأهلم نفسك القنوع، واهتم الرجاء، وأكثر الدعاء تسلم من سورة الشيطان. 

تنافس عىل الدنيا، وال تتبع اهلوى، وتوسط يف اهلمة َتسلْم ممن يتبع عثراتك، وال تك صادقا  

ر  حتى تكتم بعض ما تعلم، احلم عن السفيه يكثر أنصارك عليه.. عليك بالشيم العالية تقه

ب املتقني، واهجر الفاسقني، وجانب املنافقني، وال تصاحب   من يعاديك..قل احلق، وقرا

 (2) اخلائنني(

  (ال حول وال قوة إال باهلل)قل عند كلا شدة: ) قال اإلمام عيل: [ 1147]احلديث: 

تزدد منها، وقل إذا أبطأت عليك األرزاق:   (احلمد هلل )ُتكف هبا، وقل عند كل نعمة: 

ع عليك.  ( هللأستغفر ا)) عليك باملحجة الواضحة التي ال خترجك إىل عوج، وال ترداك  .  ُيوسا

مفتاح اجلنة  .  الناس ثالث: عاَل رباين، ومتعلم عىل سبيل النجاة، ومهج رعاع..  عن منهج.

من أراد أن  . الصرب، مفتاح الرشف التواضع، مفتاح الغنى اليقني، مفتاح الكرم التقوى.
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واضع.. ُعْجب املرء بنفسه أحد حساد عقله.. الطمأنينة قبل احلزم  يكون رشيفا فليلزم الت

 (1)ضد احلزم.. املغتبط َمْن َحُسَن يقينه(

اللهو ُيسخط الرَحن، وُيريض الشيطان،  ) قال اإلمام عيل:  [ 1148]احلديث: 

وُينيس القرآن.. عليكم بالصدق فإن اهلل مع الصادقني.. املغبون من غبن دينه.. جانبوا  

الكذب فإنه جمانب اإليامن، والصادق عىل سبيل نجاة وكرامة، والكاذب عىل شفا هلك  

قولوا احلق ُتعرفوا به، واعملوا احلق تكونوا من أهله، وأدوا األمانة إىل من  . وهون.

ائتمنكم، وال ختونوا من خانكم، وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل عىل من  

عدلوا إذا حكمتم، وال تفاخروا باآلباء، والتنابزوا  حرمكم، أوفوا إذا عاهدتم، وا

باأللقاب، وال حتاسدوا، والتباغضوا، وال تقاطعوا، وافشوا السالم، وردوا التحية بأحسن  

منها، وارَحوا األرملة واليتيم، وأعينوا الضعيف واملظلوم، وأطيبوا املكسب، وأمجلوا يف  

 (2)الطلب(

ال راحة حلسود، وال مودة مللول، وال مروة  ) قال اإلمام عيل: [ 1149]احلديث: 

الوحدة  . لكذوب، وال رشف لبخيل، وال مهة ملهني، وال سالمة ملن أكثر خمالطة الناس.

راحة، والعزلة عبادة، والقناعة ُغنْية، واالقتصاد ُبْلغة، وعدل السلطان خري من خصب  

ه فقري. ه ُيعرف الناس إال باالختبار، فاخترب  ال .  الزمان، والعزيز بغري اهلل ذليل، والغنيا الرشا

أهلك وولدك يف غيبتك، وصديقك يف مصيبتك، وذا القرابة عند فاقتك، وذا التودد وامللق  

واحذر ممن إذا حدثته ملاك، وإذا حدثك  . عند عطلتك، لتعلم بذلك منزلتك عندهم.

ك، وإن رسرته أو رضرته سلك فيه معك سبيلك، وإن فارقك ساءك مغيبه بذكر    غما
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سوأتك، وإن مانعته هَبََتك وافرتى، وإن وافقته َحَسَدك واعتدى، وإن خالفته َمَقَتك  

يعجز عن مكافأة من أحسن إليه، ويفرط عىل من بغى عليه، يصبح صاحبه يف  . ومارى.

يتعلم للمراء، ويتفقه  . أجر، ويصبح هو يف وزر، لسانه عليه ال له، وال يضبط قلبه قوله. 

ا، ويواكل التقوى، فهو بعيد من اإليامن، قريب من النفاق، جمانب للرشد،  للرياء، يبادر الدني

 (1)موافق للغي فهو باغ غاو ال يذكر املهتدين(

ث من غري ثقة فتكون كذابا، وال  ) قال اإلمام عيل:  [ 1150]احلديث:  ال حتدا

ازا فتعدا مرتابا، وال ختالط ذا فجور فرُتى متهام، وال جتادل عن اخلا  ئنني فتصبح  تصاحب مها

وقارن أهل اخلري تكن منهم، وباين أهل الرش تبن عنهم، واعلم أن من احلزم العزم،  ،  ملوما 

واحذر اللجاج تنج من كبوته، وال ختن من ائتمنك وإن خانك يف أمانته، وال تذع رس من  

وخذ الفضل، وأحسن البذل، وقل  ، أذاع رسك، وال ختاطر بيشء رجاء ما هو أكثر منه 

ا، وال تتخذ عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك، وساعد أخاك وإن جفاك،  للناس حسن

وإن قطعته فاستبق له بقية من نفسك، وال تضيعنا حق أخيك فتعدم إخوته، وال يكن أشقى  

ك أن تسوءه.. واعلم أن   الناس بك أهلك، وال ترغبن فيمن زهد فيك، وليس جزاء من رسا

م، وعاقبة الصدق النجا   (2)ة(عاقبة الكذب الذا

َمن أوقف نفسه موقف التهمة فال يلومن من  ) قال اإلمام عيل: [ 1151]احلديث: 

رَية يف يده، وكل حديث جاوز اثنني فشا، وضع أمر   أساء به الظن، ومن كتم رسه كانت اخله

أخيك عىل أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءًا  

اخلري حمماًل، وعليك بإخوان الصدق فكثار يف اكتساهبم ُعدًة عند الرخاء،  وأنت جتد هلا يف 
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وجندًا عند البالء، وشاور حديثك الذين خيافون اهلل، أحبب اإلخوان عىل قدر التقوى،  

واتقوا رشار النساء وكونوا من خيارهن عىل حذر، إن أمرنكم باملعروف فخالفوهنا حتى  

 (1)ال يطمعن يف املنكر(

املؤمن يرغب فيام يبقى، ويزهد فيام يفنى،  ) قال اإلمام عيل:  [ 1152: ]احلديث 

يمزج احللم بالعلم، والعلم بالعمل، بعيد كسله، دائم نشاطه، قريب أمله، حي قلبه، ذاكر  

ث بام ال يؤَتن عليه األصدقاء، وال يكتم شهادة األعداء، ال يعمل شيئًا من   لسانه، ال حيدا

 ياًء، اخلري منه مأمول، والرش منه مأمون.  اخلري رياًء، وال يرتكه ح 

إن كان يف الذاكرين َل يكتب يف الغافلني، وإن كان يف الغافلني كتب يف الذاكرين،  

ن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، وحيسن إىل من أساء إليه، ال يعزب   ويعفو عما

ٌ قوله، قريٌب معر وفه، غائٌب منكره، صادٌق  حلمه، وال يعجل فيام يريبه، بعيٌد جهله، لنيا

 كالمه، حسن فعله، مقبل خريه، مدبر رشه.  

يف الزالزل وقور، ويف املكاره صبور، ويف الرخاء شكور، ال حييف عىل من يبغض،  

عي ما ليس له، وال َيحد حقًا عليه، يعرتف باحلق قبل أن ُيشهد   وال يأثم فيمن حيب، وال يدا

ب فيام ال تدعوه الَضورة إليه، ال يتنابز باأللقاب،  عليه، وال ُيضياع ما استحفظ، وال يرغ

وال يبغي عىل أحد، وال َيزأ بمخلوق، وال يضار باجلار، وال يشمت باملصائب، مؤداب  

 بأداء األمانات، مسارع إىل الطاعات، حمافظ عىل الصلوات، بطيء يف املنكرات.  

ه   ال يدخل عىل األمور بجهل، وال خيرج عن احلق بعجز، إن صمت فال يغما

الصمت، وإن نطق ال يقول اخلطأ، وإن ضحك فال تعلو صوته سمعه، وال َيمح به  
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، وال َتلكه الشهوة.    الغضب، وال تغلبه اهلوى، وال يقهره الشحا

يعمل به، وال  خيالط الناس ليعلم، ويصمت ليسلم، ويسأل ليفهم، ينصت إىل اخلري ل

يتكلم به ليفخر عىل ما سواه، نفسه منه يف عناء والناس منه يف راحة، يتعب نفسه آلخرته،  

ه ممان دنا منه لني ورَحة، ليس   ن تباعد منه نزاهة، ودنوا ويعيص هواه لطاعة رباه، ُبعُده عما

بعده من الربرة  ُبعُده بكرب، وال قربه خديعة، مقتٍد بمن كان قبله من أهل اإليامن، إمام ملن 

 (1)املتقني(

مامهم، فذبلت  إاملؤمنون هم الذين عرفوا ) قال اإلمام عيل:  [ 1153]احلديث: 

فهم    ،حتى عرفت يف وجوههم غربة اخلاشعني   شفاههم وغشيت عيوهنم، وشحبت ألواهنم

، فرفضوا الدنيا  هونا، واختذوها بساطا، وتراهبا فراشا  األرضعباداهلل الذين مشوا عىل 

عىل منهاج املسيح بن مريم، إن شهدوا َل ُيعرفوا، وإن غابوا َل ُيفتقدوا،    اآلخرةوأقبلوا عىل  

ام الدياجر، يضمحل عندهم كل فتنة، وينجيل   ام اهلواجر، ُقوا وإن مرضوا َل ُيعادوا، صوا

ني، فإن لقيتم منهم أحدًا  األرضم يف أطراف عنهم كل شبهة، أولئك أصحاِب فاطلبوه

 (2) فاسألوه أن يستغفر لكم(

شيعتنا املتباذلون يف واليتنا، املتحاباون يف  ) قال اإلمام عيل:  [ 1154]احلديث: 

مودتنا، املتوازرون يف أمرنا، الذين إن غضبوا َل يظلموا، وإن رضوا َل يْسفوا، بركة عىل من  

ولئك هم السائحون الناحلون، الزابلون، ذابلة شفاههم،  أ . جاوروه، سلم ملن خالطوه. 

يفرح  . مخيصة بطوهنم، متغرية ألواهنم، مصفرة وجوههم، كثري بكاؤهم، جارية دموعهم.

الناس وحيزنون، وينام الناس ويسهرون، إذا شهدوا َل ُيعرفوا، وإذا غابوا َل ُيفتقدوا، وإذا  
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جوا. ة، ورشورهم مأمونة، وأنفسهم عفيفة،  قلوهبم حمزون. خطبوا األبكار َل ُيزوى

وحوائجهم خفيفة، ذبل الشفاه من العطش، مخص البطون من اجلوع، عمش العيون من  

 (1)السهر(

،  اآلخرةطوبى للزاهدين يف الدنيا، الراغبني يف  )  قال اإلمام عيل:  [ 1155]احلديث:    

أولئك قوم اختذوا أرض اهلل مهادا، وتراهبا وسادًا وماءها طيبًا، وجعلوا الكتاب شعارًا  

قل لبني إرسائيل: ال تدخلوا    أن  عليه السالموالدعاء دثارا، وإن اهلل أوحى إىل عبده املسيح  

بيتًا من بيويت إال بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، واكفا نقية، وأعلمهم أين ال أجيب ألحد  

 (2) نهم دعوة وألحد من خلقي قهَبله مظلمة(م

كم من ُمستدرج باإلحسان إليه، ومغرور  ) قال اإلمام عيل: [ 1156]احلديث: 

بالسرت عليه، ومفتون بحسن القول فيه، وشتان بني عملني: عمل تذهب لذته ويبقى تبعته،  

 (3) وعمل تذهب مؤونته وتبقى أجره(

دقة، فمن أيقن باخللف  استن) قال اإلمام عيل: [ 1157]احلديث:  زلوا الرزق بالصا

 (4)جاد بالعطاء(

)من استحكمت يل فيه خصلة من خصال اخلري    قال اإلمام عيل:  [ 1158]احلديث:  

ين مفارقة األمن، وال حياة مع   اغتفرت ما سواها، وال أغتفر فقد عقل وال دين، مفارقة الدا

 (5)(خمافة، وفقد العقل فقد احلياة وال يقاس إال باألموات 

ض نفسه للتهمة فال يلومنا من أساء به  )  قال اإلمام عيل:  [ 1159]احلديث:   َمن عرا
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ه كانت اخلرية يف يده( ، ومن كتم رسا  (1)الظنا

إنا األشياء ملاا ازدوجت، ازدوج الكسل  ) قال اإلمام عيل:  [ 1160]احلديث: 

 (2) والعجز فنتج منهام الفقر(

، واحلجا جهاد كل  ) قال اإلمام عيل:  [ 1161]احلديث:  الصالة قربان كلا تقيا

ضعيف، ولكلا َشء زكاة وزكاة البدن الصيام، وأفضل عمل املرء انتظاره فرج اهلل،  

اعي بال عمل كالرامي بال وتر، وَمن أيقن باخللف جاد بالعطياة، استنزلوا الرزق   والدا

د  بالصدقة، وحصناوا أموالكم بالزكاة، ما عال امرؤ اقتصد، والتقدير ن صف العيش، والتودا

هام،  . نصف العقل، واهلمه نصف اهلرم، وقلاة العيال أحد اليسارين. وَمن حزن والديه عقا

وَمن رضب بيده عىل فخذه عند املصيبة حبط أجره، والصنيعة ال تكون صنيعة إال عند ذي  

ر ر رزقه اهلل، وَمن بذا حرمه اهلل،   حسب أو دين، واهلل ينزل الرزق عىل قدر املصيبة، فَمن قدا

 (3)واألمانة جترا الرزق، واخليانة جترا الفقر، ولو أراد اهلل بالنملة صالحا ما أنبت هلا جناحا(

اعلموا عباد اهلل أن التقوى حصن حصني،  ) قال اإلمام عيل:  [ 1162]احلديث: 

  ، ا أال وبالتقوى تقطع َحة اخلطاي  ..والفجور حصن ذليل، ال يمنع أهله، وال حيرز من جلأ إليه

وبالصرب عىل طاعة اهلل ينال ثواب اهلل، وباليقني تدرك الغاية القصوى، عباد اهلل إن اهلل َل  

لعصياهنم إياه إن تابوا   حيظر عىل أوليائه مافيه نجاهتم إذ دهلم عليه، وَل يقنطهم من رَحته 

 (4) (إليه

تذل األمور للمقدور، حتى تصري اآلفة يف  ) قال اإلمام عيل: [ 1163]احلديث: 
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 (1)(لتدبريا

ه يف دينه، ويقتصد  )  قال اإلمام عيل:  [ 1164]احلديث:   ة الرجل حتى يتفقا ال يتم مروا

 (2) يف معيشته، ويصرب عىل النائبة إذا نزلت به، ويستعذب مرارة إخوانه(

ال تفعل شيئًا يف الْسا تستحيي منه يف  : أ ةءاملرو )  قال اإلمام عيل:  [ 1165]احلديث:  

 (3)العالنية(

 (4)املستأكل بدينه حظاه من دينه ما يأكله() قال اإلمام عيل:  [ 1661]احلديث:  

ا، وَل ينافس  )   قال اإلمام عيل:  [ 1167]احلديث:   َمن زهد يف الدنيا، وَل َيزع من ذهلا

ها، هداه اهلل بغري هداية من خملوق، وعلامه بغري تعليم، وأثبت احلكمة يف صدره   يف عزا

 (5) وأجراها عىل لسانه(

إنا هلل عبادا عاملوه بخالص من رسه، فشكر  ) قال اإلمام عيل: [ 1168]احلديث: 

غا، فإذا وقفوا بني يديه مألها   هلم بخالٍص من شكره، فأولئك َترا صحفهم يوم القيامة ُفرا

وا إليه(  (6) هلم من رسا ما أرسا

كفى باألجل حرزا، إنه ليس أحد من الناس  ) قال اإلمام عيل: [ 1169]احلديث: 

إال ومعه حفظة من اهلل حيفظونه أن ال يرتداى يف بئر، وال يقع عليه حائط، وال يصيبه سُبع،  

 (7)فإذا جاء أجله خلاوا بينه وبني أجله(

الزاهد يف الدنيا كلام ازدادت له جتليًا ازداد عنها  )  قال اإلمام عيل:  [ 1170]احلديث:  
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 (1)توليًا(

يكن الشغل جمهدة، فاتصال الفراغ  إن ) قال اإلمام عيل: [ 1171]احلديث: 

 (2) مفسدة(

ه ُخلقه() قال اإلمام عيل:  [ 1721]احلديث:    (3)ُربى عزيز أذله ُخلقه، وذليل أعزا

 (4)ترك التعاهد للصديق داعية القطيعة()  قال اإلمام عيل:  [ 1731]احلديث:  

اجلور عىل  يوم العدل عىل الظاَل أشد من يوم ) قال اإلمام عيل: [ 1174]احلديث: 

 (5)املظلوم(

اخللق أشكال فكلٌّ يعمل عىل شاكلته، والناس  )  قال اإلمام عيل:  [ 1175]احلديث:  

ته يف غري ذات اهلل فإهنا حتوز عداوة، وذلك قوله تعاىل:  ُء  ﴿إخوان، فمن كانت إخوا الى اأْلَخه

نَي   (6)([67]الزخرف:   ﴾َيْوَمئهٍذ َبْعُضُهْم لهَبْعٍض َعُدوٌّ إهالى املُْتىقه

ك، فصار قهصاُر ذلك ُذلهك، فاخَش   قال اإلمام عيل: [ 1176]احلديث:  ك عزه )غرا

 (7)فاحَش فعلهك، فعلاك هبذا هتدى(

مسكني ابن آدم: مكتوم األجل، مكنون العلل،  )   قال اإلمام عيل:  [ 1177]احلديث:  

قة، وُتنتنه العرقة( ة، وتقتله الرشا  (8)حمفوظ العمل، تؤمله البقا

َمن تيقن أنا اهلل سبحانه يراه وهو يعمل  )  قال اإلمام عيل: [ 1178]احلديث: 
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 (1)بمعاصيه، فقد جعله أهون الناظرين(

إياكم وسقطات االسرتسال.. فإهنا ال  ) قال اإلمام عيل: [ 1179]احلديث: 

 (2) تستقال(

والناس  النفوس أشكال فام تشاكل منها اتفق،  )  قال اإلمام عيل:  [ 1180]احلديث:  

 (3)إىل أشكاهلم أميل(

أفضل رداء تردىا به احللم، وإن َل تكن حليام  ) قال اإلمام عيل: [ 1181]احلديث: 

 (4)فتحلام، فإنه من تشباه بقوم أوشك أن يكون منهم(

ها فيهم ما  ) قال اإلمام عيل: [ 1182]احلديث:  إن هلل عبادا خيصهم بالنعم ويقرا

هلا إىل غريهم(بذلوها، فإذا منعوها نزعها   (5)عنهم وحوا

ما عظمت نعمة اهلل عىل أحد إال عظمت عليه  ) قال اإلمام عيل:  [ 1183]احلديث:  

ض النعمة للزوال(  (6)مؤونة الناس، فمن َل حيتمل تلك املؤونة عرا

أهل املعروف إىل اصطناعه أحوج من أهل  ) قال اإلمام عيل: [ 1184]احلديث: 

فخره، وذكره، فمهام اصطنع الرجل من معروف فإنام يبدأ فيه  احلاجة إليه، ألن هلم أجره، و

 (7) بنفسه، فال يطلبنا شكر ما صنع إىل نفسه من غريه(

 (8) عنوان صحيفة السعيد حسن الثناء عليه() قال اإلمام عيل:  [ 1851]احلديث:  

َمن استغنى باهلل افتقر الناس إليه، ومن اتقى  ) قال اإلمام عيل: [ 1186]احلديث: 
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 (1)اهلل أحبه الناس وإن كرهوا(

أحبب حبيبك هونًا ما، عسى أن يعصيك يوما  )  قال اإلمام عيل:  [ 1187]احلديث:  

 (2)ما، وأبغض بغيضك هونًا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما(

 (3)قيمة كل امرء ما حيسن( )  قال اإلمام عيل:  [ 1881]احلديث:  

َحلة العلم َحلوه بحقه، ألحباهم اهلل  لو أنا ) قال اإلمام عيل: [ 1189]احلديث: 

ومالئكته وأهل طاعته من خلقه، ولكنهم َحلوه لطلب الدنيا، فمقتهم اهلل وهانوا عىل  

 (4)الناس(

إنا للنكبات غايات ال بد أن تنتهي إليها، فإذا ) قال اإلمام عيل: [ 1190]احلديث: 

ل احليلة فيها عند إقباهلا زائد  حكم عىل أحدكم هبا، فليطأطأ هلا ويصرب حتى جتوز، فإنا إعام 

 (5)يف مكروهها(

املُقلا غريب يف بلده، والفقر خيرس الفطن عن  )  قال اإلمام عيل:  [ 1191]احلديث:  

ته  (6) والبشاشة فخ املودة(  ..والفكر مرآة صافية ..حجا

لن يستكمل العبد حقيقة اإليامن حتى يؤثر  ) قال اإلمام عيل: [ 1192]احلديث: 

 (7)ته، ولن َيلك حتى يؤثر شهوته عىل دينه(دينه عىل شهو 

كم ُمستدرج باإلحسان إليه، وكم من مغرور  ) قال اإلمام عيل: [ 1193]احلديث: 

ء له، قال اهلل  األمالبالسرت عليه، وكم من مفتون بحسن القول فيه، وما ابتىل اهلل عبدا بمثل 
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 :  (1)[(178]آل عمران:   ﴾ إهنىاَم ُنْميله هَلُْم لهَيْزَداُدوا إهْثاًم   ﴿عزا وجلا

فتقار إىل الناس واالستغناء  ليجتمع يف قلبك اال)  قال اإلمام عيل:  [ 1194]احلديث:  

عنهم، يكون افتقارك إليهم يف لني كالمك وُحسن برشك، ويكون استغناؤك عنهم يف نزاهة  

ك(  (2)عرضك وبقاء عزا

ص  )  قال اإلمام عيل:  [ 1195]احلديث:   أال ُأخربكم بالفقيه حق الفقيه!..من َل يرخا

نهم من مكر اهلل، وَل يدع القرآن  الناس يف معايص اهلل، وَل يقناطهم من رَحة اهلل، وَل ُيؤ مه

ر،   ه، وال خري يف علم ليس فيه تفكا رغبة عنه إىل ما سواه، وال خري يف عبادة ليس فيها تفقا

 (3)وال خري يف قراءة ليس فيها تدبر(

إن اهلل إذا مجع الناس نادى فيهم مناد: أَيا  ) قال اإلمام عيل:  [ 1196]احلديث: 

اليوم من اهلل أشدكم منه خوفا، وإن أحبكم إىل اهلل أحسنكم له عمال،  الناس.. إن أقربكم 

 (4)وإنا أفضلكم عنده منصبا أعملكم فيام عنده رغبة، وإن أكرمكم عليه أتقاكم(

ال ترصم أخاك عىل ارتياب، وال تقطعه دون  ) قال اإلمام عيل: [ 1197]احلديث: 

 (5)استعتاب(

استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو  من  )   قال اإلمام عيل:  [ 1198]احلديث:  

 (6)خليق بأن ال ينزل به مكروه أبدا: العجلة، واللجاجة، والُعجب، والتواين(

من ُضياق عليه يف ذات يده، فلم يظنا أنا ذلك  ) قال اإلمام عيل: [ 1199]احلديث: 

ع عليه يف ذات يده، فل م يظنا أنا ذلك  ُحْسن نظٍر من اهلل له، فقد ضياع مأموال.. ومن ُوسا
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 (1)استدراج من اهلل، فقد أمن خموفا(

يا أَيا الناس..سلوا اهلل اليقني، وارغبوا إليه يف  )  قال اإلمام عيل:  [ 1200]احلديث:  

العافية، فإنا أجلا النعم العافية، وخري ما دام يف القلب اليقني، واملغبون من ُغبن دينه  

 (2) واملغبوط من َحُسن يقينه(

ال َيد رجل طعم اإليامن حتى يعلم أنا ما  ) قال اإلمام عيل: [ 1201]احلديث: 

 (3)أصابه َل يكن ليخطئه، وما أخطأه َل يكن ليصيبه(

َمن ريض من الدنيا بام َيزيه، كان أيْس ما فيه  )  قال اإلمام عيل: [ 1202]احلديث: 

 (4)ه(يكفيه، ومن َل يرض من الدنيا بام َيزيه، َل يكن فيها َشء يكفي 

ليس من أخالق املؤمن امللق، وال احلسد إال  ) قال اإلمام عيل: [ 1203]احلديث: 

 (5) يف طلب العلم(

رك، والناجح ُعقبى َمن صرب،  )  قال اإلمام عيل:  [ 1204]احلديث:   الصرب مفتاح الدا

كه القدر(  (6)ولكل طالب حاجة وقٌت حيرا

، أذاقه اهلل هوانا من طلب شفا )  قال اإلمام عيل: [ 1205]احلديث:  غيظ بغري حقا

ه( ، إنا اهلل َعدوا ما َكره  (7) بحقا

 (8) ما حار من استخار، وال ندم من استشار() قال اإلمام عيل:  [ 2061]احلديث:  
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 (1)عُمرت البلدان بحبا األوطان() قال اإلمام عيل:  [ 2071]احلديث:  

طلب التوبة، وكم من  ترك اخلطيئة أيْس من )  قال اإلمام عيل: [ 1208]احلديث: 

شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويال، واملوت فضح الدنيا، فلم ُيرتك لذي لبا فيها فرحا،  

ة(  (2)وال لعاقل لذا

كن ملا ال ترجو أرجى منك ملا ترجو، فإنا  ) قال اإلمام عيل:  [ 1209]احلديث: 

لكة سبأ  خرج يقتبس ألهله نارا فكلامه اهلل ورجع نبيا، وخرجت م عليه السالمموسى 

، وخرجت َسَحرة فرعون يطلبون العزا لفرعون فرجعوا  عليه السالمفأسلمت مع سليامن 

 (3) مؤمنني(

 (4)الناس بُأمرائهم أشبه منهم بآبائهم() قال اإلمام عيل:  [ 2101]احلديث:  

أَيا الناس..اعلموا أنه ليس بعاقل َمن انزعج  ) قال اإلمام عيل: [ 1211]احلديث: 

ور في ه، وال بحكيم من ريض بثناء اجلاهل عليه.. الناس أبناء ما حيسنون، وقدر  من قول الزا

 (5)كل امرئ ما حُيسن، فتكلموا يف العلم تبنيا أقداركم(

ل احلرمان بالعقل،  ) قال اإلمام عيل: [ 1212]احلديث:  ل الرزق باحلمق، ووكا ُوكا

ل البالء بالصرب(  (6) ووكا

أما علمتم أنا  )يوما، فمشى معه قوم فقال هلم:    اإلمام عيل ركب    [ 1213]احلديث:  

ة للامَش، انرصفوا( اكب ومذلا اكب مفسدة للرا  (7)ميش املاَش مع الرا
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التوبة النصوح: ندم بالقلب، واستغفار  ): قال اإلمام عيل  [ 1214]احلديث: 

 (1) باللسان، والقصد عىل أن ال يعود(

ر،   إن املؤمن إذا) قال اإلمام عيل: [ 1215]احلديث:  نظر اعترب، وإذا سكت تفكا

وإذا تكلام ذكر، وإذا استغنى شكر، وإذا أصابته شدة صرب، فهو قريب الرضا، بعيد السخط  

يرضيه عن اهلل اليسري، وال يسخطه الكثري، وال يبلغ بنياته إرادته يف اخلري، ينوي كثريا من  

ف عىل ما فاته من اخلري كيف َل  واملنافق إذا نظر  . يعمل به. اخلري، ويعمل بطائفة منه، ويتلها

ة ضغى، فهو قريب   هلا، وإذا سكت سها، وإذا تكلام لغا، وإذا استغنى طغى، وإذا أصابته شدا

ضا، يسخط عىل اهلل اليسري، وال ُيرضيه الكثري، ينوي كثريا من الرشا   السخط بعيد الرا

ف عىل ما فاته من الرشا كيف َل يعمل به(  (2)ويتلها

من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه،  )   قال اإلمام عيل:  [ 1216]احلديث:  

ما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوة فلم يدعها ملا خاف منه؟!.. وما أدري ما رجاء  

 (3) رجل نزل به بالء فلم يصرب عليه ملا يرجو؟!(

ثكم بحديث ينبغي لكل مسلم أن َيعيه:  ) قال اإلمام عيل: [ 1217]احلديث:  أحدا

اهلل عبدا مؤمنا يف هذه الدنيا، إال كان أجود وأجمد من أن يعود يف عقابه يوم القيامة،  ما عاقب  

وال سرت اهلل عىل عبد مؤمن يف هذه الدنيا وعفا عنه، إال كان أجمد وأجود وأكرم من أن يعود  

َوَما  ﴿وقد يبتيل اهلل املؤمن بالبلياة يف بدنه أو ماله أو ولده أو أهله، .. يف عفوه يوم القيامة 

يُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثهرٍي  يَبٍة َفبهاَم َكَسَبْت َأْيده ْن ُمصه ضما يده  ثم  (، [ 30]الشورى:  ﴾ َأَصاَبُكْم مه
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ات و  (1) (َوَيْعُفو َعْن َكثهريٍ )يقول: هو ثالث مرا

ل إعجاب املرء بنفسه فساد عقله ) قال اإلمام عيل:  [ 1218]احلديث:   من ساء   .. أوا

شفيع املذنب   .. خلقه ملاه أهله.. ربا كلمة سلبت نعمة.. الشكر عصمة من الفتنة

 (2) خضوعه.. أصل احلزم الوقوف عند الشبهة.. يف سعة األخالق كنوز األرزاق(

ك بالوحدة()  قال اإلمام عيل:  [ 2191]احلديث:   ح إىل بقاء عزا  (3)تروا

 (4) اخل حتت القدرة فذليل(كل عزيز د) قال اإلمام عيل:  [ 2201]احلديث:  

ما أعجب هذا اإلنسان!.. مْسور بَدْرك ما  ) قال اإلمام عيل:  [ 1221]احلديث: 

ر ألبرص وعلم أنه ُمدبار، وأن   ليكن ليفوته، حمزون عىل فوت ما َل يكن ليدركه، ولو أنه فكا

) ض ملا تعْسا ، وَل يتعرا ر، والقترص عىل ما تيْسا  (5)الرزق عليه مقدا

ال َيد عبد طعم اإليامن حتى يرتك الكذب  )  قال اإلمام عيل: [ 1222]احلديث: 

ه(  (6) هْزله وجدا

أعظم اخلطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغري  ) قال اإلمام عيل:  [ 1223]احلديث: 

 (7)حق(

 (8) ما رأيت ظاملا أشبه بمظلوم من احلاسد() قال اإلمام عيل:  [ 2241]احلديث:  

ايض به  ) اإلمام عيل: قال  [ 1225]احلديث:  العامل بالظلم، واملعني عليه، والرا
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 (1) رشكاء ثالثة(

طوبى ملن يألف الناس ويألفونه عىل طاعة  ) قال اإلمام عيل: [ 1226]احلديث: 

 (2)اهلل(

إن من حقيقة اإليامن أن ُيؤثهر العبد الصدق،  ) قال اإلمام عيل: [ 1227]احلديث: 

 (3)اخلرب(حتى نفر عن الكذب حيث ينفع. 

ته حيث  ) قال اإلمام عيل:  [ 1228]احلديث:   اإلنسان لباه لسانه، وعقله دينه، ومروا

 (4)َيعل نفسه، والرزق مقسوم، واأليام ُدوٌل، والناس إىل آدم رشٌع سواء(

ا من ) قال اإلمام عيل: [ 1229]احلديث:  ليس احلكيم من َل ُيدار من ال َيد بدا

 (5) مداراته(

ائهم،  ) ال اإلمام عيل:ق [ 1230]احلديث:  إن أحسن ما يألف به الناس قلوب أودا

د يف غيبتهم،  )ونفوا به الضغن عن قلوب أعدائهم:  ُحسن البهرْش عند لقائهم، والتفقا

 (6)والبشاشة هبم عند حضورهم( 

دا من َل يعظُم يف عينهه وقلبهه  )   قال اإلمام عيل:  [ 1231]احلديث:   .. ما أشقى جه يا ربِّ

ملكك وسلطانك، يف جنب ما َل تر عيُنه وقلُبه من ملكك وسلطانك.. وأشقى  ما رأى من 

منه من َل يصغر يف عينه وقلبه ما رأى، وما َل ير من ملكك وسلطانك يف جنب عظمتك  

 (7)وجاللك، ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني(
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ينة الغنى،  العفاف زينة الفقر، والشكر ز) قال اإلمام عيل: [ 1232]احلديث: 

والصرب زينة البالء، والتواضع زينة احلسب، والفصاحة زينة الكالم، والعدل زينة اإليامن،  

والسكينة زينة العبادة، واحلفظ زينة الرواية، وخفض اجلناح زينة العلم، وحسن األدب  

زينة العقل، وبسط الوجه زينة احللم، واإليثار زينة الزهد، وبذل املجهود زينة النفس،  

كثرة البكاء زينة اخلوف، والتقلل زينة القناعة، وترك املنا زينة املعروف، واخلشوع زينة  و

 (1)الصالة، وترك ما ال يعني زينة الورع(

فام أرى اليوم   لقد رأيت أصحاب حممد ) قال اإلمام عيل: [ 1233]احلديث: 

ُركب املعزى، قد   شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون ُشعثا ُغربا ُصفرا، بني أعينهم أمثال 

باتوا هلل ُسجدا وقياما، يتلون كتاب اهلل، يراوحون بني جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا  

فذكروا اهلل مادوا كام َتيد الشجر يف يوم ريح عاصف، ومهلت عيوهنم حتى تُبلا ثياهبم،  

ا حتى رضبه اللعني ابن م  (2)لجم(واهلل لكأنا القوم باتوا غافلني، ثم هنض فام ُرئي مفرتا

حزنة يف قلبه وبرشه يف  )يف وصف املؤمن:  قال اإلمام عيل  [ 1234]احلديث: 

ه،   وجهه، وأوسع الناس صدرا، وأرفعهم قدرا، يكره الرفعة، وال حيب السمعة، طويٌل غما

بعيٌد مهه، كثري ٌصمته، مشغوٌل بام ينفعه، صبوٌر، شكوٌر، قلبه بذكر اهلل معمور، سهل  

 (3) العريكة(اخلليقة لنيا 

من استفاد أخا يف اهلل، فقد استفاد بيتا يف  ) قال اإلمام عيل:  [ 1235]احلديث: 

 (4) اجلنة(
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: كيف أصبحت يا أمري املؤمنني؟!..  لإلمام عيل  جابر يوما قال  [ 1236]احلديث: 

نا ـ ما ال ُنحصيه مع كثرة ما نعصيه، فال ندري ما نشكر،   أمجيل ما  فقال: )بنا من نعم اهلل ـ ربا

 (1)ينرش أم قبيح ما يسرت؟(

عبداهلل بن عباس عن مولود صغري مات  يف تعزية    قال اإلمام عيل   [ 1237]احلديث:  

  األجر ملصيبة يف غريك، لك أجرها، أحبه إيلا من مصيبة فيك، لغريك ثواهبا، فكان لك  )ا له:  

ضه م ي عوا ضك اهلل عنه مثل الذا  (2) نك(ال بك، وحسن لك العزاء ال عنك، وعوا

: أي َشء مما خلق اهلل أحسن؟.. فقال:  اإلمام عيل  سئل  [ 1238]احلديث: 

بالكالم ابياضت  )، ثما قال: (الكالم).. فقيل: أي َشء مما خلق اهلل أقبح؟.. قال: (الكالم )

دت الوجوه(  (3) الوجوه، وبالكالم اسوا

احلني وال يعمل  حيبا  )  قال اإلمام عيل يف وصف املقرصين:   [ 1239]احلديث:   الصا

بأعامهلم، ويبغض املسيئني وهو منهم، ويكره املوت لكثرة سيئاته، وال َيدُعها يف حياته،  

وقد  . يقول: كم أعمل فأتعناى، أال أجلس فأَتناى، فهو يتمناى املغفرة ويدأب يف املعصية. 

ر، يقول فيام ذهب: لو كنت عملُت ونصبت لكان خري ر فيه من تذكا ر ما يتذكا ًا يل ويضيعه  عما

ر العمل،   غري مكرتث الهيًا، إن سقم ندم عىل التفريط يف العمل، وإن صحا أمن مغرتًا، يوخا

، وال يغلبها عىل ما يستيقن،   تعجبه نفسه ما ُعويف، ويقنط إذا ابُتيل، تغلبه نفسه عىل ما يظنا

م له، وال يثق منه بام قد ضمن له، وال يعمل بام فهو   ..فرض عليه  ال يقنع من الرزق بام ُقسه

، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن إن عرضت له شهوة   ..من نفسه يف شكا
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فهو بالقول مدلا ومن العمل   .. واقعها باتاكال عىل التوبة، وهو ال يدري كيف يكون ذلك

يستكثر من معصية غريه ما يستقلا أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما حيتقر   .. مقلا 

النوم مع األغنياء   .. يؤدي األمانة ما عويف وُأريض، واخليانة إذا سخط وابتيل  .. همن غري

، ُيرشد    ..أحبا إليه من الركوع مع الضعفاء فهو حيبا أن ُيطاع وال ُيعىص ويستويف وال يويفا

ال يدري عمله إىل ما   .. إن مرض أخلص وتاب، وإن عويف قسا وعاد .. غريه وُيغوي نفسه

يه إليه، حتى متى وإىل متى، الالهم اجعلنا منك عىل حذر(   (1)يؤدا

 : الواردة ضمن خطبه   املواعظ والوصايا ـ  4

زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا، وحاسبوها  ) قال اإلمام عيل: [ 1240]احلديث: 

ياق، واعلموا أناه  من قبل أن حتاسبوا، وتنفاسوا قبل ضيق اخلناق، وانقادوا قبل عنف  السا

من َل يعن عىل نفسه حتاى يكون له منها واعظ وزاجر، َل يكن له من غريها ال زاجر وال  

 (2)واعظ(

سبحانك خالقا ومعبودا بحسن بالئك عند  ) قال اإلمام عيل:  [ 1241]احلديث: 

خلقك، خلقت دارا وجعلت فيها مأدبة، مرشبا ومطعام، وأزواجا وخدما، وقصورا 

بت   اعي أجابوا، وال فيام رغا وأهنارا، وزروعا وثامرا.. ثما أرسلت داعيا يدعو إليها، فال الدا

قت إليه اشتاقوا. أقبلوا عىل جيفة قد افتضحوا بأكلها، واصطلحوا   رغبوا، وال إىل ما شوا

عىل حباها، ومن عشق شيئا أعشى برصه، ومرض قلبه، فهو ينظر بعني غري صحيحة،  

نيا قلبه، ووهلت عليها  ويسمع بأذن غري  هوات عقله، وأماتت الدا سميعة، قد خرقت الشا

ء منها، حيثام زالت زال إليها، وحيثام أقبلت أقبل عليها  نفسه، فهو عبد هلا، وملن يف يديه َش 
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ة، حيث ال   هللال ينزجر من ا بزاجر، وال يتاعظ منه بواعظ، وهو يرى املأخوذين عىل الغرا

نيا ما كانوا يأمنون،  إقالة وال رجعة، كيف نز  ل هبم ما كانوا َيهلون، وجاءهم من فراق الدا

 وقدموا من اآلخرة عىل ما كانوا يوعدون. 

فغري موصوف ما نزل هبم: اجتمعت عليهم سكرة املوت، وحْسة الفوت، ففرتت  

ت هلا ألواهنم، ثما ازداد املوت فيهم ولوجا، فحيل بني أحدهم وبني   هلا أطرافهم، وتغريا

ر    منطقه،  ة من عقله، وبقاء من لباه، يفكا وإناه لبني أهله، ينظر ببرصه، ويسمع بأذنه، عىل صحا

ر أمواال مجعها، أغمض يف مطالبها، وأخذها من   فيم أفنى عمره، وفيم أذهب دهره، ويتذكا

حاهتا ومشتبهاهتا، قد لزمته تبعات مجعها، وأرشف عىل فراقها، تبقى ملن وراءه ينعمون   مرصا

ء عىل ظهره، واملرء قد غلقت رهونه هبا،  تاعون هبا، فيكون املهنأ لغريه، والعب فيها، ويتم

ام   فهو يعضا يده ندامة عىل ما أصحر له عند  املوت من أمره، ويزهد فيام كان يرغب فيه أيا

 عمره، ويتمناى أنا الاذي كان يغبطه هبا، وحيسده عليها قد حازها دونه. 

ى خالط لسانه سمعه، فصار بني أهله ال ينطق  فلم يزل املوت يبالغ يف جسده، حتا 

بلسانه، وال يسمع بسمعه، يرداد طرفه بالناظر يف وجوههم، يرى حركات ألسنتهم، وال  

 يسمع رجع كالمهم. 

وح من   ثما ازداد املوت التياطا به، فقبض برصه كام قبض سمعه، وخرجت الرا

وا من قربه، ال يسعد باكيا،  جسده، فصار جيفة بني أهله، قد أوحشوا من جانبه، وتباعد

 وال َييب داعيا. 

 ، فأسلموه فيه إىل عمله، وانقطعوا عن زورته. األرضثما َحلوه إىل خمطا يف 

له، وجاء من أمر   حتاى إذا بلغ الكتاب أجله، واألمر مقاديره، وأحلق آخر اخللق بأوا

امء وفطرها، وأرجا  هللا جفها، وقلع جباهلا  وأر األرضما يريده من جتديد خلقه، أماد السا
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دهم   ونسفها، ودكا بعضها بعضا من هيبة جاللته، وخموف سطوته، وأخرج من فيها، فجدا

قهم.   بعد إخالقهم، ومجعهم بعد تفرا

ثما ميازهم ملا يريده من مسألتهم عن خفايا األعامل، وخبايا األفعال، وجعلهم  

 فريقني: أنعم عىل هؤالء، وانتقم من هؤالء. 

ا أهل الطاا  ال، وال تتغريا  فأما عة فأثاهبم بجواره، وخلادهم يف داره، حيث ال يظعن النازا

هبم احلال، وال تنوهبم األفزاع، وال تناهلم األسقام، وال تعرض هلم األخطار، وال  

 تشخصهم األسفار. 

ا أهل املعصية: فأنزهلم رشا دار، وغلا األيدي إىل األعناق، وقرن الناوايص   و أما

ه، وباب قد  باألقدام، وألبسهم   رسابيل القطران، ومقطاعات الناريان، يف عذاب قد اشتدا حرا

أطبق عىل أهله، يف نار هلا كلب وجلب، وهلب ساطع، وقصيف هائل، ال يظعن مقيمها، وال  

ار فتفنى، وال أجل للقوم فيقىض( ة للدا  (1) يفادى أسريها، وال تفصم كبوهلا، ال مدا

إناام هلك من كان قبلكم بطول آماهلم، وتغياب  )  قال اإلمام عيل:  [ 1242]احلديث:  

آجاهلم، حتاى نزل هبم املوعود الاذي تردا عنه املعذرة، وترفع عنه التاوبة، وحتلا معه القارعة  

  (2)( والناقمة

ذ قوله دليال   هلل من استنصح ا) قال اإلمام عيل:  [ 1243]احلديث:  وفاق، ومن اختا

ه خائف  هللهدي للاتي هي أقوم، فإنا جار ا   هلل وإناه ال ينبغي ملن عرف عظمة ا، آمن، وعدوا

أن يتعظام، فإنا رفعة الاذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له، وسالمة الاذين يعلمون ما  

حيح من األ جرب، والبارئ من ذي  قدرته أن يستسلموا له، فال تنفروا من احلقا نفار الصا
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قم(   (1)السا

شد حتاى تعرفوا  ) قال اإلمام عيل: [ 1244]احلديث:  اعلموا أناكم لن تعرفوا الرا

كوا به حتاى   الاذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتاى تعرفوا الاذي نقضه، ولن َتسا

م عيش العلم، ، تعرفوا الاذي نبذه وموت اجلهل، هم  فالتمسوا ذلك من عن أهله، فإهنا

الاذين خيربكم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، ال  

ين، وال خيتلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق، وصامت ناطق(  (2)خيالفون الدا

حتاى إذا كشف هلم عن جزاء معصيتهم،  )  قال اإلمام عيل:  [ 1245]احلديث: 

ا مدبرا، واستدبروا مقبال، فلم ينتفعوا بام  واستخرجهم من جالبيب غفلتهم، استقبلو

 (3)أدركوا من طلبتهم، وال بام قضوا من وطرهم(

ركم ونفيس هذه املنزلة، فلينتفع امرؤ  ) قال اإلمام عيل: [ 1246]احلديث:   إينا أحذا

ر، ونظر فأبرص، وانتفع بالعرب، ثما سلك جددا واضحا،   بنفسه، فإناام البصري من سمع فتفكا

ف   الل يف املغاوي، وال يعني عىل نفسه الغواة بتعسا عة يف املهاوي، والضا يتجناب فيه الرصا

ف من صدق( ، أو حتريف يف نطق، أو ختوا  (4)يف حقا

امع من سكرتك، واستيقظ من  ) قال اإلمام عيل: [ 1247]احلديث:  ا السا أفق أَيا

يا غفلتك، واخترص من عجلتك، وأنعم الفكر فيام جاءك عىل لسان ا   مماا ال بدا   لنابيا األما

 (5)(منه، وال حميص عنه، وخالف من خالف ذلك إىل غريه، ودعه وما ريض لنفسه

 

 . 147( هنج البالغة: ضمن اخلطبة رقم 1)

 . 147هنج البالغة: ضمن اخلطبة رقم  (2)

 . 153( هنج البالغة: اخلطبة رقم 3)

 . 153( هنج البالغة: اخلطبة رقم 4)

 . 153( هنج البالغة: اخلطبة رقم 5)



 

278 

 

ضع فخرك، واحطط كربك، واذكر قربك، فإنا  )  قال اإلمام عيل:  [ 1248]احلديث:  

مت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد   ك، وكام تدين تدان، وكام تزرع حتصد، وما قدا عليه ممرا

ا الغافل،  ! أَيا ا املستمع، واجلدا اجلدا م ليومك، فاحلذر احلذر! أَيا َواَل ُينَبُِّئَك  ﴿لقدمك، وقدا

ْثُل َخبهرٍي    (1)([ 14]فاطر:  ﴾ مه

كر احلكيم، الاتي عليها   هلل إنا من عزائم ا)  قال اإلمام عيل: [ 1249  ]احلديث:  يف الذا

يثيب ويعاقب، وهلا يرىض ويسخط، أناه ال ينفع عبدا وإن أجهد نفسه، وأخلص فعله، أن  

نيا القيا رباه، بخصلة من هذه اخلصال َل يتب منها: أن يرشك با  فيام افرتض   هللخيرج من الدا

ريه.. أو يستنجح حاجة  عليه من عبادته.. أو يشفي غيظه هبالك نفس.. أو يقرا بأمر فعله غ

إىل النااس بإظهار بدعة يف دينه.. أو يلقى النااس بوجهني.. أو يميش فيهم بلسانني.. اعقل  

 (2)ذلك، فإنا املثل دليل عىل شبهه(

ها بطوهنا.) قال اإلمام عيل:  [ 1250]احلديث:  ها  . وإنا البهائم مها باع مها إنا السا

إنا املؤمنني مشفقون.. إنا املؤمنني  . نون. العدوان عىل غريها.. إنا املؤمنني مستكي 

 (3) (خائفون

عىل أعالم بيانة، فالطاريق   هلل اعملوا رَحكم ا) قال اإلمام عيل:  [ 1251]احلديث: 

حف منشورة،   الم، وأنتم يف دار مستعتب عىل مهل وفراغ، والصا هنج يدعو إىل دار السا

  واألقالم جارية، واألبدان صحيحة، واأللسن مطلقة، والتاوبة مسموعة، واألعامل مقبولة( 

(4) 
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من مات منكم،  فإناكم لو قد عاينتم ما قد عاين  )  قال اإلمام عيل:  [ 1252]احلديث:  

جلزعتم ووهلتم، وسمعتم وأطعتم، ولكن حمجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريب ما يطرح  

تم إن أبرصتم، وأسمعتم إن سمعتم، وهديتم إن اهتديتم.. وبحقا   احلجاب.. ولقد برصا

امء   هلل أقول لكم: لقد جاهرتكم العرب، وزجرتم بام فيه مزدجر، وما يبلاغ عن ا بعد رسل السا

 (1)  رش(إالا الب

اعة  ) قال اإلمام عيل: [ 1253]احلديث:  إنا الغاية أمامكم، وإنا وراءكم السا

لكم آخركم  فوا تلحقوا، فإناام ينتظر بأوا  (2)(حتدوكم، ختفا

نيا أدبرت وآذنت بوداع، وإنا اآلخرة قد  )  قال اإلمام عيل:  [ 1254]احلديث:   إنا الدا

بقة اجلناة، والغاية الناار..  أقبلت وأرشفت باطاالع، أال وإنا اليوم   باق، والسا املضامر وغدا السا

ام أمل   أ فال تائب من خطيئته قبل منياته؟ أ ال عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟ أال وإناكم يف أيا

من ورائه أجل، فمن عمل يف أياام أمله، قبل حضور أجله، فقد نفعه عمله، وَل يَضره أجله،  

ام أمله، قبل  ه أجله. أال فاعملوا يف  ومن قرصا يف أيا حضور أجله، فقد خْس عمله، ورضا

هبة. أال وإينا َل أر كاجلناة نام طالبها، وال كالناار نام هارهبا. أال وإناه   غبة كام تعملون يف الرا الرا

دى. أال   الل إىل الرا ه الباطل، ومن ال يستقيم به اهلدى َيرا به الضا من ال ينفعه احلقا يَضا

اد، وإنا أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتاباع  وإناكم قد أمرتم  بالظاعن، ودللتم عىل الزا

نيا ما حترزون به أنفسكم غدا( نيا من الدا دوا يف الدا  (3)  اهلوى، وطول األمل. فتزوا

ا النااس، إنا أخوف ما أخاف عليكم اثنان:  ) قال اإلمام عيل:  [ 1255]احلديث:   أَيا

 

 ( 20( هنج البالغة: اخلطبة رقم)1)

 ( 21( هنج البالغة: اخلطبة رقم)2)

 ( 28( هنج البالغة: اخلطبة رقم)3)



 

280 

 

ا طول األمل فينيس  اتاباع اهلوى، وطول األمل..  ، وأما ا اتاباع اهلوى فيصدا عن احلقا فأما

اء، فلم يبق منها إالا صبابة كصبابة اإلناء اصطباها . اآلخرة.  نيا قد ولات حذا أال وإنا الدا

ا. أال وإنا اآلخرة قد أقبلت، ولكلا منهام بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة، وال تكونوا  .  صاهبا

نيا، فإنا ك إنا اليوم عمل وال حساب، وغدا  . ولا ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة. من أبناء الدا

 (1)( حساب وال عمل 

غري مقنوط من رَحته، وال خملوا من   هلل احلمد ) قال اإلمام عيل: [ 1256]احلديث: 

نعمته، وال مأيوس من مغفرته، وال مستنكف عن عبادته، الاذي ال تربح منه رَحة، وال تفقد  

نيا دار مني هلا الفناء، وألهلها منها اجلالء، وهي حلوة خَضاء، وقد عجلت   له نعمة.. والدا

اد، وال تسألوا  للطاالب، والتبست بقلب النااظر، فارحتلوا منها بأحسن ما   بحَضتكم من الزا

 (2) فيها فوق الكفاف، وال تطلبوا منها أكثر من البالغ(

مت وآذنت بانقضاء،  )  قال اإلمام عيل: [ 1257]احلديث:  نيا قد ترصا أال وإنا الدا

اهنا، وحتدو باملوت جرياهنا، وقد أمرا   اء، فهي حتفز بالفناء سكا ر معروفها وأدبرت حذا وتنكا

حلوا، وكدر منها ما كان صفوا، فلم يبق منها إالا سملة كسملة اإلداوة، أو  فيها ما كان 

ديان َل ينقع. زها الصا ار،    هللفأزمعوا عباد ا.  جرعة كجرعة املقلة، لو َتزا حيل عن هذه الدا الرا

وال، وال يغلبناكم فيها األمل، وال يطولنا عليكم فيها األمد.. فو ا   هلل املقدور عىل أهلها الزا

هبان،  لو حنن تم حنني الولاه العجال، ودعوتم هبديل احلامم، وجأرتم جؤار متبتايل الرا

من األموال واألوالد، التامس القربة إليه يف ارتفاع درجة عنده، أو غفران   هلل وخرجتم إىل ا

سيائة أحصتها كتبه، وحفظتها رسله، لكان قليال فيام أرجو لكم من ثوابه، وأخاف عليكم  
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لو انامثت قلوبكم انمياثا، وسالت عيونكم من رغبة إليه، أو رهبة منه   هلل من عقابه.. وتا 

نيا باقية، ما جزت أعاملكم عنكم نيا ما الدا رتم يف الدا ولو َل تبقوا شيئا من   - دما، ثما عما

اكم لإليامن(  - جهدكم  (1)  أنعمه عليكم العظام، وهداه إيا

نيا دار ال يسلم منها إالا فيها، وال  أال إنا ) قال اإلمام عيل: [ 2581]احلديث:   الدا

ء كان هلا.. ابتيل النااس هبا فتنة، فام أخذوه منها هلا، أخرجوا منه وحوسبوا عليه،  ينجى بيش

ا عند ذوي العقول كفي . وما أخذوه منها لغريها، قدموا عليه وأقاموا فيه.  ، بينا  فإهنا ء الظالا

 (2)تراه سابغا حتاى قلص، وزائدا حتاى نقص(

، وبادروا آجالكم بأعاملكم،  هلل عباد ا هلل اتاقوا ا) قال اإلمام عيل: [ 1259]احلديث:  

وا للموت فقد   لوا فقد جدا بكم، واستعدا وابتاعوا ما يبقى لكم بام يزول عنكم، وترحا

نيا ليست هلم بدار فاستبدلوا، فإنا  أظلاكم، وكونوا قوما صيح هبم فانتبهوا، وعلموا أنا الدا

سبحانه َل خيلقكم عبثا، وَل يرتككم سدى، وما بني أحدكم وبني اجلناة أو الناار إالا املوت    هللا

ة، وإنا غائبا   اعة، جلديرة بقرص املدا أن ينزل به.. وإنا غاية تنقصها اللاحظة، وهتدمها السا

قوة،  حيدوه اجلديدان اللايل والناهار، حلريا بْسعة األوبة، وإنا قادما يقدم بالفوز أو الشا 

نيا، ما حترزون به أنفسكم غدا  نيا من الدا دوا يف الدا ة، فتزوا  (3)(ملستحقا ألفضل العدا

م توبته، وغلب  )  قال اإلمام عيل:  [ 1260]احلديث:   اتاقى عبد رباه نصح نفسه، وقدا

ل به، يزيان له املعصية   يطان موكا شهوته، فإنا أجله مستور عنه، وأمله خادع له، والشا

فها، إذا هجمت منياته عليه أغفل ما يكون عنها(  (4)لريكبها، ويمنايه التاوبة ليسوا
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يا هلا حْسة عىل كلا ذي غفلة، أن يكون عمره  )  قال اإلمام عيل:  [ 1261]احلديث:  

قوة( امه إىل الشا يه أيا ة، وأن تؤدا  (1) عليه حجا

امرأ سمع حكام فوعى، ودعي إىل   هللرحم ا) قال اإلمام عيل: [ 1262]احلديث: 

م خالصا، وعمل  . رشاد فدنا، وأخذ بحجزة هاد فنجا.  راقب رباه، وخاف ذنبه.. قدا

رمى غرضا، وأحرز عوضا.. كابر هواه،  . وصاحلا.. اكتسب مذخورا، واجتنب حمذورا.

ة وفاته. رب مطياة نجاته، والتاقوى عدا ب مناه.. جعل الصا اء، . وكذا ولزم   ركب الطاريقة الغرا

د من العمل( ة البيضاء.. اغتنم املهل، وبادر األجل، وتزوا  (2)  املحجا

هلا عناء،  ) : يف صفة الدنيا  قال اإلمام عيل  [ 2631]احلديث:   ما أصف من دار أوا

من استغنى فيها فتن، ومن افتقر  . وآخرها فناء.. يف حالهلا حساب، ويف حرامها عقاب.

ته، ومن أبرص  . وفاتته، ومن قعد عنها واتته. فيها حزن.. ومن ساعاها  من أبرص هبا برصا

 (3) إليها أعمته(

، الاذي رضب  هلل بتقوى ا هلل أوصيكم عباد ا) قال اإلمام عيل:  [ 1264]احلديث:   

ياش، وأرفع لكم املعاش، وأحاط بكم   األمثال، ووقات لكم اآلجال، وألبسكم الرا

وافغ، وأنذركم باحلجج  اإلحصاء، وأرصد لكم اجلزاء،   فد الرا وابغ، والرا وآثركم بالناعم السا

البوالغ، فأحصاكم عددا، ووظاف لكم مددا، يف قرار خربة، ودار عربة، أنتم خمتربون فيها،  

 (4)(وحماسبون عليها 

نيا رنق مرشهبا، ردغ مرشعها، يونق  ) قال اإلمام عيل:  [ 1265]احلديث:  إنا الدا
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رور حائل، وضوء آفل، وظلا زائل، وسناد مائل، حتاى إذا أنس  منظرها، ويوبق خمربها، غ 

بأحبلها، وأقصدت بأسهمها،   نافرها، واطمأنا ناكرها، قمصت بأرجلها، وقنصت 

  ، وأعلقت املرء أوهاق املنياة، قائدة له إىل ضنك املضجع، ووحشة املرجع، ومعاينة املحلا

 (1)(وثواب العمل 

لف، ال تقلع املنياة  ) عيل:قال اإلمام  [ 1266]احلديث:  كذلك اخللف بعقب السا

اخرتاما، وال يرعوي الباقون اجرتاما، حيتذون مثاال، ويمضون أرساال، إىل غاية االنتهاء،  

هور، وأزف الناشور، أخرجهم من  ، وصياور الفناء  ت الدا مت األمور، وتقضا حتاى إذا ترصا

باع، و مطارح املهالك، رساعا إىل أمره،  رضائح القبور، وأوكار الطايور، وأوجرة السا

اعي، عليهم   مهطعني إىل معاده، رعيال صموتا، قياما صفوفا، ينفذهم البرص، ويسمعهم الدا

لاة قد ضلات احليل، وانقطع األمل، وهوت  ، لبوس االستكانة، ورضع االستسالم والذا

فق، وأرعدت    األفئدة كاظمة، وخشعت األصوات مهيمنة، وأجلم العرق، وعظم الشا

اعي، إىل فصل اخلطاب، ومقايضة اجلزاء، ونكال العقاب، ونوال   األسامع لزبرة الدا

 (2)(الثاواب 

عباد خملوقون اقتدارا، ومربوبون اقتسارا،  ) قال اإلمام عيل:  [ 1267]احلديث: 

نون أجداثا، وكائنون رفاتا، ومبعوثون أفرادا، ومدينون   ومقبوضون احتضارا، ومضما

روا مهل  ومميازون حسابا جزاء،    قد أمهلوا يف طلب املخرج، وهدوا سبيل املنهج، وعما

يب، وخلاوا ملضامر اجلياد، وروياة االرتياد، وأناة   املستعتب، وكشفت عنهم سدف الرا

ة األجل، ومضطرب املهل.  فيا هلا أمثاال صائبة، ومواعظ شافية، لو  . املقتبس املرتاد يف مدا
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 (1) (سامعا واعية، وآراء عازمة، وألبابا حازمةصادفت قلوبا زاكية، وأ

تقياة من سمع فخشع، واقرتف   هلل اتاقوا ا) قال اإلمام عيل:  [ 1268]احلديث: 

ر فحذر، وزجر   فاعرتف، ووجل فعمل، وحاذر فبادر، وأيقن فأحسن، وعربا فاعترب، وحذا

فازدجر، وأجاب فأناب، وراجع فتاب، واقتدى فاحتذى، وأري فرأى، فأرسع طالبا،  

ر معادا، واستظهر زادا، ليوم رحيله، ووجه    ونجا هاربا، فأفاد ذخرية، وأطاب رسيرة، وعما

م أمامه لدار مقامه  (2) (سبيله، وحال حاجته، وموطن فاقته، وقدا

، جهة ما خلقكم له، واحذروا  هللعباد ا  هلل اتاقوا ا)  قال اإلمام عيل:  [ 1269]احلديث:  

ز لصدق ميعاده، واحلذر من   وا منه ما أعدا لكم بالتانجا ركم من نفسه، واستحقا منه كنه ما حذا

أسامعا لتعي ما عناها، وأبصارا لتجلو عن عشاها، وأشالء جامعة  جعل لكم  .  هول معاده. 

ألعضائها، مالئمة ألحنائها، يف تركيب صورها، ومدد عمرها، بأبدان قائمة بأرفاقها، 

ر لكم  . ووقلوب رائدة ألرزاقها، يف جملاالت نعمه، وموجبات مننه، وحواجز عافيته.  قدا

ر املاضني قبلكم، من مستمتع خالقهم  أعامرا سرتها عنكم، وخلاف لكم عربا من آثا 

م اآلجال، َل يمهدوا يف   ومستفسح خناقهم، أرهقتهم املنايا دون هبم عنها خترا اآلمال، وشذا

 (3) (سالمة األبدان، وَل يعتربوا يف أنف األوان

باب إالا حواين  ) قال اإلمام عيل: [ 1270]احلديث:  هل ينتظر أهل بضاضة الشا

ة البقاء إالا آونة الفناء؟ مع قرب  اهلرم؟ وأهل غضارة  قم؟ وأهل مدا ة إالا نوازل السا حا الصا

يال، وأزوف االنتقال، وعلز القلق، وأَل املضض، وغصص اجلرض، وتلفات االستغاثة   الزا
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ة والقرناء  (1) (بنرصة احلفدة واألقرباء، واألعزا

حب؟ وقد  هل دفعت األقارب؟ أو نفعت الناوا)   قال اإلمام عيل:  [ 1271]احلديث:  

غودر يف حملاة األموات رهينا، ويف ضيق املضجع وحيدا، قد هتكت اهلواما جلدته، وأبلت  

ته، وعفت العواصف آثاره، وحما احلدثان معامله، وصارت األجساد شحبة   الناواهك جدا

هتا، واألرواح مرهتنة بثقل أعبائها، موقنة بغيب أنبائها،   تها، والعظام نخرة بعد قوا بعد بضا

 (2)(تزاد من صالح عملها، وال تستعتب من سيائ زللها ال تس

أو لستم أبناء القوم واآلباء، وإخواهنم  )  قال اإلمام عيل: [ 1272]احلديث: 

هتم، وتطؤون جاداهتم؟ فالقلوب قاسية عن   واألقرباء؟ حتتذون أمثلتهم، وتركبون قدا

شد يف  حظاها، الهية عن رشدها، سالكة يف غري مضامرها، كأنا  املعنيا سواها، وكأنا الرا

 (3)(إحراز دنياها 

اط ومزالق  ) قال اإلمام عيل:  [ 1273]احلديث:  اعلموا، أنا جمازكم عىل الرصا

 (4)(دحضه، وأهاويل زهلل، وتارات أهواله 

ر  هللعباد ا هلل اتاقوا ا) قال اإلمام عيل: [ 1274]احلديث:  ، تقياة ذي لبا شغل التافكا

جاء هواجر يومه، وظلف  قلبه، وأنصب   د غرار نومه، وأظمأ الرا اخلوف بدنه، وأسهر التاهجا

ب املخالج عن وضح   م اخلوف ألمانه، وتنكا كر بلسانه، وقدا هد شهواته، وأوجف الذا الزا

بيل، وسلك أقصد املسالك إىل الناهج املطلوب، وَل تفتله فاتالت الغرور، وَل تعم عليه   السا

رحة البرشى، وراحة الناعمى، يف أنعم نومه، وآمن يومه، وقد  مشتبهات األمور، ظافرا بف 
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م زاد اآلجلة سعيدا، وبادر من وجل، وأكمش يف مهل،   عرب معرب العاجلة َحيدا، وقدا

 (1)(ورغب يف طلب، وذهب عن هرب، وراقب يف يومه غده، ونظر قدما أمامه 

ونواال، وكفى بالناار عقابا  كفى باجلناة ثوابا ) قال اإلمام عيل: [ 1275]احلديث: 

 (2)(منتقام ونصريا، وكفى بالكتاب حجيجا وخصيام  هللووباال، وكفى با 

الاذي أعذر بام أنذر،   هللأوصيكم بتقوى ا) قال اإلمام عيل:  [ 1276]احلديث: 

دور خفياا، ونفث يف اآلذان نجياا، فأضلا   ا نفذ يف الصا ركم عدوا واحتجا بام هنج، وحذا

ن موبقات العظائم، حتاى إذا استدرج   وأردى، ووعد فمناى، وزيان سيائات اجلرائم، وهوا

ر ما أمان ن، وحذا ا الاذي أنشأه  أم هذ،  قرينته، واستغلق رهينته، أنكر ما زيان، واستعظم ما هوا

يف ظلامت األرحام، وشغف األستار، نطفة دهاقا، وعلقة حماقا، وجنينا وراضعا، ووليدا  

 ويافعا. ثما منحه قلبا حافظا، ولسانا الفظا، وبرصا الحظا، ليفهم معتربا، ويقرصا مزدجرا. 

حتاى إذا قام اعتداله، واستوى مثاله، نفر مستكربا، وخبط سادرا، ماحتا يف غرب  

ات طربه، وبدوات أربه، ثما ال حيتسب رزياة، وال خيشع  هواه ، كادحا سعيا لدنياه، يف لذا

 تقياة، فامت يف فتنته غريرا، وعاش يف هفوته يسريا، َل يفد عوضا، وَل يقض مفرتضا. 

دمهته فجعات املنياة يف غربا مجاحه، وسنن مراحه، فظلا سادرا، وبات ساهرا، يف  

اع واألسقام، بني أخ شقيق، ووالد شفيق، وداعية بالويل  غمرات اآلالم، وطوارق األوج

در قلقا، واملرء يف سكرة ملهثة، وغمرة كارثة، وأناة موجعة، وجذبة   جزعا، وال دمة للصا

 مكربة، وسوقة متعبة. 

ثما أدرج يف أكفانه مبلسا، وجذب منقادا سلسا، ثما ألقي عىل األعواد، رجيع  
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ن، وحشدة اإلخوان، إىل دار غربته، ومنقطع  وصب، ونضو سقم، حتمله حفدة الولدا

 زورته، ومفرد وحشته. 

ؤال، وعثرة   ع، أقعد يف حفرته، نجياا لبهتة السا حتاى إذا انرصف املشياع، ورجع املتفجا

 (1)(االمتحان

أعظم ما هنالك بلياة نزول احلميم، وتصلية  )  قال اإلمام عيل:  [ 1277]احلديث: 

ة اجلحيم، وفورات  فري، ال فرتة مرحية، وال دعة مزحية، وال قوا عري، وسورات الزا   السا

اعات، إناا با    هلل حاجزة، وال موتة ناجزة، وال سنة مسلاية، بني أطوار املوتات، وعذاب السا

 (2)(عائذون

روا فنعموا، وعلاموا  هللعباد ا) قال اإلمام عيل: [ 1278]احلديث:  ، أين الاذين عما

روا أليام،  ففهموا،  وأنظروا فلهوا، وسلاموا فنسوا، أمهلوا طويال، ومنحوا مجيال، وحذا

طة، والعيوب املسخطة نوب املورا  (3)(ووعدوا جسيام؟ احذروا الذا

أويل األبصار واألسامع، والعافية واملتاع، هل  ) قال اإلمام عيل: [ 1279]احلديث: 

حمار، أم ال؟ فأناى تؤفكون، أم أين  من مناص أو خالص، أو معاذ أو مالذ، أو فرار أو 

 (4) (ترصفون؟ أم بام ذا تغرتاون؟

، ذات الطاول  األرضإناام حظا أحدكم من ) قال اإلمام عيل:  [ 1280]احلديث: 

ه را عىل خدا ه، متعفا  (5)(والعرض، قيد قدا
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وح مرسل،  هلل اآلن عباد ا)  قال اإلمام عيل:  [ 1281]احلديث:   ، واخلناق مهمل، والرا

فينة اإلرشاد، وراحة األجساد، وباحة االحتشاد، ومهل البقياة، وأنف املشياة، وإنظار  يف 

هوق، وقبل قدوم الغائب   وع والزا نك واملضيق، والرا التاوبة، وانفساح احلوبة، قبل الضا

 (1)(املنتظر، وإخذة العزيز املقتدر 

بالعرب الناوافع، واعتربوا باآلي   هلل اتاعظوا عباد ا)  قال اإلمام عيل:  [ 1282]احلديث:    

كر واملواعظ، فكأن قد علقتكم خمالب   واطع، وازدجروا بالناذر البوالغ، وانتفعوا بالذا السا

ياقة إىل الورد   املنياة، وانقطعت منكم عالئق األمنياة، ودمهتكم مفظعات األمور، والسا

يٌد ﴿ ـ فاملورود،  سائق يسوقها إىل حمرشها، وشاهد  ، [ 21]ق:  ﴾ ُكله َنْفٍس َمَعَها َسائهٌق َوَشهه

 (2)(يشهد عليها بعملها 

نيا التااركة  هللعباد ا)  قال اإلمام عيل:  [ 1283]احلديث:   فض هلذه الدا ، أوصيكم بالرا

لكم، وإن َل حتباوا تركها، واملبلية ألجسامكم، وإن كنتم حتباون جتديدها، فإناام مثلكم ومثلها  

م قد بلغوه، وكم عسى املجري إىل  كسفر سلكوا سبيال   وا علام فكأهنا م قد قطعوه، وأما فكأهنا

الغاية أن َيري إليها حتاى يبلغها؟ وما عسى أن يكون بقاء من له يوم ال يعدوه، وطالب  

نيا حتاى يفارقها رغام  (3)( حثيث من املوت حيدوه، ومزعج يف الدا

نيا وفخرها، وال تعجبوا  ال ) قال اإلمام عيل: [ 1284]احلديث:  تنافسوا يف عزا الدا

ها وفخرها إىل انقطاع، وإنا زينتها   ائها وبؤسها، فإنا عزا بزينتها ونعيمها، وال جتزعوا من رضا

ة فيها إىل انتهاء، وكلا حيا فيها إىل   اءها وبؤسها إىل نفاد، وكلا مدا ونعيمها إىل زوال، ورضا
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 (1)(فناء

لني مزدجر، ويف  ) اإلمام عيل:قال  [ 1285]احلديث:  أو ليس لكم يف آثار األوا

آبائكم املاضني تبرصة ومعترب، إن كنتم تعقلون؟ أو َل تروا إىل املاضني منكم ال يرجعون،  

نيا يصبحون ويمسون عىل أحوال   وإىل اخللف الباقني ال يبقون؟ أو لستم ترون أهل الدا

ى، ورصيع مبتىل،  وعائد يعود، وآخر بنفسه َيود، وطالب   شتاى؟ فميات يبكى، وآخر يعزا

نيا واملوت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعىل أثر املايض ما يميض الباقي  (2) (للدا

هوات،  )   قال اإلمام عيل:  [ 1286]احلديث:   ات، ومنغاص الشا أال فاذكروا هادم اللاذا

ه، وما   هللوقاطع األمنيات، عند املساورة لألعامل القبيحة، واستعينوا ا  عىل أداء واجب حقا

 (3)(ال حيىص من أعداد نعمه وإحسانه

اهدين  )  قال اإلمام عيل: [ 1287]احلديث:  نيا نظر الزا ا النااس، انظروا إىل الدا أَيا

ا وا  ادفني عنها، فإهنا اكن، وتفجع املرتف اآلمن، ال   هللفيها، الصا عاما قليل تزيل الثااوي السا

يرجع ما توىلا منها فأدبر، وال يدرى ما هو آت منها فينتظر، رسورها مشوب باحلزن، وجلد 

ناكم كثرة ما يعجبكم فيها، لقلاة ما يصحبكم   عف والوهن، فال يغرا جال فيها إىل الضا الرا

 (4)( منها 

ر فاعترب، واعترب فأبرص،   هلل رحم ا) اإلمام عيل: قال  [ 1288]احلديث:  امرأ تفكا

نيا عن قليل َل يكن، وكأنا ما هو كائن من اآلخرة عاما قليل َل يزل،   فكأنا ما هو كائن من الدا
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 (1)( وكلا معدود منقض، وكلا متوقاع آت، وكلا آت قريب دان

وكفى باملرء جهال أن ال  العاَل من عرف قدره،  )  قال اإلمام عيل:  [ 1289]احلديث:  

جال إىل ا  إىل نفسه، جائرا عن قصد   هللتعاىل لعبدا وكله ا  هلليعرف قدره، وإنا من أبغض الرا

نيا عمل، وإن دعي إىل حرث اآلخرة كسل،   بيل، سائرا بغري دليل، إن دعي إىل حرث الدا السا

 (2)( كأنا ما عمل له واجب عليه، وكأنا ما ونى فيه ساقط عنه 

ذلك زمان ال ينجو فيه إالا كلا مؤمن نومة، إن  )  قال اإلمام عيل:  [ 1290  ]احلديث: 

ى، ليسوا باملسابيح،   شهد َل يعرف، وإن غاب َل يفتقد، أولئك مصابيح اهلدى، وأعالم الْسا

اء نقمته هللوال املذاييع البذر، أولئك يفتح ا  (3)( هلم أبواب رَحته، ويكشف عنهم رضا

ا النااس، سيأيت عليكم زمان يكفأ فيه  ) قال اإلمام عيل: [ 1291]احلديث:  أَيا

 (4)(اإلسالم، كام يكفأ اإلناء بام فيه 

ا النااس، إنا ا) قال اإلمام عيل:  [ 1292]احلديث:  قد أعاذكم من أن َيور   هلل أَيا

إهنى يفه َذلهَك آَلَياٍت َوإهْن ُكنىا  ﴿عليكم، وَل يعذكم من أن يبتليكم، وقد قال جلا من قائل: 

 (5)( [30]املؤمنون:   ﴾ملَُْبَتلهنَي  

ا حلوة خَضة، حفات  ) قال اإلمام عيل:  [ 1293]احلديث:   نيا، فإهنا ركم الدا إينا أحذا

هوات، وحتبابت   بالعاجلة، وراقت بالقليل، وحتلات باآلمال، وتزيانت بالغرور، ال تدوم  بالشا

الة، ال تعدو .  حربهتا، وال تؤمن فجعتها.  الة غوا ارة، حائلة زائلة، نافدة بائدة، أكا ارة رضا   - غرا
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ضاء هبا  غبة فيها والرا   ﴿  تعاىل سبحانه: هللأن تكون كام قال ا -إذا تناهت إىل أمنياة أهل الرا

 َفاْخَتَلَط بههه َنَباُت 
ه
اَمء َن السى  َأْنَزْلنَاُه مه

ٍ
َياُح َوَكاَن ا األرضَكاَمء ياًم َتْذُروُه الرِّ َعىَل  هللَفَأْصَبَح َهشه

ًرا  ُمْقَتده
ٍ
ء امرؤ منها يف حربة إالا أعقبته بعدها عربة، وَل يلق  َل يكن  [  45]الكهف:    ﴾ ُكلِّ ََشْ

ائها بطنا  ائها ظهرا، وَل تطلاه فيها ديمة رخاء إالا  يف رسا هتنت عليه مزنة   إال منحته من رضا

رة.. إن جانب منها اعذوذب   بالء، وحريا إذا أصبحت له منترصة أن َتيس له متنكا

واحلوىل، أمرا منها جانب فأوبى، ال ينال امرؤ من غضارهتا رغبا إالا أرهقته من نوائبها تعبا،  

 (1)(أمن إالا أصبح عىل قوادم خوف  وال يميس منها يف جناح

ارة غرور ما فيها، فانية فان من عليها،  الدنيا  )  قال اإلمام عيل:  [ 1294]احلديث:   غرا

ء من أزوادها إالا التاقوى، من أقلا منها استكثر مماا يؤمنه، ومن استكثر منها  ال خري يف َش 

 (2)(استكثر مماا يوبقه، وزال عاما قليل عنه 

كم من واثق بالدنيا قد فجعته، وذي طمأنينة  ) قال اإلمام عيل: [ 1295]احلديث: 

ل،   ته ذليال.. سلطاهنا دوا ة قد جعلته حقريا، وذي نخوة قد ردا إليها قد رصعته، وذي أهبا

وعيشها رنق، وعذهبا أجاج، وحلوها صرب، وغذاؤها سامم، وأسباهبا رمام، حياها بعرض  

لكها مسلوب، وعزيزها مغلوب، وموفورها منكوب،  موت، وصحيحها بعرض سقم، م

 (3)(وجارها حمروب 

ألستم يف مساكن من كان قبلكم أطول أعامرا،  )  قال اإلمام عيل:  [ 1296]احلديث:  

نيا أيا تعباد، وآثروها أيا   وأبقى آثارا، وأبعد آماال، وأعدا عديدا، وأكثف جنودا؟ تعبادوا للدا
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 (1)(زاد مبلاغ، وال ظهر قاطعإيثار، ثما ظعنوا عنها بغري 

نيا سخت ملن كان قبلكم  ) قال اإلمام عيل: [ 1297]احلديث:  هل بلغكم أنا الدا

نفسا بفدية، أو أعانتهم بمعونة، أو أحسنت هلم صحبة؟ بل أرهقتهم بالقوادح، وأوهقتهم  

وأعانت عليهم  بالقوارع، وضعضعتهم بالناوائب، وعفارهتم للمناخر، ووطئتهم باملناسم، 

رها ملن دان هلا وآثرها وأخلد إليها، حني ظعنوا عنها لفراق  . ريب املنون. فقد رأيتم تنكا

رت هلم إالا الظالمة، أو  . األبد. نك، أو نوا غب، أو أحلاتهم إالا الضا دهتم إالا السا وهل زوا

 (2)(أعقبتهم إالا النادامة؟

الدنيا تؤثرون؟ أم إليها تطمئناون؟ أم  أهذه ) قال اإلمام عيل: [ 1298]احلديث: 

ار ملن َل يتاهمها، وَل يكن فيها عىل وجل منها   (3) (عليها حترصون؟ فبئست الدا

اعلموا، وأنتم تعلمون بأناكم تاركوها،  ) قال اإلمام عيل: [ 1299]احلديث: 

ة.. َحلوا إىل قبوره م فال يدعون  وظاعنون عنها، واتاعظوا فيها بالاذين قالوا من أشدا مناا قوا

اب   فيح أجنان، ومن الرتا ركبانا، وأنزلوا األجداث فال يدعون ضيفانا، وجعل هلم من الصا

فات جريان، فهم جرية ال َييبون داعيا، وال يمنعون ضيام، وال يبالون   أكفان، ومن الرا

مجيع وهم آحاد، وجرية وهم أبعاد،  . مندبة، إن جيدوا َل يفرحوا، وإن قحطوا َل يقنطوا.

دانون ال يتزاورون، وقريبون ال يتقاربون، حلامء قد ذهبت أضغاهنم، وجهالء قد ماتت  مت

عة   األرضاستبدلوا بظهر . أحقادهم، ال خيشى فجعهم، وال يرجى دفعهم. بطنا، وبالسا

ضيقا، وباألهل غربة، وبالناور ظلمة، فجاءوها كام فارقوها، حفاة عراة، قد ظعنوا عنها  
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ار الباقية، كام قال سبحانه تعاىل  ائمة، والدا يُدُه  ﴿:  بأعامهلم إىل احلياة الدا َل َخْلٍق ُنعه َكاَم َبَدْأَنا َأوى

لهنيَ   (1)([ 104نبياء:  ]األ ﴾َوْعًدا َعَلْينَا إهنىا ُكنىا َفاعه

هل حتسا به  )خطبة له ذكر فيها ملك املوت: يف  قال اإلمام عيل  [ 1300]احلديث:    

ه؟ أ يلج عليه   إذا دخل منزال؟ أم هل تراه إذا توىفا أحدا؟ بل كيف يتوىفا اجلنني يف بطن أما

ا؟ أم هو ساكن معه يف أحشائها؟ كيف   وح أجابته بإذن رهبا من بعض جوارحها؟ أم الرا

 (2)يصف إهله من يعجز عن صفة خملوق مثله؟( 

ا منزل قلعة، وليست بدار  ) قال اإلمام عيل: [ 1301]احلديث:   نيا فإهنا ركم الدا أحذا

ت بزينتها. ا، فخلط حالهلا بحرامها،  .  نجعة، قد تزيانت بغرورها، وغرا دارها هانت عىل رهبا

ها.. َل   ها، وحياهتا بموهتا، وحلوها بمرا تعاىل ألوليائه، وَل يضنا هبا    هلليصفها ا وخريها برشا

ها عتيد، ومجعها ينفد، وملكها يسلب، وعامرها خيرب. .  عىل أعدائه.. خريها زهيد، ورشا

ري.  ة تنقطع انقطاع السا اد، ومدا .  فام خري دار تنقض نقض البناء، وعمر يفنى فيها فناء الزا

ه ما سألكم، وأسمعوا دعوة    عليكم من طلبكم، واسألوه من أداء  هللاجعلوا ما افرتض ا حقا

  (3)  املوت آذانكم قبل أن يدعى بكم(

نيا تبكي قلوهبم وإن  ) قال اإلمام عيل: [ 1302]احلديث:  اهدين يف الدا إنا الزا

قد غاب  ،  ضحكوا، ويشتدا حزهنم وإن فرحوا، ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بام رزقوا 

نيا أملك بكم من  عن قلوبكم ذكر اآلجال، وحَضتكم  كواذب اآلمال، فصارت الدا

 (4)اآلخرة، والعاجلة أذهب بكم من اآلجلة( 
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ق بينكم إالا  هللإناام أنتم إخوان عىل دين ا)  قال اإلمام عيل:  [ 1303]احلديث:   ، ما فرا

امئر، فال توازرون وال تناصحون، وال تباذلون وال تواداون( ائر، وسوء الضا   (1)خبث الْسا

نيا تدركونه،  ) قال اإلمام عيل:  [ 1304]احلديث:   ما بالكم تفرحون باليسري من الدا

نيا يفوتكم، حتاى يتبنيا ذلك   وال حيزنكم الكثري من اآلخرة حترمونه، ويقلقكم اليسري من الدا

ا دار مقامكم، وكأنا متاعها باق   يف وجوهكم، وقلاة صربكم عاما زوي منها عنكم، كأهنا

 (2)عليكم(

ما يمنع أحدكم أن يستقبل أخاه بام خياف من  ) قال اإلمام عيل: [ 1305ديث: ]احل 

يستقبله بمثله، قد تصافيتم عىل رفض اآلجل، وحبا العاجل، وصار   عيبه، إالا خمافة أن 

 (3) دين أحدكم لعقة عىل لسانه، صنيع من قد فرغ من عمله، وأحرز رضا سياده

اد،   هللبتقوى ا هللأوصيكم عباد ا) قال اإلمام عيل: [ 1306]احلديث:  الاتي هي الزا

وهبا املعاد، زاد مبلغ، ومعاد منجح، دعا إليها أسمع داع، ووعاها خري واع، فأسمع داعيها،  

 (4)(وفاز واعيها 

حمارمه، وألزمت   هللَحت أولياء ا هللإنا تقوى ا) قال اإلمام عيل: [ 1307]احلديث:  

احة بالناصب،   قلوهبم خمافته، حتاى أسهرت لياليهم، وأظمأت هواجرهم، فأخذوا الرا

بوا األمل، فالحظوا األجل يا بالظامإ، واستقربوا األجل، فبادروا العمل، وكذا  (5) (والرا

نيا دار فناء وعناء، وغري وعرب، فمن  ) قال اإلمام عيل: [ 1308]احلديث:  إنا الدا
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هر موتر قوسه، ال ختطئ سهامه، وال تؤسى جراحه، يرمي احليا باملوت،   الفناء: أنا الدا

قم، والنااجي بالعطب، آكل ال يشبع، وشارب ال ينقع. حيح بالسا ومن العناء: أنا  . والصا

تعاىل ال ماال َحل، وال بناء نقل..    هللاملرء َيمع ما ال يأكل، ويبني ما ال يسكن، ثما خيرج إىل ا

، وبؤسا   ومن غريها: أناك ترى املرحوم مغبوطا، واملغبوط مرحوما، ليس ذلك إالا نعيام زلا

نزل.. ومن عربها: أنا املرء يرشف عىل أمله، فيقتطعه حضور أجله، فال أمل يدرك، وال  

ا، وأضحى  هلل مؤمال يرتك، فسبحان ا ، وال  ما أعزا رسورها، وأظمأ رَيا فيئها، ال جاء يردا

، فسبحان ا ما أقرب احليا من امليات للحاقه به، وأبعد امليات من احليا النقطاعه    هلل ماض يرتدا

 (1)(عنه

ا إالا عقابه، وليس  إناه ليس َش ) قال اإلمام عيل: [ 1309]احلديث:  ء برشا من الرشا

نيا سامعه أعظم من عيانه، وكلا َش ء من ء بخري من اخلري إالا ثوابه، وكلا َش َش  ء من  الدا

امع، ومن الغيب اخلرب  (2) (اآلخرة عيانه أعظم من سامعه، فليكفكم من العيان السا

نيا وزاد يف اآلخرة،  ) قال اإلمام عيل:  [ 1310]احلديث:   اعلموا أنا ما نقص من الدا

نيا، فكم من منقوص رابح، وم  خري مماا نقص من   (3)زيد خارس(اآلخرة وزاد يف الدا

إنا الاذي أمرتم به أوسع من الاذي هنيتم عنه،  ) قال اإلمام عيل: [ 1311]احلديث: 

م عليكم، فذروا ما قلا ملا كثر، وما ضاق ملا اتاسع   (4)(وما أحلا لكم أكثر مماا حرا

زق، وأمرتم بالعمل، فال  )   قال اإلمام عيل:  [ 1312]احلديث:   ل اهلل لكم بالرا قد تكفا

لقد اعرتض    هلليكوننا املضمون لكم طلبه، أوىل بكم من املفروض عليكم عمله، مع أناه وا
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، ودخل اليقني، حتاى كأنا الاذي ضمن لكم قد فرض عليكم، وكأنا الاذي قد فرض   كا الشا

 (1) (عليكم قد وضع عنكم

بادروا العمل، وخافوا بغتة األجل، فإناه ال  ) قال اإلمام عيل: [ 1313]احلديث: 

زق رجي غدا   زق، ما فات اليوم من الرا يرجى من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرا

 (2)(زيادته، وما فات أمس من العمر َل يرج اليوم رجعته 

جاء مع اجلائي، واليأس مع املايض، ف) قال اإلمام عيل:  [ 1314]احلديث:    ـ الرا

ُقوا ا﴿  (3)([  102]آل عمران:  ﴾ َحقى ُتَقاتههه َواَل ََتُوُتنى إهالى َوَأْنُتْم ُمْسلهُمونَ  هلل اتى

اجلدا ال اللاعب، واحلقا ال الكذب، وما    هلل إناه وا)  قال اإلمام عيل:  [ 1315]احلديث:  

ناك سواد النااس من نفسك، وقد رأيت   هو إالا املوت أسمع داعيه، وأعجل حاديه، فال يغرا

  - طول أمل واستبعاد أجل -من كان قبلك ممان مجع املال، وحذر اإلقالل، وأمن العواقب  

عىل أعواد املنايا، يتعاطى  كيف نزل به املوت، فأزعجه عن وطنه، وأخذه من مأمنه، حمموال  

جال، َحال عىل املناكب، وإمساكا باألنامل(  جال الرا  (4)به الرا

أما رأيتم الاذين يأملون بعيدا، ويبنون مشيدا،  ) قال اإلمام عيل: [ 1316]احلديث:  

وَيمعون كثريا، كيف أصبحت بيوهتم قبورا، وما مجعوا بورا، وصارت أمواهلم للوارثني،  

 (5)( وأزواجهم لقوم آخرين، ال يف حسنة يزيدون، وال من سيائة يستعتبون؟

ز مهله، وفاز عمله،  )  قال اإلمام عيل: [ 1317]احلديث:  من أشعر التاقوى قلبه برا

 

 ( 114( هنج البالغة: اخلطبة رقم)1)

 ( 114( هنج البالغة: اخلطبة رقم)2)

 ( 114هنج البالغة: اخلطبة رقم)( 3)

 ( 132( هنج البالغة: اخلطبة رقم)4)

 ( 132( هنج البالغة: اخلطبة رقم)5)



 

297 

 

نيا َل ختلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم   فاهتبلوا هبلها، واعملوا للجناة عملها، فإنا الدا

دوا منها األعامل  بوا الظاهور   جمازا، لتزوا إىل دار القرار، فكونوا منها عىل أوفاز، وقرا

يال   (1)( للزا

نيا منتهى برص األعمى، ال يبرص مماا  ) قال اإلمام عيل:  [ 1318]احلديث:  إناام الدا

ار وراءها، فالبصري منها شاخص،   وراءها شيئا، والبصري ينفذها برصه، ويعلم أنا الدا

د واألعمى إليها شاخص،  د، واألعمى هلا متزوا  (2)(والبصري منها متزوا

ء إالا ويكاد صاحبه  اعلموا أناه ليس من َش ) قال اإلمام عيل:  [ 1319]احلديث: 

يشبع منه ويملاه إالا احلياة، فإناه ال َيد يف املوت راحة، وإناام ذلك بمنزلة احلكمة الاتي هي  

ء، وريا للظامآن، وفيها الغنى  حياة للقلب امليات، وبرص للعني العمياء، وسمع لألذ اما ن الصا

المة، كتاب ا تسمعون به، وينطق بعضه ببعض،  و  تبرصون به، وتنطقون به، هللكلاه والسا

 (3) (هلل، وال خيالف بصاحبه عن اهللويشهد بعضه عىل بعض، وال خيتلف يف ا

ونبت  قد اصطلحتم عىل الغلا فيام بينكم، )  قال اإلمام عيل:  [ 1320]احلديث: 

املرعى عىل دمنكم، وتصافيتم عىل حبا اآلمال، وتعاديتم يف كسب األموال، لقد استهام  

 (4) (املستعان عىل نفيس وأنفسكم هلل بكم اخلبيث، وتاه بكم الغرور، وا

نيا غرض  ) قال اإلمام عيل:  [ 1321]احلديث:  ا النااس، إناام أنتم يف هذه الدا أَيا

رشق، ويف كلا أكلة غصص، ال تنالون منها نعمة إالا بفراق  تنتضل فيه املنايا، مع كلا جرعة  

د له زيادة يف   ر منكم يوما من عمره إالا هبدم آخر من أجله، وال جتدا ر معما أخرى، وال يعما
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د له جديد إالا بعد   أكله إالا بنفاد ما قبلها من رزقه، وال حييا له أثر إالا مات له أثر، وال يتجدا

قوم له نابتة إالا وتسقط منه حمصودة، وقد مضت أصول نحن أن خيلق له جديد، وال ت

 (1)(فروعها، فام بقاء فرع بعد ذهاب أصله 

ما أحدثت بدعة إالا ترك هبا سناة، فاتاقوا البدع  )  قال اإلمام عيل:  [ 1322]احلديث:  

 (2)(والزموا املهيع، إنا عوازم األمور أفضلها، وإنا حمدثاهتا رشارها 

ا النااس، كلا امرئ الق ما يفرا منه يف فراره،  )  قال اإلمام عيل:  [ 1323]احلديث:   أَيا

ام أبحثها عن مكنون هذا األمر،   األجل مساق النافس، واهلرب منه موافاته، كم اطاردت األيا

ا وصياتي: فا  هللفأبى ا دا   هللإالا إخفاءه؟ هيهات، علم خمزون.. أما ال ترشكوا به شيئا، وحمما

  ه، أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين املصباحني، وخالكم ذما ما  فال تضياعوا سنات

 (3)( َل ترشدوا

َحال كلا امرئ منكم جمهوده، وخفاف عن  )  قال اإلمام عيل: [ 1324]احلديث: 

أنا باألمس صاحبكم، وأنا اليوم عربة لكم،  . اجلهلة ربا رحيم، ودين قويم، وإمام عليم. 

 (4)( يل ولكم  هللوغدا مفارقكم، غفر ا

هر َيري بالباقني كجريه  هللعباد ا) قال اإلمام عيل:  [ 1325]احلديث:  ، إنا الدا

له، متشاهبة أموره،   باملاضني، ال يعود ما قد وىلا منه، وال يبقى رسمدا ما فيه، آخر فعاله كأوا

اجر بشوله، فمن شغل نفسه   اعة حتدوكم حدو الزا بغري نفسه  متظاهرة أعالمه، فكأناكم بالسا

ت به شياطينه يف طغيانه، وزيانت له سيائ أعامله،   حتريا يف الظالامت، وارتبك يف اهللكات، ومدا
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طني  ابقني، والناار غاية املفرا  (1)( فاجلناة غاية السا

، أنا التاقوى دار حصن عزيز،  هللاعلموا عباد ا) قال اإلمام عيل: [ 1326]احلديث:  

يمنع أهله، وال حيرز من جلأ إليه، أال وبالتاقوى تقطع َحة  والفجور دار حصن ذليل، ال 

 (2)( اخلطايا، وباليقني تدرك الغاية القصوى 

يف أعزا األنفس عليكم،   هلل ا هلل، اهلل عباد ا) قال اإلمام عيل:  [ 1327]احلديث: 

، وأنار طرقه، فشقوة الزمة، أو سعادة   هللوأحباها إليكم، فإنا ا قد أوضح لكم سبيل احلقا

ام البقاء ام الفناء أليا دوا يف أيا  (3)( دائمة، فتزوا

اد، وأمرتم بالظاعن، وحثثتم  )  قال اإلمام عيل: [ 1328]احلديث:  قد دللتم عىل الزا

نيا عىل املسري، فإناام أنتم كركب وقوف، ال يدرون متى يؤمرون  ري، أال فام يصنع بالدا بالسا

 (4)( من خلق لآلخرة؟ وما يصنع باملال من عاما قليل يسلبه، وتبقى عليه تبعته وحسابه؟

من اخلري مرتك،   هلل، إناه ليس ملا وعد اهللعباد ا) قال اإلمام عيل: [ 1329]احلديث:  

ا مرغب  (5)( وال فيام هنى عنه من الرشا

، احذروا يوما تفحص فيه األعامل،  هللعباد ا) قال اإلمام عيل: [ 1330]احلديث: 

لزال، وتشيب فيه األطفال  (6)( ويكثر فيه الزا

، أنا عليكم رصدا من أنفسكم،  هللاعلموا عباد ا)  قال اإلمام عيل:  [ 1331]احلديث:  

اظ صدق حيفظون أعاملكم وعدد أنفاسكم، ال تسرتكم منهم   وعيونا من جوارحكم، وحفا
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 (1)( ظلمة ليل داج، وال يكناكم منهم باب ذو رتاج، وإنا غدا من اليوم قريب

ء الغد الحقا به،  يذهب اليوم بام فيه، وَيي) قال اإلمام عيل: [ 1332]احلديث: 

منزل وحدته، وخمطا حفرته، فيا له من بيت وحدة،    األرضفكأنا كلا امرئ منكم قد بلغ من  

 (2)ومنزل وحشة، ومفرد غربة( 

اعة قد غشيتكم،  )  قال اإلمام عيل:  [ 1333]احلديث:   يحة قد أتتكم، والسا كأنا الصا

ت  وبرزتم لفصل القضاء، قد  زاحت عنكم األباطيل، واضمحلات عنكم العلل، واستحقا

بكم احلقائق، وصدرت بكم األمور مصادرها، فاتاعظوا بالعرب، واعتربوا بالغري، وانتفعوا  

 (3)بالناذر(

نيا تغرا املؤمال هلا، واملخلد  ) قال اإلمام عيل:  [ 1334]احلديث:  ا النااس، إنا الدا أَيا

 (4)نافس فيها، وتغلب من غلب عليها( إليها، وال تنفس بمن 

، ما كان قوم قطا يف غضا نعمة من  هلل أيم ا) قال اإلمام عيل: [ 1335]احلديث: 

م للعبيد، ولو أنا النااس حني   هلل عيش، فزال عنهم إالا بذنوب اجرتحوها، ألنا ا ليس بظالا

م بصدق من نيااهتم، ووله من قلوهبم،   تنزل هبم الناقم، وتزول عنهم الناعم، فزعوا إىل رهبا

 (5)لردا عليهم كلا شارد، وأصلح هلم كلا فاسد( 

إينا ألخشى عليكم أن تكونوا يف فرتة، وقد  )  قال اإلمام عيل:  [ 1336]احلديث: 

مضت ملتم فيها ميلة، كنتم فيها عندي غري حممودين، ولئن ردا عليكم أمركم  كانت أمور 
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]املائدة:    ﴾َعَفا اهللىُ َعامى َسَلَف ﴿   إناكم لسعداء، وما عيلا إالا اجلهد، ولو أشاء أن أقول لقلت:

95] )(1) 

الاذي أنتم بعينه، ونواصيكم بيده،   هللاتاقوا ا) قال اإلمام عيل: [ 1337]احلديث: 

ل بذلك حفظة كراما، ال   وتقلابكم يف قبضته، إن أرسرتم علمه، وإن أعلنتم كتبه، قد وكا

ا، وال يثبتون باطال  (2)( يسقطون حقا

َيعل له خمرجا من   هللاعلموا، أناه من يتاق ا ) قال اإلمام عيل: [ 1338]احلديث: 

الظالم، وخيلاده فيام اشتهت نفسه، وينزله منزل الكرامة عنده، يف دار   الفتن، ونورا من 

ارها مالئكته، ورفقاؤها رسله  (3)( اصطنعها لنفسه، ظلاها عرشه، ونورها هبجته، وزوا

النااس  بادروا املعاد، وسابقوا اآلجال، فإنا ) قال اإلمام عيل: [ 1339]احلديث: 

يوشك أن ينقطع هبم األمل، ويرهقهم األجل، ويسدا عنهم باب التاوبة، فقد أصبحتم يف  

جعة من كان قبلكم، وأنتم بنو سبيل، عىل سفر من دار ليست بداركم،   مثل ما سأل إليه الرا

اد(   (4)وقد أوذنتم منها باالرحتال، وأمرتم فيها بالزا

قيق صرب عىل  اعلمو) قال اإلمام عيل: [ 1340]احلديث:  ا، أناه ليس هلذا اجللد الرا

نيا، أ فرأيتم جزع أحدكم من   بتموها يف مصائب الدا الناار، فارَحوا نفوسكم، فإناكم قد جرا

مضاء حترقه؟ فكيف إذا كان بني طابقني من نار، ضجيع   وكة تصيبه، والعثرة تدميه، والرا الشا

 (5)(حجر، وقرين شيطان؟
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أعلمتم أنا مالكا إذا غضب عىل الناار، حطم  )  اإلمام عيل: قال  [ 1341]احلديث: 

 (1)( بعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها، توثابت بني أبواهبا جزعا من زجرته؟

ا اليفن الكبري، الاذي قد هلزه القتري، كيف  ) قال اإلمام عيل: [ 1342]احلديث:  أَيا

اجلوامع حتاى أكلت حلوم  أنت إذا التحمت أطواق الناار بعظام األعناق، ونشبت 

واعد؟.. فا  قم، ويف الفسحة قبل   هللا هللالسا ة قبل السا حا معرش العباد! وأنتم ساملون يف الصا

يق، فاسعوا يف فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها(   (2)الضا

أسهروا عيونكم، وأضمروا بطونكم،  ) قال اإلمام عيل:  [ 1343]احلديث: 

عىل أنفسكم،  واستعملوا أقدامكم، وأنفقوا أموالكم، وخذوا من أجسادكم فجودوا هبا 

ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم  ﴿وال تبخلوا هبا عنها، فقد قال اهلل سبحانه:  وا اهللىَ َينْرُصْ   ﴾ إهْن َتنرُْصُ

يمٌ   ﴿ قال تعاىل:  [، و 7]حممد:   َفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكره ُض اهللىَ َقْرًضا َحَسنًا َفُيَضاعه ي ُيْقره   ﴾ َمْن َذا الىذه

، استنرصكم وله جنود [، فلم يستنرصكم 11]احلديد:  ، وَل يستقرضكم من قلا   من ذلا

اموات و اموات واألرض السا ،  األرض ، وهو العزيز احلكيم، واستقرضكم وله خزائن السا

 (3)( وهو الغنيا احلميد، وإناام أراد أن يبلوكم أياكم أحسن عمال؟

يف داره،    هللبادروا بأعاملكم تكونوا مع جريان ا)  قال اإلمام عيل:  [ 1344]احلديث:  

ر أبدا، وصان  رافق هبم رسله، وأزارهم مالئكته، وأكرم أسامعهم أن تسمع حسيس نا 

  ﴾ َذلهَك َفْضُل اهللىه ُيْؤتهيهه َمْن َيَشاُء َواهللىُ ُذو اْلَفْضله اْلَعظهيمه ﴿أجسادهم أن تلقى لغوبا ونصبا 

 (4)( [ 4]اجلمعة:  
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بذكر املوت، وإقالل الغفلة عنه،  أوصيكم ) قال اإلمام عيل: [ 1345]احلديث: 

وكيف غفلتكم عاما ليس يغفلكم، وطمعكم فيمن ليس يمهلكم؟ فكفى واعظا بموتى  

نيا  م َل يكونوا للدا عاينتموهم، َحلوا إىل قبورهم غري راكبني، وأنزلوا فيها غري نازلني، فكأهنا

را، وكأنا اآلخرة َل تزل هلم دارا. أوطنوا ما كانوا  أوحشوا ما كانوا يوطنون، و. عاما

يوحشون، واشتغلوا بام فارقوا، وأضاعوا ما إليه انتقلوا، ال عن قبيح يستطيعون انتقاال،  

هتم، ووثقوا هبا فرصعتهم نيا فغرا  (1)( وال يف حسن يستطيعون ازديادا، أنسوا بالدا

إىل منازلكم الاتي أمرتم أن   هللسابقوا رَحكم ا) قال اإلمام عيل: [ 1346]احلديث: 

وا نعم ا  رب عىل طاعته،   هللتعمروها، والاتي رغبتم فيها، ودعيتم إليها، واستتما عليكم بالصا

 (2)( واملجانبة ملعصيته، فإنا غدا من اليوم قريب 

ام يف  ) قال اإلمام عيل: [ 1347]احلديث:  اعات يف اليوم! وأرسع األيا ما أرسع السا

هر! وأرسع  نني يف العمر!الشا نة! وأرسع السا هور يف السا  (3)( الشا

بادروا املوت وغمراته، وامهدوا له قبل  ) قال اإلمام عيل:  [ 1348]احلديث: 

وا له قبل نزوله، فإنا الغاية القيامة، وكفى بذلك واعظا ملن عقل، ومعتربا ملن  حلوله، وأعدا

 (4)( جهل

بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق األرماس،  قبل  )  قال اإلمام عيل:  [ 1349]احلديث:  

ة اإلبالس، وهول املطالع، وروعات الفزع، واختالف األضالع، واستكاك األسامع،   وشدا
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فيح يح، وردم الصا  (1)( وظلمة اللاحد، وخيفة الوعد، وغما الَضا

نيا ماضية بكم عىل  هلل، عباد اهلل ا هللا) قال اإلمام عيل: [ 1350]احلديث:  ! فإنا الدا

ا قد جاءت بأرشاطها، وأزفت بأفراطها، ووقفت بكم   اعة يف قرن، وكأهنا سنن، وأنتم والسا

نيا بأهلها،  عىل رصاطها،  ا قد أرشفت بزالزهلا، وأناخت بكالكلها، وانرصمت الدا وكأهنا

ا،   وسمينها  وأخرجتهم من حضنها، فكانت كيوم مىض، أو شهر انقىض، وصار جديدها رثا

عظام، ونار شديد كلبها، عال جلبها، ساطع   غثاا، يف موقف ضنك املقام، وأمور مشتبهة

ج سعريها، بعيد مخودها، ذاك وقودها، خموف وعيدها، عم   هلبها، متغياظ زفريها، متأجا

 (2)قرارها، مظلمة أقطارها، حامية قدورها، فظيعة أمورها(

ُْم إهىَل اجْلَنىةه ُزَمًرا ﴿ ) قال اإلمام عيل: [ 1351]احلديث:  َقْوا َرهبى يَن اتى يَق الىذه   ﴾ َوسه

ار،  [،  73]الزمر:   قد أمن العذاب، وانقطع العتاب، وزحزحوا عن الناار، واطمأنات هبم الدا

نيا زاكية، وأعينهم باكية، وكان ليلهم يف   ورضوا املثوى والقرار، الاذين كانت أعامهلم يف الدا

ع شا وانقطاعا، فجعل ادنياهم هنارا، ختشا هلم اجلناة   هللا واستغفارا، وكان هنارهم ليال، توحا

َا َوَأْهَلَها ﴿،  مآبا، واجلزاء ثوابا   (3)ملك دائم، ونعيم قائم([، يف  26]الفتح:    ﴾ َوَكاُنوا َأَحقى هبه

، ما برعايته يفوز فائزكم،  هلل ارعوا عباد ا) قال اإلمام عيل: [ 1352]احلديث: 

وبإضاعته خيْس مبطلكم، وبادروا آجالكم بأعاملكم، فإناكم مرهتنون بام أسلفتم، ومدينون  

متم، وكأن قد نزل بكم املخوف، فال رجعة تنالون، وال عثرة تقالون(  (4)بام قدا

، واصربوا عىل البالء، وال  األرضالزموا ) قال اإلمام عيل:  [ 1353]احلديث: 
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كوا بأيديكم وسيوفكم يف هوى  له احترا لكم، فإناه من   هلل ألسنتكم، وال تستعجلوا بام َل يعجا

منكم عىل فراشه، وهو عىل معرفة حقا رباه، وحقا رسوله، وأهل بيته، مات شهيدا،   مات 

، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت الناياة مقام إصالته  هلل ووقع أجره عىل ا

ة وأجال(لسيفه، فإنا لكلا َش   (1)ء مدا

نيا  هللبتقوى ا  هلل أوصيكم عباد ا)   قال اإلمام عيل:  [ 1354]احلديث:   ركم الدا ، وأحذا

فينة،   ا دار شخوص، وحملاة تنغيص، ساكنها ظاعن، وقاطنها بائن، َتيد بأهلها ميدان السا فإهنا

تقصفها العواصف يف جلج البحار، فمنهم الغرق الوبق، ومنهم النااجي عىل بطون األمواج،  

ي اح بأذياهلا، وحتمله عىل أهواهلا، فام غرق منها فليس بمستدرك، وما نجا منها فإىل  حتفزه الرا

 (2)( مهلك

، اآلن فاعلموا واأللسن مطلقة،  هللعباد ا) قال اإلمام عيل: [ 1355]احلديث: 

واألبدان صحيحة، واألعضاء لدنة، واملنقلب فسيح، واملجال عريض، قبل إرهاق الفوت،  

قوا عليكم نزوله، وال تنتظروا قدومه وحلول املوت،   (3)( فحقا

الاذي ابتدأ خلقكم، وإليه   هلل أوصيكم بتقوى ا) قال اإلمام عيل:  [ 1356]احلديث:  

يكون معادكم، وبه نجاح طلبتكم، وإليه منتهى رغبتكم، ونحوه قصد سبيلكم، وإليه  

 (4)( مرامي مفزعكم 

دواء داء قلوبكم، وبرص عمى   هلل إنا تقوى ا) قال اإلمام عيل: [ 1357]احلديث: 

أفئدتكم، وشفاء مرض أجسادكم، وصالح فساد صدوركم، وطهور دنس أنفسكم،  
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 (1)( وجالء عشا أبصاركم، وأمن فزع جأشكم، وضياء سواد ظلمتكم

شعارا دون دثاركم، ودخيال    هللاجعلوا طاعة ا)  قال اإلمام عيل:  [ 1358]احلديث:  

دون شعاركم، ولطيفا بني أضالعكم، وأمريا فوق أموركم، ومنهال حلني ورودكم، وشفيعا  

لدرك طلبتكم، وجناة ليوم فزعكم، ومصابيح لبطون قبوركم، وسكنا لطول وحشتكم،  

 (2)( ونفسا لكرب مواطنكم

حرز من متالف مكتنفة، وخماوف    هلل إنا طاعة ا)   قال اإلمام عيل:  [ 1359]احلديث:  

ها، واحلولت   دائد بعد دنوا متوقاعة، وأوار نريان موقدة، فمن أخذ بالتاقوى عزبت عنه الشا

عاب بعد   له األمور بعد مرارهتا، وانفرجت عنه األمواج بعد تراكمها، وأسهلت له الصا

َحة بعد ن بت عليه الرا رت  إنصاهبا، وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطها، وحتدا فورها، وتفجا

 (3)( عليه الناعم بعد نضوهبا، ووبلت عليه الربكة بعد إرذاذها 

الاذي نفعكم بموعظته، ووعظكم   هللاتاقوا ا) قال اإلمام عيل: [ 1360]احلديث: 

 (4)برسالته، وامتنا عليكم بنعمته، فعبادوا أنفسكم لعبادته، واخرجوا إليه من حقا طاعته( 

نيا دار جماز، واآلخرة دار  ) قال اإلمام عيل:  [ 1361]احلديث:  ا النااس، إناام الدا أَيا

كم، وال هتتكوا أستاركم عند من   كم ملقرا يعلم أرساركم، وأخرجوا من  قرار، فخذوا من ممرا

نيا قلوبكم، من قبل أن خترج منها أبدانكم، ففيها اختربتم، ولغريها خلقتم   (5)( الدا

إنا املرء إذا هلك قال النااس: ما ترك؟ وقالت  ) قال اإلمام عيل: [ 1362]احلديث: 
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م؟  (1)( املالئكة: ما قدا

موا بعضا يكن لكم قرضا، وال    هلل )  قال اإلمام عيل:  [ 1363]احلديث:   آباؤكم، فقدا

 (2)( ختلفوا كالا فيكون فرضا عليكم

زوا رَحكم ا) قال اإلمام عيل:  [ 1364]احلديث:   حيل،  هلل جتها ، فقد نودي فيكم بالرا

اد، فإنا أمامكم عقبة   نيا، وانقلبوا بصالح ما بحَضتكم من الزا وأقلاوا العرجة عىل الدا

 (3)( مهولة، ال بدا من الورود عليها، والوقوف عندها كؤودا، ومنازل خموفة 

اعلموا، أنا مالحظ املنياة نحوكم دانية،  ) قال اإلمام عيل: [ 1365]احلديث: 

وكأناكم بمخالبها وقد نشبت فيكم، وقد دمهتكم فيها مفظعات األمور، ومعضالت  

نيا، واستظهروا بزاد التاقوى  (4)( املحذور، فقطاعوا عالئق الدا

  ﴾ ( َحتىى ُزْرُتُم املََْقابهرَ 1َأهْلَاُكُم التىَكاُثُر ) ﴿)  قال اإلمام عيل:  [ 1366]احلديث: 

يا له مراما ما أبعده؟ وزورا ما أغفله، وخطرا ما أفظعه، لقد استخلوا  [: 2، 1]التكاثر: 

كر، وتناوشوهم من مكان بعيد.. أفبمصارع آبائهم يفخرون؟ أم بعديد   اهللكى  منهم أيا مدا

يتكاثرون؟! يرجتعون منهم أجسادا خوت، وحركات سكنت، وألن يكونوا عربا أحقا من  

ة!  أن لقد   يكونوا مفتخرا، وألن َيبطوا هبم جناب ذلاة أحجى من أن يقوموا هبم مقام عزا

نظروا إليهم بأبصار العشوة، ورضبوا منهم يف غمرة جهالة، ولو استنطقوا عنهم عرصات  

يار اخل بوع اخلالية، لقالت: ذهبوا يف تلك الدا ال، وذهبتم يف أعقاهبم   األرضاوية، والرا ضالا

اال، تطؤون يف هامهم، وتستنبتون يف أجسادهم، وترتعون فيام لفظوا، وتسكنون فيام   جها
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ام بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم بوا، وإناام األيا  . خرا

اط مناهلكم، الاذين كانت هلم  ، وحلبات   أولئكم سلف غايتكم، وفرا مقاوم العزا

عليهم فيه، فأكلت   األرضالفخر، ملوكا وسوقا، سلكوا يف بطون الربزخ سبيال، سلاطت 

من حلومهم، ورشبت من دمائهم، فأصبحوا يف فجوات قبورهم مجادا ال ينمون، وضامرا  

واجف،   ر األحوال، وال حيفلون بالرا ال يوجدون، ال يفزعهم ورود األهوال، وال حيزهنم تنكا

وال يأذنون للقواصف، غيابا ال ينتظرون، وشهودا ال حيَضون، وإناام كانوا مجيعا فتشتاتوا،  

 وآالفا فافرتقوا. 

ت ديارهم، ولكناهم   و ما عن طول عهدهم، وال بعد حملاهم، عميت أخبارهم، وصما

م يف ارجتال   مع صمام، وباحلركات سكونا، فكأهنا لتهم بالناطق خرسا، وبالسا سقوا كأسا بدا

فة رصعى سبات، جريان ال يتأناسون، وأحبااء ال يتزاورون، بليت بينهم عرا التاعارف،  ا لصا

ء، ال   وانقطعت منهم  أسباب اإلخاء، فكلاهم وحيد وهم مجيع، وبجانب اهلجر وهم أخالا

 يتعارفون لليل صباحا، وال لنهار مساء. 

رهم أفظع مماا  أيا اجلديدين ظعنوا فيه، كان عليهم رسمدا، شاهدوا من أخطار دا

ت هلم إىل مباءة، فاتت مبالغ   روا، فكلتا الغايتني مدا خافوا، ورأوا من آياهتا أعظم مماا قدا

جاء، فلو كانوا ينطقون هبا لعياوا بصفة ما شاهدوا وما عاينوا.   اخلوف والرا

و لئن عميت آثارهم، وانقطعت أخبارهم، لقد رجعت فيهم أبصار العرب، وسمعت  

العقول، وتكلاموا من غري جهات الناطق، فقالوا: كلحت الوجوه الناوارض،  عنهم آذان 

وخوت األجسام الناواعم، ولبسنا أهدام البىل، وتكاءدنا ضيق املضجع، وتوارثنا الوحشة،  

رت معارف صورنا،   موت، فانمحت حماسن أجسادنا، وتنكا بوع الصا مت علينا الرا وهتكا

 نجد من كرب فرجا، وال من ضيق متاسعا.  وطالت يف مساكن الوحشة إقامتنا، وَل
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فلو مثالتهم بعقلك، أو كشف عنهم حمجوب الغطاء لك، وقد ارتسخت أسامعهم  

اب فخسفت، وتقطاعت األلسنة يف أفواههم   ت، واكتحلت أبصارهم بالرتا باهلواما فاستكا

جديد  بعد ذالقتها، ومهدت القلوب يف صدورهم بعد يقظتها، وعاث يف كلا جارحة منهم 

جها،  بىل سما

ل طرق اآلفة إليها، مستسلامت فال أيد تدفع، وال قلوب جتزع، لرأيت أشجان   و سها

 ال تنتقل، وغمرة ال تنجيل.  قلوب، وأقذاء عيون، هلم يف كلا فظاعة صفة حال 

نيا غذيا ترف، وربيب   األرض فكم أكلت  من عزيز جسد، وأنيق لون كان يف الدا

ور يف سا  لوة إن مصيبة نزلت به، ضناا بغضارة  رشف، يتعلال بالْسا عة حزنه، ويفزع إىل السا

 عيشه، وشحاحة بلهوه ولعبه؟!

هر به   نيا وتضحك إليه، يف ظلا عيش غفول، إذ وطئ الدا فبينا هو يضحك إىل الدا

ام قواه، ونظرت إليه احلتوف من كثب، فخالطه بثا ال يعرفه، ونجيا   حسكه، ونقضت األيا

ته. هما ما كان َيده، وتولا   دت فيه فرتات علل، آنس ما كان بصحا

، فلم   ، وحتريك البارد باحلارا ده األطبااء من تسكني احلارا بالقارا ففزع إىل ما كان عوا

ك بحارا إالا هياج برودة، وال اعتدل بمامزج لتلك الطابائع   ر حرارة، وال حرا يطفئ ببارد إالا ثوا

 إالا أمدا منها كلا ذات داء. 

ضه، وتعايا أهله بصفة دائه، وخرسوا عن جواب   حتاى فرت معلاله، وذهل ممرا

ائلني عنه، وتنازعوا دونه شجيا خرب يكتمونه، فقائل يقول: هو ملا به، وممنا هلم إياب   السا

رهم أسى املاضني من قبله.   عافيته، ومصربا هلم عىل فقده، يذكا

نيا وترك األحباة، إذ عرض ل عارض من   ه فبينا هو كذلك عىل جناح من فراق الدا

ت نوافذ فطنته، ويبست رطوبة لسانه، فكم من مهما من جوابه عرفه فعيا   غصصه، فتحريا
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عن رداه، ودعاء مؤَل بقلبه سمعه فتصاما عنه، من كبري كان يعظامه، أو صغري كان يرَحه،  

نيا   (1)(وإنا للموت لغمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة، أو تعتدل عىل عقول أهل الدا

يمه ﴿ ) عيل: قال اإلمام  [ 1367]احلديث:  َك بهَربَِّك اْلَكره ْنَساُن َما َغرى َا اإْله   ﴾ َياَأَيه

ا  6]االنفطار:   ة، وأقطع مغرتا معذرة، لقد أبرح جهالة بنفسه.. يا أَيا [: أدحض مسؤول حجا

ك برباك؟ وما آنسك هبلكة نفسك؟ أما من  أك عىل ذنبك؟ وما غرا دائك  اإلنسان، ما جرا

؟ أم ليس من نومتك يقظة؟ أما ترحم من نفسك ما ترحم من غريك؟ فلرباام ترى  بلول

ك   مس فتظلاه، أو ترى املبتىل بأَل يمضا جسده فتبكي رَحة له، فام صربا احي من حرا الشا الضا

اك عن البكاء عىل نفسك، وهي أعزا األنفس عليك؟   عىل دائك، وجلادك عىل مصابك، وعزا

طت بمعاصيه مدارج سطواته؟ فتداو   و كيف ال يوقظك خوف بيات نقمة، وقد تورا

مطيعا، وبذكره   هلل من داء الفرتة يف قلبك بعزيمة، ومن كرى الغفلة يف ناظرك بيقظة، وكن 

دك بفضله، وأنت   آنسا، وَتثال يف حال تولايك عنه إقباله عليك، يدعوك إىل عفوه، ويتغما

 متولا عنه إىل غريه. 

اىل من قويا ما أكرمه، وتواضعت من ضعيف ما أجرأك عىل معصيته، وأنت يف  فتع

كنف سرته مقيم، ويف سعة فضله متقلاب، فلم يمنعك فضله، وَل َيتك عنك سرته، بل َل  

ختل من لطفه مطرف عني، يف نعمة حيدثها لك، أو سيائة يسرتها عليك، أو بلياة يرصفها  

 عنك، فام ظناك به لو أطعته. 

ة، متوازيني يف القدرة، لكنت  هللوأيم ا فة كانت يف متافقني يف القوا ، لو أنا هذه الصا

تك،   نيا غرا ا أقول: ما الدا ل حاكم عىل نفسك بذميم األخالق، ومساوئ األعامل، وحقا أوا
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ولكن هبا اغرترت، ولقد كاشفتك العظات، وآذنتك عىل سواء، وهلي بام تعدك من نزول  

ك. البالء بجسمك، والناقص يف   تك، أصدق وأوىف من أن تكذبك أو تغرا  قوا

يار   فتها يف الدا ب، ولئن تعرا و لربا ناصح هلا عندك متاهم، وصادق من خربها مكذا

فيق   ا من حسن تذكريك، وبالغ موعظتك، بمحلاة الشا بوع اخلالية، لتجدهنا اخلاوية، والرا

حيح بك، ولنعم دار من َل يرض هبا دارا، وحملا من َل  ، وإنا  عليك، والشا يوطانها حمالا

نيا غدا هم اهلاربون منها اليوم( عداء بالدا  (1)السا

ت بجالئلها القيامة،  )  قال اإلمام عيل:  [ 1368]احلديث:   اجفة، وحقا إذا رجفت الرا

وحلق بكلا منسك أهله، وبكلا معبود عبدته، وبكلا مطاع أهل طاعته، فلم َيز يف عدله  

ه،   األرض وقسطه يومئذ خرق برص يف اهلواء، وال مهس قدم يف   ة يوم ذاك    إالا بحقا فكم حجا

تك، وخذ  داحضة، وعالئق عذر منقطعة، فتحرا من أمرك ما يقوم به عذر ك، وتثبت به حجا

 (2) (ما يبقى لك مماا ال تبقى له، وتيْسا لسفرك، وشم برق الناجاة، وارحل مطايا التاشمري

دار بالبالء حمفوفة، وبالغدر معروفة، ال تدوم  ) قال اإلمام عيل: [ 1369]احلديث: 

فة، العيش فيها  اهلا، أحوال خمتلفة، وتارات مترصا مذموم، واألمان  أحواهلا، وال يسلم نزا

 (3)(منها معدوم، وإناام أهلها فيها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها، وتفنيهم بحاممها 

، أناكم وما أنتم فيه من هذه  هللاعلموا عباد ا) قال اإلمام عيل:  [ 1370]احلديث: 

نيا عىل سبيل من قد مىض قبلكم، ممان كان أطول منكم أعامرا، وأعمر ديارا، وأبعد   آثارا،  الدا

أصبحت أصواهتم هامدة، ورياحهم راكدة، وأجسادهم بالية، وديارهم خالية، وآثارهم  
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خور واألحجار املسنادة، والقبور   دة، الصا عافية، فاستبدلوا بالقصور املشيادة، والناامرق املمها

اب بناؤها، فمحلاها مقرت طئة امللحدة، الاتي قد بني عىل اخلراب فناؤها، وشياد بالرتا ب،  الالا

 (1)(وساكنها مغرتب 

بني أهل حملاة   كيف بكم إذا بعثرت القبور) قال اإلمام عيل:  [ 1371]احلديث: 

موحشني، وأهل فراغ متشاغلني، ال يستأنسون باألوطان، وال يتواصلون تواصل اجلريان،  

ار، وكيف يكون بينهم تزاور وقد طحنهم  بكلكله  عىل ما بينهم من قرب اجلوار، ودنوا الدا

 البىل، وأكلتهم اجلنادل والثارى؟

كم ذلك   و كأن قد رصتم إىل ما صاروا إليه، وارهتنكم ذلك املضجع، وضما

ُهنَالهَك َتْبُلو ُكله َنْفٍس َما  ﴿ املستودع، فكيف بكم لو تناهت بكم األمور، وبعثرت القبور

 (2)([ 30]يونس:  ﴾ َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْفرَتُونَ َأْسَلَفْت َوُردهوا إهىَل اهللىه َمْواَلُهُم احْلَقِّ َوَضلى 

حف  ) قال اإلمام عيل:  [ 1372]احلديث:  اعملوا وأنتم يف نفس البقاء، والصا

ء يرجى، قبل أن خيمد العمل، وينقطع  منشورة، والتاوبة مبسوطة، واملدبر يدعى، وامليس 

املالئكة، فأخذ امرؤ من نفسه لنفسه،  املهل، وينقيض األجل، ويسدا باب التاوبة، وتصعد 

ر إىل أجله،    هلل وأخذ من حيا مليات، ومن فان لباق، ومن ذاهب لدائم، امرؤ خاف ا وهو معما

ها بزمامها، فأمسكها بلجامها عن معايص   ومنظور إىل عمله، امرؤ أجلم نفسه بلجامها، وزما

 (3)( هلل، وقادها بزمامها إىل طاعة ا هللا

ا الناس، إنا الدنيا حلوة خَضة، تفتان  )  قال اإلمام عيل:  [ 1373]احلديث:  يا أَيا
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ين هلم بعاجلها، وايم ا لها، وختلف من رجاها،   هلل الناس بالشهوات، وتزا إهنا لتغر من أما

وستورث أقواما الندامة واحلْسة بإقباهلم عليها، وتنافسهم فيها، وحسدهم وبغيهم عىل  

يها ظلام، وعدوانا وبغيا، وأرشا وبطرا، وباهلل إنه ما عاش قوم قط يف  أهل الدين والفضل ف

، والشكر لنعمه، فأزال  هلليف معاش دنيا، وال دائم تقوى يف طاعة ا  هلل غضارة من كرامة نعم ا

، واحلادث من ذنوهبم،  هلل ذلك عنهم، إالا من بعد تغيري من أنفسهم، وحتويل عن طاعة ا

، وهتاون بشكر نعمة ا   هلل اوقلة حمافظة، وترك مراقبة   عزا وجلا يقول يف    هلل، ألن اهللعزا وجلا

ْم َوإهَذا َأَراَد اهللىُ بهَقْوٍم ُسوًءا َفاَل   ﴿ حمكم كتابه هه وا َما بهَأْنُفسه ُ ُ َما بهَقْوٍم َحتىى ُيَغريِّ إهنى اهللىَ اَل ُيَغريِّ

ْن َوالٍ  ْن ُدونههه مه  (1) ([11رعد:  ]ال  ﴾َمَردى َلُه َوَما هَلُْم مه

لو أنا أهل املعايص وكسبة الذنوب، إذا هم  ) قال اإلمام عيل: [ 1374]احلديث: 

روا زوال نعم ا جلا ذكره، بام   هلل، وحلول نقمته، وحتويل عافيته، أيقنوا أن ذلك من اهللحذا

بصدق من نيااهتم، وإقرار منهم بذنوهبم   هللكسبت أيدَيم، فأقلعوا وتابوا، وفزعوا إىل ا

وإساءهتم، لصفح هلم عن كل ذنب، وإذا ألقاهلم كل عثرة، ولردا عليهم كل كرامة نعمة،  

كل ما زال عنهم وأفسد   -ومما كان أنعم به عليهم  - ثم أعاد هلم من صالح أمرهم

 (2)(عليهم

ون الدنيا وقد انتحلوا الزهد  )  قال اإلمام عيل: [ 1375]احلديث:  ما بال أقوام يذما

د   قها، ومسكن عافية ملن فهم عنها، ودار غنى ملن تزوا فيها؟!، الدنيا منزل صدق ملن صدا

، ومهبط وحيه، ومصىلا مالئكته، ومسكن أحباائه، ومتجر أوليائه،  هلل منها، مسجد أنبياء ا
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 (1)( فيها الرَحة، وربحوا منها اجلناةاكتسبوا 

وقد آذنت ببينها؟! ونادت   من ذا يذم الدنيا ) قال اإلمام عيل: [ 1376]احلديث: 

قت بْسورها إىل الْسور،   بانقطاعها، ونعت نفسها بالزوال، ومثالت ببالئها البالء، وشوا

ها قوم غد اة الندامة، وَحدها  وراحت بفجيعة، وابتكرت بنعمة وعافية، ترهيبا وترغيبا، فذما

فتهم   روا، ووعظتهم فاتاعظوا، وخوا رهتم فاذاكا آخرون، خدمتهم مجيعا فصدقتهم، وذكا

 (2)( فخافوا، وشوقتهم فاشتاقوا

ا الذاما للدنيا املغرتا بغرورها! متى استذمات  )  قال اإلمام عيل:  [ 1377]احلديث:   أَيا

تك بنفسها؟ أ بمصارع آبائك من  هاتك من  إليك؟ بل متى غرا البىل؟! أم بمضاجع أما

يك؟ تستوصف هلم الدواء، وتطلب هلم األطباء،   الثرى؟ ضت بيديك، وعلالت بكفا كم مرا

بل مثالت الدنيا به نفسك، وبحاله حالك،  . َل تدرك فيه طلبتك، وَل تسعف فيه بحاجتك.

أليم  غداة ال ينفعك أحباؤك، وال يغني عنك نداؤك، يشتد من املوت أعالني املرىض، و

لوعات املضض، حني ال ينفع األليل، وال يدفع العويل، حني حيفز هبا احليزوم، ويغصا هبا  

ثما  .  احللقوم، حني ال يسمعه النداء، وال يروعه الدعاء، فيا طول احلزن عند انقطاع األجل. 

ة،   يراح به عىل رشجع تقلاه أكفا أربع، فيضجع يف قربه يف لبث، وضيق جدث، فذهبت اجلدا

ار،  وانق طعت املدة، ورفضته العطفة، وقطعته اللطفة، ال تقاربه اإلخالء، وال تلما به الزوا

رت ورثته، فأقسمت  . وال اتاسقت به الدار. انقطع دونه األثر، واستعجم دونه اخلرب، وبكا

م خريا طاب مكسبه، وإن يكن   تركته، وحلقه احلوب، وأحاطت به الذنوب، فإن يكن قدا

ا تبا منقلب م رشا ه، وكيف ينفع نفسا قرارها، واملوت قصارها، والقرب مزارها؟ فكفى هبذا  قدا
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 (1)( واعظا كفى

دوا مواعيد اآلجال، وبارشوها بمحاسن )  قال اإلمام عيل:  [ 1378]احلديث:   ترصا

 (2)(األعامل، وال تركنوا إىل ذخائر األموال، فتحلايكم خدائع اآلمال

ارة  إن ) قال اإلمام عيل: [ 1379]احلديث:  ارة، غرا اعة مكا اعة، رصا الدنيا خدا

ارة، أهنارها المعة، وثمراهتا بانعة، ظاهرها رسور، وباطنها غرور، تأكلكم بأرضاس   سحا

هلما هبا أوالد املوت، وآثروا زينتها، وطلبوا رتبتها. جهل  .. املنايا، وتبريكم بإتالف الرزايا 

 (3)( فرحتها، واآلمن لغدرهتا الرجل، ومن ذلك الرجل؟ املولع بلذهتا، والساكن إىل 

أال وإن الدنيا دارت عليكم برصوفها،  ) قال اإلمام عيل:  [ 1380]احلديث: 

للموت   ورمتكم بسهام حتوفها، فهي تنزع أرواحكم نزعا، وأنتم جتمعون هلا مجعا!

دون، وإىل الدود تسلامون، وإىل احلساب   تولدون، وإىل القبور تنقلون، وعىل الرتاب تتوسا

 (4)( تبعثون 

يا ذوي احليل واآلراء، والفقه واألنباء، اذكروا  )   قال اإلمام عيل:  [ 1381]احلديث:  

قسمت،   مصارع اآلباء، فكأنكم بالنفوس قد سلبت، وباألبدان قد عريت، وباملواريث قد 

ك يف   م عىل خدا فتصري يا ذا الدالل، واهليئة واجلامل، إىل منزلة شعثاء، وحملاة غرباء، فتنوا

له، حتاى يشقا عن القبور، وتبعث إىل النشور حل اره، وملا عاما  (5)( دك، يف منزل قلا زوا

إن ختم لك بالسعادة، رصت إىل احلبور، وأنت  )  قال اإلمام عيل:  [ 1382]احلديث:  
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ملك مطاع، وآمن ال تراع، يطوف عليكم ولدان، كأهنم اجلامن، بكأس من معني، بيضاء  

ة للشاربني بون، هؤالء يف السندس  أهل  . .لذا اجلناة فيها يتنعامون، وأهل النار فيها يعذا

واحلرير يتبخرتون، وهؤالء يف اجلحيم والسعري يتقلابون، هؤالء حتشى مجامجهم بمسك  

اجلنان، وهؤالء يَضبون بمقامع النريان، هؤالء يعانقون احلور يف احلجال، وهؤالء  

قون أطواقا يف النار باألغالل، فله فز  (1)(ع قد أعيا األطباء، وبه داء ال يقبل الدواءيطوا

يا من يسلام إىل الدود وَيدى إليه، اعترب بام  )  قال اإلمام عيل:  [ 1383]احلديث: 

تسمع وترى، وقل لعينك: جتفو لذة الكرى، وتفيض الدموع بعد الدموع ترتى، بيتك القرب  

 (2)(بيت األهوال والبىل، وغايتك املوت يا قليل احلياء 

اسمع يا ذا الغفلة والترصيف، من ذوي الوعظ  )  قال اإلمام عيل:  [ 1384ديث:  ]احل 

والتعريف، جعل يوم احلرش يوم العرض والسؤال، واحلباء والنكال، ويوم تقلب فيه أعامل  

األنام، وحتىص فيه مجيع اآلثام، يوم تذوب من النفوس أحداق عيوهنا، وتضع احلوامل ما  

ق بني كل   (3)(نفس وحبيبها، وحيار يف تلك األهوال عقل لبيبها يف بطوهنا، ويفرا

رت  )  قال اإلمام عيل:  [ 1385]احلديث:   بعد حسن عامرهتا، وتبدلت    األرضإذ تنكا

أَحاهلا، يوم   هللزهرهتا، وأخرجت من معادن الغيب أثقاهلا، ونفضت إىل ا باخللق بعد أنيق

، إذا عاينوا اهلول الشديد فاستكانوا، و .  عرف املجرمون بسيامهم فاستبانوا.ال ينفع اجلدا

ت القبور بعد طول انطباقها، واستسلمت النفوس إىل ا بأسباهبا، وكشف عن   هلل فانشقا

 (4)(اآلخرة غطاؤها، وظهر للخلق أنباؤها 
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ولزوم    هللبتقوى ا  -ونفيس  - هلل أوصيكم عباد ا)  قال اإلمام عيل:  [ 1386]احلديث:  

ط يف عمله، َل ينفع بيش   (1)(ء من أمله طاعته، وتقديم العمل، وترك األمل، فإنه من فرا

أين التعب بالليل والنهار؟ املقتحم للجج  ) قال اإلمام عيل: [ 1387]احلديث: 

البحار، ومفاوز القفار، يسري من وراء اجلبال، وعالج الرمال، يصل الغدوا بالرواح، واملساء  

ته، فصار ما   بالصباح، يف رات األرباح!، هجمت عليه منياته، فعظمت بنفسه رزيا طلب حمقا

 (2)(مجع بورا، وما اكتسب غرورا، وواىف القيامة حمسورا! 

أَيا الالهي بنفسه، كأين بك وقد أتاك رسول  ) قال اإلمام عيل: [ 1388]احلديث: 

بديال، وال يأخذ منك كفيال،  ربك ال يقرع لك بابا، وال َياب بك حجابا، وال يقبل منك 

وال يرحم لك صغريا، وال يوقار فيك كبريا، حتى يؤدايك إىل قعر ملحودة، مظلمة أرجاؤها،  

 (3)(موحشة أطالهلا، كفعله باألمم اخلالية، والقرون املاضية! 

د؟ وبنى  ) قال اإلمام عيل:  [ 1389]احلديث:  أين من سعى واجتهد؟ ومجع وعدا

د؟  أضحوا رفاتا، حتت   أين من بالقليل َل يقنع؟ وبالكثري َل يمتع؟و وشياد؟ وزخرف ونجا

 (4)(الثرى أمواتا، وأنتم بكأسهم شاربون، ولسبيلهم سالكون! 

وراقبوه، واعملوا لليوم   هللفاتقوا ا هللعباد ا) قال اإلمام عيل: [ 1390]احلديث: 

ق السامء بالغامم، وتطاير الكتب عن األيامن والشامئل، فأيا  الذي تسري فيه اجلبال، وتشقا

 (5)(رجل يومئذ تراك؟! أ قائل: هاؤم اقرؤوا كتابيه؟ أم قائل: يا ليتني َل أوت كتابيه؟

 

 . 70وص   59( جواهر املطالب: ص  1)

 . 70وص   59( جواهر املطالب: ص  2)

 . 70وص   59( جواهر املطالب: ص  3)

 . 70وص   59( جواهر املطالب: ص  4)

 . 70وص   59طالب: ص  ( جواهر امل5)



 

318 

 

بدار، وال حملا  أَيا الناس، إن الدنيا ليست لكم  )  قال اإلمام عيل:  [ 1391]احلديث:  

سوا فأناخوا، ثم استقلوا فغدوا وراحوا. دخلوا خفافا، . قرار، وإنام أنتم فيها كركب عرا

وا، وركنوا  وراحوا خفافا، َل َيدوا عن ميضا نزوعا، وال إىل ما تركوا رجوعا، جدا هبم فجدا

وا. المهم، وَل  حتى إذا أخذوا بكظمهم، وخلصوا إىل دار قوم جفات أق.  إىل الدنيا فام استعدا

ل إىل اآلخرة بعثهم.  فأصبحتم  . يبق من أكثرهم خرب وال أثر، قلا يف الدنيا لبثهم، وعجا

حلوال يف ديارهم، ظاعنني عىل آثارهم، واملطايا بكم تسري، سريا ما فيه أين وال تفتري،  

هناركم بأنفسكم دؤوب، وليلكم بأرواحكم ذهوب، فأصبحتم حتكون من حاهلم حاال،  

املوت  و مسلكهم مثاال!، فال تغرناكم احلياة الدنيا، فإنام أنتم فيها سفر حلول،  وحتتذون من 

بكم نزول، تنتضل فيكم مناياه، وَتيض بأخباركم مطاياه، إىل دار الثواب والعقاب، واجلزاء  

 (1)(واحلساب 

ب ذنبه، وكابر   هللرحم ا) قال اإلمام عيل: [ 1392]احلديث:  امرأ راقب رباه، وتنكا

ب مناه، ورحم اهواه، وك امرأ زما نفسه من التقوى بزمام، وأجلمها من خشية رهبا   هلل ذا

بلجام، فقادها إىل الطاعة بزمامها، وقدعها عن املعصية بلجامها، رافعا إىل املعاد طرفه،  

متوقعا يف كل أوان حتفه، دائم الفكر، طويل السهر، عزوفا عن الدنيا سأما، كدوحا آلخرته  

 (2)(متحافظا 

امرأ جعل الصرب مطياة نجاته،   هللرحم ا) قال اإلمام عيل: [ 1393يث: ]احلد 

ة وفاته، ودواء أجوائه، فاعترب وقاس، وترك الدنيا والناس ه  ، ووالتقوى عدا هو يتعلام للتفقا

ر قلبه ذكر املعاد، وطوى مهاده، وهجر وساده، منتصبا عىل أطرافه، داخال   والسداد، وقد وقا
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، يراوح بني الوجه والكفني، خشوع يف الْس لربه يف أعطافه، خاشعا  لدمعه  ، هلل عزا وجلا

عزا وجلا أوصاله، قد عظمت    هلل صبيب، ولقلبه وجيب، شديدة أسباله، ترتعد من خوف ا

ت منه رهبته، راضيا بالكفاف من أمره، وان أحسن طول عمره،   هلل فيام عند ا رغبته، واشتدا

يف بالده، املدفوع هبم عن   هللأولئك ودائع ا ، يعلميظهر دون ما يكتم، ويكتفي بأقل مما 

ه، أو دعا عىل أحد نرصه ا هللأحدهم عىل ا  عباده، لو أقسم    هلل ، يسمع اهللجل ذكره ألبرا

 (1)(مناجاته إذا ناجاه، ويستجيب له إذا دعاه

مىض أمس بام فيه فال يرجع أبدا، فإن كنت  ) قال اإلمام عيل: [ 1394]احلديث: 

طت فيه، فحْستك  عملت فيه   خريا َل حتزن لذهابه، وفرحت بام أسلفته فيه، وإن كنت قد فرا

ة! وال تدري  ،  شديدة لذهابه وتفريطك فيه وأنت يف يومك الذي أصبحت فيه من غد يف غرا

ولعلاك ال تبلغه؟ وإن بلغته لعلا حظاك فيه يف التفريط مثل حظاك يف األمس املايض  

ط، ويوم تنتظره ولست أنت منه عىل يقني   فيوم من الثالثة قد مىض.. عنك! وأنت فيه مفرا

 (2)( من ترك التفريط، وإنام لك من الثالثة هو يومك الذي أصبحت فيه

رت - كان ينبغي لك) قال اإلمام عيل: [ 1395]احلديث:  فيام   -إن عقلت وفكا

طت يف األمس املايض، مما فاتك فيه من حسنات، أن ال تكون اكتسبتها، ومن سيا  ئات ال  فرا

تكون أقرصت عنها، وأنت مع هذا من استقبال غد عىل غري ثقة من أن تبلغه، وعىل غري  

فأنت من يومك الذي تستقبل، عىل  . يقني من اكتساب حسنة، أو ارتداع عن سيائة حمبطة.

مثل يومك الذي استدبرت! فاعمل عمل رجل ليس يأمل من األيام إال يومه الذي أصبح  
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 (1)( فيه وليلته

احلق طريق اجلناة، والباطل طريق النار، وعىل  ) قال اإلمام عيل: [ 1396ديث: ]احل 

اه إىل اجلنة، ومن أجاب داعي   كل طريق داع يدعو إىل طريقه، فمن أجاب داعي احلق أدا

 (2) (الباطل ساقه إىل النار

، فيه نبأ    هلل أال وإن داعي احلق كتاب ا)  قال اإلمام عيل:  [ 1397]احلديث:   عزا وجلا

أال وإن الداعي إىل الباطل  .  ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، من عمل به آجر، ومن خالفه دحر.

ُه َيَراُكْم ُهَو  ﴿  عدوكم الذي هاَم إهنى ََيُاَم َسْوآهته
ُع َعنُْهاَم لهَباَسُهاَم لهرُيه َن اجْلَنىةه َينْزه َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم مه

ْن   كم، وأطيعوا رباكم، ومن  ..  [  27]األعراف:    ﴾َحْيُث اَل َتَرْوهَنُمْ َوَقبهيُلُه مه أال فاعصوا عدوا

إهنى   ﴿  أال وإنه عزا وجلا قال  خلقكم ثما رزقكم ثم يميتكم ثم حيييكم؟ ؟هللأحق بكم من ا

مْ  هه وا َما بهَأْنُفسه ُ ُ َما بهَقْوٍم َحتىى ُيَغريِّ  (3)([11]الرعد:  ﴾اهللىَ اَل ُيَغريِّ

الدنيا دار غرور حائل، وزخرف نائل، وظلا  ) قال اإلمام عيل: [ 1398احلديث: ] 

فكم من واثق هبا راكن إليها قد  . آفل، وسند مائل، تردي مستزيدها، وتَضا مستفيدها. 

 (4)( أرهقته إيثاقها، وأعلقته أرباقها، وأرشبته خناقها، وألزمته وثاقها 

ارة، التي قد  ) قال اإلمام عيل: [ 1399]احلديث:  اعة الغرا احذروا هذه الدنيا اخلدا

قت خلطااهبا، فأصبحت كالعروس   ت بآماهلا، وتشوا تزيانت بحلياها، وفتنت بغرورها، وغرا

ة، العيون إليها ناظرة، والنفوس هبا مشغوفة، والقلوب إليها تائقة، وهي ألزواجها   املجلوا

ل  فال الباقي باملايض معترب، وال اآلخر . كلهم قاتلة.  مزدجر، وال   بسوء أثرها عىل األوا
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فالناس هلا  . اللبيب فيها بالتجارب منتفع، أبت القلوب هلا إالا حباا، والنفوس هبا إالا ضناا.

د منها للظعن عنها، فقلا فيها لبثه حتى   طالبان: طالب ظفر هبا، فاغرتا فيها، ونيس التزوا

ن هبا منياته، فعظمت ندامته، وكثرت  خلت منها يده، وزلات عنها قدمه، وجاءته أرسا ما كا 

آخر  . و حْسته، وجلات مصيبته، فاجتمعت عليه سكرات املوت، فغري موصوف ما نزل به.

ته وأسفه، وَل يدرك ما طلب منها، وَل يظفر   اختلج عنها قبل أن يظفر بحاجته، ففارقها بغرا

 (1) (مهادفارحتال مجيعا من الدنيا بغري زاد، وقدما عىل غري . بام رجا فيها.

اعلم يا هذا، أهنا تشخص الوادع الساكن،  ) قال اإلمام عيل: [ 1400]احلديث: 

وتفجع املغتبط اآلمن، ال يرجع منها ما توىلا فأدبر، وال يدرى ما هو آت فيحذر، أمانياها 

نازلة،  كاذبة، وآماهلا باطلة، صفوها كدر، وابن آدم فيها عىل خطر، إما نعمة زائلة، وإما بلياة  

رت عليه املعيشة إن عقل، وأخربته عن  ، وإما معظمة جائحة، وإما منياة قاضية فلقد كدا

لو كان خالقها جل وعز َل خيرب عنها خربا، وَل يَضب هلا مثال، وَل يأمر  ، ونفسها إن وعى

بالزهد فيها، والرغبة عنها، لكانت وقائعها وفجائعها قد أنبهت النائم، ووعظت الظاَل،  

ت عزا وجلا زاجر، وأتت منه فيها البيانات   هللالعاَل، وكيف وقد جاء عنها من ا وبرصا

 والبصائر؟ 

عزا وجلا قدر وال وزن، وال خلق فيام بلغنا خلقا أبغض إليه منها، وما    هللفام هلا عند ا

 نظر إليها مذ خلقها. 

بمفاتيحها وخزائنها، ال ينقصه ذلك من حظاه من   و لقد عرضت عىل نبينا 

ره،   هللخرة، فأبى أن يقبلها، لعلمه أن ااآل ر شيئا فصغا جل ثناؤه أبغض شيئا فأبغضه، وصغا
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 جلا وعز.  هللجلا ثناؤه، وأن ال يكثار ما أقلا ا هلل وأن ال يرفع ما وضع ا

جل وعز أصغرها عن أن َيعل خريها    هلل، إالا أن اهللو لو َل خيربك عن صغرها عند ا 

 (1)(ثوابا للمطيعني، وأن َيعل عقوبتها عقابا للعاصني

جل ثناؤه   هلل مما يدلك عىل دناءة الدنيا: أن ا)  قال اإلمام عيل:  [ 1401]احلديث: 

دا   زواها عن أوليائه وأحبائه نظرا واختيارا، وبسطها ألعدائه فتنة واختبارا، فأكرم عنها حمما

الم نجياه املكلام، وكانت  ، و حني عصب عىل بطنه من اجلوع  نبيه  َحاها موسى عليه السا

جل ثناؤه يوم أوى إىل الظل إالا    هللترى خَضة البقل من صفاق بطنه من اهلزال، وما سأل ا

طعاما يأكله ملا جهده من اجلوع، ولقد جاءت الرواية عنه: أناه كان أوحي إليه إذا رأيت  

لت عقوبته، وإذا رأيت الفقر مقبال فقل: مرحبا بشعار   الغنى مقبال فقل: ذنب عجا

الم إذ قال: أ. والصاحلني.  وح والكلمة عيسى ابن مريم عليه السا دمي اجلوع،  صاحب الرا

وشعاري اخلوف، ولبايس الصوف، وداباتي رجالي، ورساجي بالليل القمر، وصالئي يف  

ء، وليس  لألنعام، أبيت وليس يل َش  األرض الشتاء مشارق الشمس، وفاكهتي ما أنبتت 

الم وما أويت من امللك، إذ كان يأكل خبز  . أحد أغنى مناي.  أو سليامن بن داود عليه السا

عنقه، وبات باكيا أهله احلنطة، وإذا جناه الليل لبس املسوح، وغلا يده إىل  الشعري، ويطعم

َن  ﴿ حتى يصبح، ويكثر أن يقول: رب إينا ظلمت نفيس كثريا  ْر يله َوَتْرََحْنهي َأُكْن مه َوإهالى َتْغفه

ينَ  ه َن الظى ﴿[  47]هود:    ﴾اخْلَارسه [..  87]األنبياء:    ﴾املههنيَ اَل إهَلَه إهالى َأْنَت ُسْبَحاَنَك إهينِّ ُكنُْت مه

د هوا عن الدنيا، وزهدوا فيام زها جل ثناؤه    هللهم افهؤالء أنبياء اهلل، وأصفياؤه وأولياؤه، تنزا

ر. روا ما صغا ثم اقتصا الصاحلون آثارهم، وسلكوا  . فيه منها، وأبغضوا ما أبغض، وصغا
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ر القصري، عن متاع  مناهجهم، وألطفوا الفكر، وانتفعوا بالعرب، وصربوا يف هذا العم 

نظروا بعقوهلم إىل آخر الدنيا، وَل  . الغرور، الذي يعود إىل الفناء، ويصري إىل احلساب. 

روا يف مرارة عاقبتها، فلم   هلا، وإىل باطن الدنيا، وَل ينظروا إىل ظاهرها، وفكا ينظروا إىل أوا

هم حالوة عاجلها. أنفسهم كامليتة، التي    ثم ألزموا أنفسهم الصرب، وأنزلوا الدنيا من.  تستهزا

ال حيل ألحد أن يشبع منها، إالا يف حال الَضورة إليها، وأكلوا منها بقدر ما أبقى هلم النافس،  

وأمسك الروح، وجعلوها بمنزلة اجليفة التي اشتد نتنها، فكل من مرا هبا أمسك عىل أنفه  

بع من   بون من املمتلئ  منها، فهم يتبلاغون منها بأدنى البالغ، وال ينتهون إىل الشا النتن، ويتعجا

 (1)( منها شبعا، والرايض هبا نصيبا 

ملن ناصح    هلي يف العاقبة واآلجلة  هلل إخواين، وا)   قال اإلمام عيل:  [ 1402]احلديث:  

نفسه يف النظر، وأخلص له الفكر، أنتن من اجليفة، وأكره من امليتة، غري أن الذي نشأ يف  

قد يكفي  ، و يؤذيه من رائحته ما يؤذي املارا به، واجلالس عندهدباغ اإلهاب ال َيد نتنه، وال  

العاقل من معرفتها علمه: فإن من مات وخلاف سلطانا عظيام رسه أنه عاش فيها سوقة  

ه أناه كان فيها مبتىل رضيرا، فكفى هبذا عىل عوراهتا   خامال، أو كان فيها معاىف سليام رسا

 (2) (والرغبة عنها دليال

لو أن الدنيا كانت من أراد منها شيئا   هلل وا) قال اإلمام عيل:  [ 1403]احلديث: 

وجده حيث تنال يده، من غري طلب وال تعب، وال مؤونة وال نصب، وال ظعن وال دأب،  

حماسبا   فيه، والشكر عليه، وكان مسؤوال عنه، هللء لزمه حق اغري أن ما أخذ منها من َش 

منها إالا قوته، وبلغة يومه، حذر السؤال، وخوفا   عليه، لكان حيقا عىل العاقل أن ال يتناول
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م يف طلبها؟ من خضوع  . من احلساب، وإشفاقا من العجز عن الشكر. فكيف بمن جتشا

ه، وفرط عنائه، واالغرتاب عن أحباائه، وعظيم خطاره، ثم ال يدري ما   رقبته، ووضع خدا

 (1)(آخر ذلك، الظفر أم اخليبة؟

ام: يوم مىض بام فيه فليس  ) اإلمام عيل:قال  [ 1404]احلديث:  إناام الدنيا ثالثة أيا

ا  .  بعائد، ويوم أنت فيه فحق عليك اغتنامه، ويوم ال تدري أمن أهله ولعلاك راحل فيه. فأما

ا غد فإناام يف يديك منه األمل، فإن يكن   ا اليوم فصديق موداع، فأما أمس فحكيم مؤداب، وأما

يديك حكمته، وإن يكن يومك هذا آنسك بمقدمه عليك  أمس سبقك بنفسه فقد أبقى يف 

د منه وأحسن وداعه حلة فتزوا  (2)(فقد كان طويل الغيبة عنك، وهو رسيع الرا

جدا بالثقة يف العمل، وإياك واالغرتار باألمل،  )   قال اإلمام عيل:  [ 1405]احلديث:  

ه، وغد داخل عليك بشغله ، إنك إن َحلت  وال تدخل عليك اليوم هما غد، يكفي اليوم مها

عىل اليوم هما غد زدت يف حزنك وتعبك، وتكفلات أن جتمع ما يكفيك أياما، فعظم احلزن،  

د لك   وزاد الشغل، واشتد التعب، وضعف العمل لألمل، ولو أخليت قلبك من األمل جلدا

فت به العمل، وزدت به يف اهلما   ك يف وجهني: سوا العمل، واألمل منك يف اليوم قد رضا

 (3) (واحلزن

أوال ترى أن الدنيا ساعة بني ساعتني: ساعة  ) قال اإلمام عيل: [ 1406]احلديث: 

ة،   مضت، وساعة بقيت، وساعة أنت فيها، فأما املاضية والباقية: فلست جتد لرخائهام لذا

هتام أملا، فأنزل الساعة املاضية والساعة التي أنت فيها منزلة الضيفني نزال بك،   وال لشدا
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ه إياك، وحل النازل بك بالتجربة لك، فإحسانك إىل الثاوي يمحو  فظعن   الراحل عنك بذما

إساءتك إىل املايض، فأدرك ما أضعت بإعتابك فيام استقبلت، واحذر أن جتمع عليك  

 (1)(شهادهتام فيوبقاك

لو أنا مقبورا من األموات قيل له: هذه الدنيا  ) قال اإلمام عيل: [ 1407]احلديث: 

هلا إىل  ه إليك فتعمل فيه  أوا آخرها ختلافها لولدك الذي َل يكن لك هما غريهم، أو يوم نردا

ثها ولده   لنفسك؟ الختار يوما يستعتب فيه من سيائ ما أسلف، عىل مجيع الدنيا يورا

 (2) (خلفه

، املضطرا املؤتنف، أن  ) قال اإلمام عيل: [ 1408]احلديث:  ما يمنعك أَيا املغرتا

األجل، وما َيعل املقبور أشدا تعظيام ملا يف يديك منك؟ أ ال   تعمل عىل مهل، قبل حلول

تسعى يف حترير رقبتك، وفكاك رقاك، ووقاء نفسك من النار، التي عليها مالئكة غالظ  

 (3)(شداد؟

 الطويلة املقسمة:   املواعظ والوصايا ـ    5

 ـ وصية اإلمام عيل البنه احلسن:   أ 

وقد كتبها اإلمام عيل بعد إقباله من صفاني، ومما جاء فيه قوله: )من الوالد الفان،  

اكن مساكن املوتى، والظااعن عنها غدا، إىل   نيا، السا مان، املدبر العمر، املستسلم للدا املقرا للزا

ام،   الك سبيل من قد هلك، غرض األسقام، ورهينة األيا ل ما ال يدرك، السا املولود املؤما

نيا، وتاجر الغرور، وغريم املنايا، وأسري املوت، وحليف اهلموم،  ورم ياة املصائب، وعبد الدا
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ا بعد، فإنا فيام  هوات، وخليفة األموات.. أما وقرين األحزان، ونصب اآلفات، ورصيع الشا

، وإقبال  هر عيلا نيا عناي، ومجوح الدا ، ما يزعني عن ذكر من   اآلخرةتبيانت من إدبار الدا إيلا

د ِب دون مهوم النااس هما نفيس، فصدفني  سواي ، واالهتامم بام ورائي، غري أينا حيث تفرا

ح يل حمض أمري، فأفىض ِب إىل جدا ال يكون فيه لعب،   رأيي، ورصفني عن هواي، ورصا

، حتاى كأنا شيئا لو أصابك  وصدق ال يشوبه كذب، ووجدتك بعيض، بل وجدتك كيلا

، فعناين من أمرك ما يعنيني من أمر نفيس، فكتبت إليك  أصابني، وكأنا املوت لو أتاك أتاين

 كتاِب مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت( 

 ومن املقاطع التي وردت يف الوصية: 

، ولزوم أمره، وعامرة  قال اإلمام عيل: )  [ 1409]احلديث:   أوصيك بتقوى اهلل يا بنيا

ك وبني اهلل جلى جالله إن  قلبك بذكره، واالعتصام بحبله، وأيا سبب أوثق من سبب بين

  (1)(أخذت به؟ 

ه  قال اإلمام عيل: ) [ 1410]احلديث:  هد، وقوِّ أحيا قلبك باملوعظة، وَأمْته بالزا

ره بالفناء، وأسكنه باخلشية، وأشعره   ره باحلكمة، وذهللا بذكر املوت، وقرا باليقني، ونوِّ

ره صولة  نيا، وحذا ه فجائع الده رب، وبرصا هر وفحش تقلابه، وتقلاب اللايايل واأليام،  بالصا الدى

ْ يف ديارهم،  
لني، ورسه ره بام أصاب َمن كان قبلك من األوا وأعرض عليه أخبار املاضني، وذكا

ن انتقلوا.. فإناك جتدهم قد انتقلوا   واعترب آثارهم، وانظر ما فعلوا وأين حلاوا ونزلوا، وعما

أنك   (2) (عن قليل قد رصت كأحدهمعن األحباة، وحلاوا دار الغربة وكا

أصلْح مثواك، وال تبع آخرتك بدنياك، ودع  قال اإلمام عيل: ) [ 1411]احلديث: 
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القول فيام ال تعرف، والنظر فيام ال ُتكلاف، وأمسك عن طريٍق إذا خفت ضاللته، فإنا الكفا  

ملنكر  عند حرية الضاللة خري من ركوب األهوال، وْأُمر باملعروف تكن من أهله، وأنكر ا

بلسانك ويدك، وباين َمن َفَعله بُجهدك، وجاهد يف اهلل حقى جهاده وال تأخذك يف اهلل لومة  

د نفسك التصربا عىل   ه يف الدين، وعوا الئم، وخضه الغمرات إىل احلقا حيث كان، وتفقا

رب، وأجلئ نفسك يف األمور كلاها إىل إهلك، فإناك ُتلجئها إىل كهٍف    املكروه، فنهعَم اخلُُلق الصا

حريز، ومانٍع عزيز، وأخلهْص يف املسألة لرباك، فإنا بيده العطاء واحلرمان، وأكثر االستخارة  

م َوصيتي، وال تذهبنى عنك صفحًا، فإنا خري القول ما نفع، واعلم أناه ال خري يف علم   وتفها

 (1) (ال ينفع، وال ُينتفع بعلم ال حيقه تعلامه

..إينا ملاا رأيتك قد بلغَت سناًا، ورأيتني  )قال اإلمام عيل:  [ 1412]احلديث:  يا بنيا

ل ِب أجيل دون أن ُأفىض إليك بام   أزداُد وهنًا، بادرت بوصيتي إليك خلصال، منها: أن يعجا

يف نفيس، أو ُأنقَص يف رأيي كام نقصت يف جسمي، أو أن يسبقني إليك بعض غلبات اهلوى  

عب النافور، وإنا  نيا وتكون كالصا اخلاليَة ما ُألقي فيها من   األرضام قلب احلدث كوفهَتن الده

َشء إال قبلته، فبادر باألدب قبل أن يقسو قلبك، ويشتغل لباك، وتستقبل بجدا رأيك من  

األمر ما قد كفاك أهل التاجارب بغيته وجتربته، فتكون قد ُكفيت مؤونة الطالب، وُعوفيت  

 (2)(ام أظلم علينا فيهمن عالج التاجربة، فأتاك من ذلك ما كناا نأتيه، واستبان لك منها ما ربا 

رت عمر من كان  قال اإلمام عيل: )   [ 1413]احلديث:   ..إينا وإن َل أكن قد ُعما يا بنيا

رت يف أخبارهم، ورست يف آثارهم حتاى عدت   قبيل، فقد نظرت يف أعامرهم، وفكا

هلم إىل آخرهم، فعرفت صفو   رت مع أوا كأحدهم، بل كأينا بام انتهى إيلا من أمورهم قد ُعما
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يت لك مجيله،  ذل ك من كدره، ونفعه من رضره، واستخلصت لك من كلا أمر نخيله، وتوخا

يق، وأمجعت عليه   ورصفت عنك جمهوله، ورأيت حيث َعناين من أمرك ما يعني الوالد الشفا

هر، ذو نياة سليمة، ونفس صافية، وأن   من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر، مقبل الدا

 عزا وجلا وتأويله، ورشايع اإلسالم وأحكامه، وحالله وحرامه،  ابتدأك بتعليم كتاب اهلل

 (1)(ال ُأجاوز بك ذلك إىل غريه

اعلم مع ذلك يا بنيا أنا أحبا ما أنت آخذ به  قال اإلمام عيل: ) [ 1414]احلديث: 

من وصيتي إليك: تقوى اهلل، واالقتصار عىل ما فرضه اهلل عليك، واألخذ بام مىض عليه  

م لن َيَدعوا أن ينظروا ألنفسهم كام أنت  األولون من آب احلون من أهل بيتك، فإهنا ائك والصا

ر.. فإن أبت نفسك عن أن تقبل ذلك دون أن تعلم كام علموا،   روا كام أنت مفكا ناظر، وفكا

ط الشبهات وعلوِّ اخلصومات، وابدأ قبل نظرك   م وتعلام ال بتورا فليكن طلبك لذلك بتفها

غبة إليه ويف توفيقك، ونبذ كلا شائبة أدخلت عليك   يف ذلك باالستعانة بإهلك  عليه، والرا

كلا شبهة، أو أسلمتك إىل ضاللة، فإن أيقنت أن قد صفا لك قلبك فخشع، وتما رأيك  

ت لك، وإن َل َيتمع لك رأيك عىل  ا واحدًا، فانظر فيام فْسا فاجتمع، وكان مهاك يف ذلك مها

م أناك إناام ختبط خبط العشواء، وتتورط  ما حتبا من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعل

 (2)(الظلامء، وليس طالب الدين َمن خبط وال خلط، واإلمساك عند ذلك أمثل

إنام َمَثل َمن أبرص الدنيا كمثل قوم سفر، َنَبا  قال اإلمام عيل: ) [ 1415]احلديث: 

وا منزال خصيبا، فاحتملوا وعثاء الطريق، وفراق  الصديق، وخشونة  هبم منزل جدب، فأما

فر يف الطعام واملنام، ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس َيدون ليشء من ذلك   السا
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هبم من منزهلم، وَمَثل َمن اغرتا هبا   أملا، وال يرون لنفقته مغرما، وال َشء أحبا إليهم مماا يقرا

م وال أهول  كقوم كانوا يف منزل خصيب، فنََبا هبم إىل منزل جدب، فليس َشء أكره إليه

 (1)(لدَيم من مفارقة ما هم فيه إىل ما َيجمون عليه ويصريون إليه

عتك  قال اإلمام عيل: )  [ 1416]احلديث:   بأنواع اجلهاالت لئال َتعدى نفسك  يا بني  فزى

عاملا، فإنا العاَل َمن عرف أنا ما يعلم فيام ال يعلم قليل، فَعدى نفسه بذلك جاهال، وازداد بام  

يف طلب العلم اجتهادا، فام يزال للعلم طالبا وفيه راغبا، وله مستفيدا،   عرف من ذلك

مت الزما، وللخطأ جاحدا، ومنه مستحييا  إن ورد  ، و وألهله خاشعا، ولرأيه متاهام، وللصا

ر به نفَسه من اجلهالة، وأنا اجلاهل من َعدا نفسه بام  عليه ما ال يعرف ال ينكر ذلك، ملهَا قد قدا

لعلم عاملا، وبرأيه مكتفيا، فام يزال من العلامء مباعدا، وعليهم زاريا، وملن  جهل من معرفة ا

خالفه خمطياا، وملا َل يعرف من األمور مضلاال، وإذا ورد عليه من األمر ما ال يعرفه أنكره  

ب به، وقال بجهالته: ما أعرف هذا، وما أراه كان، وما أظنى أن يكون وأناى كان وال   وكذا

 (2)(ته برأيه وقلاة معرفته بجهالته أعرف ذلك، لثق

م وصيتي، واجعل نفسك ميزانا  قال اإلمام عيل: ) [ 1417]احلديث:  ..تفها يا بنيا

با لغريك ما حتبه لنفسك، واكره له ما تكره هلا، ال َتظلم كام ال   فيام بينك وبني غريك، وأحه

تستقبحه من غريك،   حتبا أن ُتظلم، وأحسْن كام حتبا أن حُيسن إليك، واستقبح لنفسك ما 

وارَض من الناس ما ترىض هلم منك، وال تقل ما ال تعلم، بل ال تقل كلا ما علمت مماا ال  

حتبا أن ُيقال لك، واعلم أنا اإلعجاب ضدا الصواب وآفة األلباب، وإذا ُهديت لقصدك  
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  (1) (فكن أخشع ما تكون لربك، واسع يف كدحك، وال تكن خازنا لغريك

.. أنا أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة،  قال اإلمام عيل: )  [ 1418]احلديث:   اعلم يا بنيا

اد مع خفة الظاهر،   وأهوال شديدة، وإنه ال غنى بك عن ُحْسن االرتياد، وقدر بالغك من الزا

فال حتملنا عىل ظهرك فوق بالغك، فيكون ثقيال ووباال عليك، وإذا وجدت من أهل  

ادك إىل يوم القيامة فيوافيك به غدًا حيث حتتاج إليه فاغتنمه، واغتنم  احلاجة َمن حيمل لك ز

اه، وأكثْر من   َمن استقرضك يف حال غناك، وجعل قضاءه لك يف يوم عْستك، وََحالُه إيا

 تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فال جتده.  

، ال حمالة أنا  أنا أمامك عقبة كؤودايا بني  اعلم  قال اإلمام عيل: )  [ 1419]احلديث:  

واعلم أنا الذي بيده خزائن ملكوت  ،  مهبطها بك عىل جناة أو نار، فارتدى لنفسك قبل نزولك

قد أذن لدعائك، وتكفال إلجابتك، وأمرك أن تسأله ليعطيك وهو رحيم   اآلخرة الدنيا و

منعك  كريم، َل َيعل بينك وبينه َمْن حيجبك عنه، وَل ُيلجئك إىل َمْن يشفع لك إليه، وَل ي

ضت   ك باإلنابة، وَل ُيعاجلك بالناقمة، وَل يفضحك حيث تعرا إن أسأت من التوبة، وَل يعريا

د عليك يف التوبة َحة، وَل ُيشدا فجعل  ، للفضيحة، وَل ُيناقشك باجلريمة، وَل يؤيسك من الرا

َب سيائتك واحدة وحسنتك عرشا، وفتح لك باب املتاب   نب، وَحسه توبتك التاورع عن الذا

تعتاب، فمتى شئت سمع نداءك ونجواك، فأفضيَت إليه بحاجتك، وأبثثَته ذات  واالس

نفسك، وشكوَت إليه مهومك، واستعنَته عىل أمورك، ثم جعل يف يدك مفاتيح خزائنه بام  

فأحلْح عليه يف املسألة  . أذن فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه.

َحة، ال يق ناطك إن أبطَأْت عليك اإلجابة، فإنا العطياة عىل قدر املسألة،  يفتح لك أبواب الرا
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رت عنك اإلجابة ليكون أطول للمسألة وأجزل للعطياة، رباام سألت اليشء فلم   ورباام ُأخا

ُتؤتاه وُأوتيت خريًا منه عاجال أو آجال، أو رصت إىل ما هو خري لك، فلربى أمر قد طلبته  

ته، ولتكن مسألتك فيام يعنيك مماا يبقى لك مجاُله وُينَفى  وفيه هالك دينك ودنياك لو ُأوتي

عنك وباله، واملال ال يبقى لك وال تبقى له، فإنه يوشك أن ترى عاقبة أمرك حسنا أو سيائا  

  (1) (أو يعفو العفوا الكريم

!.. إنك إنام ُخلقت لآلخرة ال  قال اإلمام عيل: ) [ 1420]احلديث:  اعلم يا بنيا

للدنيا، وللفناء ال للبقاء، وللموت ال للحياة، وأناك يف منزل ُقْلعة، ودار بلغة، وطريق إىل  

، وأنك طريد املوت الذي ال ينجو هاربه، وال بدا أنه مدركك يوما، فكن منه عىل  اآلخرة

ث نفسك  منها بالتوبة، فيحول بينك وبني  حذر أن يدركك عىل حال سيائٍة قد كنَت حتدا

  (2)(ذلك، فإذًا أنت قد أهلكت نفسك

يا بني.. أكثْر من ذكر املوت وذكر ما هتجم  قال اإلمام عيل: ) [ 1421]احلديث: 

عليه، وُتفيض بعد املوت إليه، واجعله أمامك حيث تراه حتى يأتيك، وقد أخذت منه  

تك، وأكثهْر ذكر   حذرك، وشددت له أزرك، وال يأتيك بغتًة فيبهرك، وال يأخذك عىل غرا

دك يف ا اآلخرة  رها عندك،  وما فيها من النعيم والعذاب األليم، فإنا ذلك يزها لدنيا ويصغا

وإياك أن تغرتا بام ترى من إخالد أهلها وتكالبهم عليها.. وقد نباأك اهلل جلا جالله عنها،  

فت لك عن مساوَيا، فإنام أهلها كالب عاوية وسباع ضارية،   ونعت إليك نفسها، وتكشا

 (3) (ا َيرا بعضها بعضًا، ويأكل عزيزها ذليلها، ويقهر كبريها صغريها، وكثريها قليله
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نفسك عن دنياة ـ وإن ساقتك إىل  ـ بني ـ أكرْم قال اإلمام عيل: ) [ 1422]احلديث: 

.. وظلم   غائب ـ فإنك لن تعتاض بام تبذل شيئا من دينك وعرضك بثمن وإن جلا الرا

عيف أفحش الظالم.. والتاصرب عىل املكروه يعصم القلب.. ولقاء أهل اخلري عامرة   الضا

  (1) (القلب

لة واجلفاء بعد  قال اإلمام عيل: )  [ 1423]احلديث:  ما أقبح القطيعة بعد الصا

اإلخاء، والعداوة بعد املوداة، واخليانة ملن ائتمنك، والغدر بمن استأمن إليك، وإن أردت  

قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقياة يرجع إليها، إن بدا له ولك يومًا ما، وَمن ظنا لك  

ق ظناه،  وال تضياعنى حق أخيك اتكاال عىل ما بينك وبينه، فأنه ليس لك بأخ َمن  خريًا فصدا

أضعت حقه، وال يكن أهلك أشقى الناس بك، وال ترغبنا فيمن زهد فيك، وال يكوننا  

أخوك أقوى عىل قطيعتك منك عىل صلته، وال تكوننا عىل اإلساءة أقوى منك عىل  

ال عىل التقصري أقوى منك عىل الفضل،  اإلحسان، وال عىل البخل أقوى منك عىل البذل، و 

ك   ته ونفعك، وليس جزاء َمن رسا وال يكرُبنا عليك ظلُم َمن َظَلمك، وإنام يسعى يف مَضا

 (2)(أن تسوءه

الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن قال اإلمام عيل: )  [ 1424]احلديث:  

واطرح عنك واردات   .. الكفر وال تكفر ذا نعمة، فإنا كفر النعمة من أألم  ..َل تأته أتاك

ومن التوفيق الوقوف عند احلرية، ونهْعَم طرد اهلموم   .. اهلموم بعزائم الصرب وحسن اليقني

ورباام أخطأ البصري    .. واإلفراط يف املالمة يشبا نريان اللاجاجة  .. نهْعَم اخللق التاكرم   .. اليقني 

لته  ..قصده، وأصاب األعمى رشده  ر الرشا فإنك إذا شئت تعجا وال ُتكثر العتاب فإنه    .. أخا
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غينة، واستعتب َمن رجوت عتباه قه الفعال  ..ُيورث الضا   (1) (خري املقال ما صدا

فيق قبل الطاريق، وعن اجلار قبل  قال اإلمام عيل: ) [ 1425]احلديث:  سل عن الرا

ار وال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل   .. وال تطل اخللوة مع النساء فيمَلْلنك وَتللهنا  ..الدا

اً  وإن استطعت أن ال يكون بينك وبني اهلل ذو نعمة فافعل، فإناك مدرك قسمك وآخذ    ..حرا

  (2) (سهمك، وإنا اليسري من اهلل أكرم وأعظم من الكثري من خلقه وإن كان كٌل منه

تالفيك ما فرط من صمتك، أيْس من إدراك  اإلمام عيل: )قال  [ 1426]احلديث: 

  .. وحسن التدبري مع الكفاف أكفى لك من الكثري مع اإلرساف   .. فائدة ما فات من منطقك

وأحسن املامليك األدب، واقلل الغضب وال ُتكثر العتب يف غري ذنب، فإذا استحقا أحد  

وأكرْم عشريتك فإهنم   ..ن له عقلمنك ذنبا، فإنا العفو مع العدل أشدا من الَضب ملن كا 

ة عند   جناحك الذي به تطري، وأصلك الذي إليه تصري، وإنك هبم تصول، وهبم تطول اللذا

دة، وأكرْم كريمهم، وُعد سقيمهم، وأرشكهم يف أمورهم، وتيْسا عند معسورهم،   الشا

خري القضاء   واستعن باهلل عىل أمورك فإنه أكفى معني، وأستودعه اهلل دينك ودنياك، وأسأله 

 (3)(اآلخرةيف الدنيا و

 : ني ـ وصية اإلمام عيل البنه احلس   ب 

 :(4)احلسني اإلمام اإلمام عيل البنه من املقاطع التي وردت يف الوصية

..أوصيك بتقوى اهلل يف الغنى والفقر،  قال اإلمام عيل: ) [ 1427]احلديث:  يابنيا

،  وكلمة احلق يف الرضا والغضب، والقصد يف الغنى   والفقر، وبالعدل عىل الصديق والعدوا

 

 (  31( هنج البالغة: الكتاب رقم)1)
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 (1)(وبالعمل يف النشاط والكسل، والرىض عن اهلل يف الشدة والرخاء

، وال خرٌي بعده  قال اإلمام عيل: )  [ 1428]احلديث:   ..ما رشٌّ بعده اجلنة برشا أي بنيا

 دون النار عافية
ٍ
  (2)(النار بخري، وكلا نعيٍم دون اجلنة حمقور، وكل بالء

.. أنه َمن أبرص عيب نفسه، ُشغل  قال اإلمام عيل: )  [ 1429:  ]احلديث  اعلم أي بنيا

ى من لباس التقوى، َل يسترت بيشء من اللباس وَمن ريض   . .عن عيب غريه.. وَمن تعرا

بقسم اهلل، َل حيزن عىل ما فاته.. وَمن سلا سيف البغي، ُقتل به.. وَمن حفر بئرا ألخيه وقع  

، انكشفت عورات بيته.. وَمن نيس خطيئته استعظم خطيئة  وَمن هتك حجاب غريه  ..فيها 

..  . غريه.. وَمن كابد األمور عطب. وَمن اقتحم الغمرات غرق.. وَمن ُأعجب برأيه ضلا

. .. وَمن تكربا عىل الناس ذلا وَمن خالط العلامء ُوقار.. وَمن خالط  . وَمن استغنى بعقله زلا

ه عىل الناس  ر.. وَمن سفا م.. وَمن مزح  األنذال ُحقا ُشتم.. وَمن دخل مداخل السوء ُأهتا

وَمن كُثر كالمه كُثر خطاؤه، وَمن كُثر خطاؤه . اسُتخفا به.. وَمن أكثر من َشء ُعرف به.

قلا حياؤه، وَمن قلا حياؤه قلا ورعه، وَمن قلا ورعه مات قلبه، وَمن مات قلبه دخل  

  (3)(النار

..َمن نظر يف عيوب الناس، وريض  أي بنقال اإلمام عيل: ) [ 1430]احلديث:  يا

ر اعترب، وَمن اعترب اعتزل، وَمن اعتزل سلم، وَمن   لنفسه هبا فذاك األَحق بعينه، وَمن تفكا

ًا، وَمن ترك احلسد كانت له املحباة عند الناس  (4) (ترك الشهوات كان حرا

..عزا املؤمن غناه عن الناس، والقال اإلمام عيل: ) [ 1431]احلديث:   قناعة  أي بنيا
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مال ال ينفد، وَمن أكثر ذكر املوت ريض من الدنيا باليسري، وَمن َعلهم أنا كالمه من عمله  

 (1) (قلا كالمه إالا فيام ينفعه

،  قال اإلمام عيل: )  [ 1432]احلديث:   ..العجب ممن خياف العقاب فلم يكفا أي بنيا

  (2)(ورجا الثواب فلم يُتب ويعمل 

..الفكرة تورث نورا، والغفلة ظلمة،  اإلمام عيل: )قال  [ 1433]احلديث:  أي بنيا

واجلدال ضاللة، والسعيد َمن ُوعظ بغريه، واألدب خري مرياث، وُحسن اخللق خري قرين،  

  (3)(ليس مع قطيعة الرحم نامء، وال مع الفجور غنى 

أي بني.. العافية عرشة أجزاء: تسعة منها يف  قال اإلمام عيل: ) [ 1435]احلديث: 

 (4)(لصمت إال بذكر اهلل، وواحد يف ترك جمالسة السفهاء ا

ا بمعايص اهلل يف املجالس  قال اإلمام عيل: ) [ 1435]احلديث:  ..َمن تزيا أي بنيا

  (5)(أورثه اهلل ذال، وَمن طلب العلم َعلهم 

.. رأس العلم الرفق وآفته اخلُرق، ومن  قال اإلمام عيل: ) [ 1436]احلديث:   يا بنيا

اإليامن الصرب عىل املصائب، والعفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى، كثرة الزيارة  كنوز 

تورث املاللة، والطمأنينة قبل اخلرُبة ضد اجلزم، وإعجاب املرء بنفسه يدل عىل ضعف  

  (6)(عقله

..كم نظرة جلبت حْسة، وكم من  قال اإلمام عيل: ) [ 1437]احلديث:  أي بنيا
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 (1)(كلمٍة سلبت نعمة 

..ال تؤيس مذنبا، فكم من عاكٍف عىل  قال اإلمام عيل: )  [ 1438حلديث:  ]ا  أي بنيا

ذنبه ُختم له بخري، وكم من مقبٍل عىل عمله مفسد يف آخر عمره صائٌر إىل النار، نعوذ باهلل  

 (2)(منها 

..بئس الزاد إىل املعاد العدوان عىل  قال اإلمام عيل: ) [ 1439]احلديث:  يا بنيا

ق ويف كل ُأكلة غصص، لن ُتنال نعمة إال بفراق أخرى، ما أقرب  العباد، يف  كلا جرعة رَشَ

  (3)(الراحة من الناصب، والبؤس من النعيم، واملوت من احلياة، والسقم من الصحة

..أنه َمن النت كلمته وجبت  قال اإلمام عيل: ) [ 1440]احلديث:  اعلم أي بنيا

ك اهلل لرشده، وجعلك من أهل طا   (4) (عته بقدرته، إنه جواد كريمحمبته، وفقا

 ـ وصية اإلمام عيل لكميل بن زياد:   ج 

 :(5) اإلمام عيل لكميل بن زياد من املقاطع التي وردت يف وصية

سما كلا يوم باسم اهلل وال حول وال قوة إال  قال اإلمام عيل: ) [ 1441]احلديث: 

ل عىل اهلل، واذكرنا وسما بأسامئنا، وصلا  علينا، واستعذ باهلل ربانا، وادرأ بذلك باهلل وتوكا

 (6)(عن نفسك وما حتوطه عنايتك، ُتكف رشا ذلك اليوم إن شاء اهلل

به اهلل عزا وجلا وهو أدابني،    إنا رسول اهلل  قال اإلمام عيل: )  [ 1442]احلديث:   أدا

 (7) (وأنا أؤداب املؤمنني، وُأورث األدب املكرمني
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ما من علم إالا وأنا أفتحه، وما من رسا إالا  قال اإلمام عيل: ) [ 1443]احلديث: 

 (1) (والقائم خيتمه

 (2) (ما من حركة إالا وأنت حمتاج فيها إىل معرفةقال اإلمام عيل: )  [ 4441]احلديث:  

إذا أكلت الطعام فسما باسم اهلل الذي ال يَضا  قال اإلمام عيل: )  [ 1445]احلديث: 

 (3) (مع اسمه داء، وهو الشفاء من مجيع األدواء

إذا أكلت الطعام فواكل به وال تبخل به، فإناك قال اإلمام عيل: )  [ 1446]احلديث:  

 (4) (َل َترُزق الناس شيئًا، واهلل َُيزل لك الثواب بذلك

ل أكلك ليستوىف من معك،  قال اإلمام عيل: )  [ 1447]احلديث:   إذا أنت أكلت فطوا

 (5)(وُيرزق منه غريك 

إذا استوفيت طعامك فاَحد اهلل عىل ما رزقك،  قال اإلمام عيل: )  [ 1448]احلديث:  

 (6) (وارفع بذلك صوتك ليحمده سواك، فيعُظم بذلك أجرك

نى معدتك طعامًا، ودع فيها للامء  ال توقهرَ قال اإلمام عيل: ) [ 1449]احلديث: 

 (7)(موضعًا، وللريح جماالً 

ال ترفعنا يدك من الطعام إالا وأنت تشتهيه،  قال اإلمام عيل: ) [ 1450]احلديث: 

 (8)(فإذا فعلت ذلك فأنت تستمرئه 

الربكة يف املال من إيتاء الزكاة، ومواساة  قال اإلمام عيل: ) [ 1451]احلديث: 
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 (1) (األقربني وهم األقربون لنا املؤمنني، وصلة 

ال تردنا سائاًل ولو بشقا َترة أو من شطر  قال اإلمام عيل: ) [ 1452]احلديث: 

 (2)(عنب

إياك واملراء، فإناك ُتغري بنفسك السفهاء إذا  قال اإلمام عيل: ) [ 1453]احلديث: 

 (3) (فعلت وتفسد اإلخاء

ق إىل أبواب الظاملني،  إياك إياك والتطرقال اإلمام عيل: ) [ 1454]احلديث: 

واالختالط هبم، واالكتساب منهم، وإياك أن تطيعهم، وأن تشهد يف جمالسهم بام يسخط  

 (4)(اهلل عليك

إذا اضطررت إىل حضور جمالس الظاملني  قال اإلمام عيل: ) [ 1455]احلديث: 

هم، واطرق عنهم وأنكر  ل عليه، واستعذ باهلل من رشا بقلبك  فداوم ذكر اهلل تعاىل والتوكا

هم م َيابوك وُتكفى رشا  (5) (فعلهم، واجهر بتعظيم اهلل تعاىل لُتسمعهم، فإهنا

له، ويسدا فاقته،  قال اإلمام عيل: ) [ 1456]احلديث:  املؤمن مرآة املؤمن ألنه يتأما

 (6)(وَيمل حالته 

أنتم ممتاعون بأعدائكم، تطربون بطرهبم،  قال اإلمام عيل: ) [ 1457]احلديث: 

برشهبم، وتأكلون بأكلهم، وتدخلون مداخلهم، وربام غلبتم عىل نعمتهم إي واهلل  وترشبون  

عىل إكراه منهم لذلك، ولكنا اهلل عزا وجلا نارصكم وخاذهلم، فإذا كان واهلل يومكم، وظهر  

صاحبكم َل يأكلوا واهلل معكم، وَل يردوا مواردكم، وَل يقرعوا أبوابكم، وَل ينالوا نعمتكم،  
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 (1) (أينام ثقفوا ُأخذوا وُقتالوا تقتيالً  أذلاة خاسئني 

قْل عند كلا شدٍة: ال حول وال قوة إال باهلل  قال اإلمام عيل: )  [ 1458]احلديث: 

العيل العظيم ُتكَفها، وقْل عند كلا نعمٍة: احلمد هلل تزد منها، وإذا ابطأت األرزاق عليك  

ع عليك فيها   (2)( فاستغفر اهلل ُيوسا

ذ  إلمام عيل: )قال ا [ 1459]احلديث:  إذا وسوس الشيطان يف صدرك فقْل: أعوا

ر وقىض، وأعوذ بإله   د الريضا من رشا ما ُقدِّ باهلل القويا من الشيطان الغوي، وأعوذ بمحما

م   نىة والناس أمجعني وسلام، ُتكَف مؤونة إبليس والشياطني معه، ولو أهنا الناس من رشا اجله

 (3) (كلاهم أبالسة مثله

إنا للشياطني خدعًا وشقاشق وزخازف  قال اإلمام عيل: ) [ 1460]احلديث: 

ووساوس وخيالء عىل كلا أحد، قدر منزلته يف الطاعة واملعصية، فبحسب ذلك يستولون  

 (4) (عليه بالغلبة

ال عدوا أعدى من الشياطني وال ضارا أرضا بك  قال اإلمام عيل: )  [ 1461]احلديث:  

اجتثاوا يف العذاب األليم، ال ُيفرتا عنهم برشره، وال  منهم، أمنياتهم أن تكون معهم غدًا إذ 

 (5)( يقرص عنهم خالدين فيها أبدا ً

إنا الشياطني خيدعونك بأنفسهم، فإذا َل جتبهم  قال اإلمام عيل: )  [ 1462]احلديث:  

لون   مكروا بك وبنفسك: بتحسينهم إليك شهواتك، وإعطائك أمانيك وإرادتك، ويسوا

يأمرونك، وحُيسنون ظناك باهلل عزا وجلا حتى ترجوه، فتغرتى  لك وُينسوَنك، وينهونك و
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 (1) (بذلك فتعصيه، وجزاء العايص لظى

:  قال اإلمام عيل: )  [ 1463]احلديث:   َل هَلُْم  ﴿احفظ قول اهلل عزا وجلا ْيَطاُن َسوى الشى

ل الشيطان، واملميل اهلل تعاىل 25]حممد:    ﴾َوَأْمىَل هَلُمْ   (2)([ واملسوِّ

ُد عن نفسه، وإناام َيعهد عن رباه  قال اإلمام عيل: ) [ 1464]احلديث:  إنا إبليس ال َيعه

طهم  (3)(ليحملهم عىل معصيته فيورا

إنا الشيطان يأيت لك بلطف كيده، فيأمرك بام قال اإلمام عيل: ) [ 1465]احلديث: 

وإناام هو شيطان  يعلم أناك قد ألفته من طاعة ال َتَدُعها، فتحسب أنا ذلك َمَلك كريم، 

 (4)(رجيم، فإذا سكنت إليه واطمأننت، َحلك عىل العظائم املهلكة التي ال نجاة معها 

مملوءة من فخاخ الشياطني، فلن   األرض إنا قال اإلمام عيل: ) [ 1466]احلديث: 

ينجو منها إالا َمن تشباث بنا، وقد أعَلَمك اهلل أناه لن ينجو منها إالا عباده، وعباده  

 (5)(ا أولياؤن

ال تغرتا بأقوام يصلاون فيطيلون، ويصومون  قال اإلمام عيل: ) [ 1467]احلديث: 

قون فيحسبون أهنام موقوفون.. وُأقسم باهلل لسمعت رسول اهلل    فيداومون، ويتصدا

يقول: )إنا الشيطان إذا َحل قومًا عىل الفواحش مثل الزنا، ورشب اخلمر، والربا، وما أشبه  

ثم، حباب إليهم العبادة الشديدة، واخلشوع والركوع، واخلضوع  ذلك من اخلنى واملآ

 (6)(والسجود، ثم َحلهم عىل والية األئمة الذين يدعون إىل الناار ويوم القيامة ال ينرصون 

إناه مستقرٌّ ومستوَدع، واحذر أن تكون من  قال اإلمام عيل: )  [ 1468]احلديث: 
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 (1) (املستوَدعني

ة  قال اإلمام عيل: ) [ 1469]احلديث:   إناام تستحق أن تكون مستقرًا إذا لزمت اجلادا

َوج، وال ُتزيلك عن منهج ما َحلناك عليه وما هديناك   الواضحة التي ال خُترجك إىل عه

 (2) (إليه

ة يف نافلةقال اإلمام عيل: )  [ 4701]احلديث:    (3)(ال رخصة يف فرض وال شدا

إنا اهلل عزا وجلا ال يسألك إالا عاما فرض، وإنام  قال اإلمام عيل: )  [ 1471]احلديث:  

ة يوم القيامة منا عمل النوافل بني أيدينا لألهوال العظام والطاما  (4)(قدا

إنا الواجب هلل أعظم من أن ُتزيله الفرائض  قال اإلمام عيل: ) [ 1472]احلديث: 

ع خريًا فهو خري لهوالنوافل، ومجيع األعامل، وصالح األموال، ولكن مَ   (5) (ن تطوا

إنا ذنوَبك أكثُر من حسناتك، وغفلتك أكُثر  قال اإلمام عيل: ) [ 1473]احلديث: 

 (6) (من ذكرك، ونهَعم اهلل عليك أكثر من كلا عملك

أنه ال ختلو من نعمة اهلل عزا وجلا عندك  قال اإلمام عيل: ) [ 1474]احلديث: 

وَتجيده، وتسبيحه، وتقديسه، وشكره، وذكره عل كلا  وعافيته، فال خَتُْل من حتميده 

 (7)(حال

، إن َل تكن من  قال اإلمام عيل: ) [ 1475]احلديث:  ، وعالم تصيلا انظر فيَم تصيلا

 (8)(وجهه وحلاه فال قبول 

 

 . 29، وبشارة املصطفى ص276/ 74( بحار األنوار: 1)

 . 29، وبشارة املصطفى ص276/ 74( بحار األنوار: 2)

 . 29، وبشارة املصطفى ص276/ 74( بحار األنوار: 3)

 . 29، وبشارة املصطفى ص276/ 74( بحار األنوار: 4)

 . 29املصطفى ص ، وبشارة276/ 74( بحار األنوار: 5)

 . 29، وبشارة املصطفى ص276/ 74( بحار األنوار: 6)

 . 29، وبشارة املصطفى ص276/ 74( بحار األنوار: 7)

 . 29، وبشارة املصطفى ص276/ 74( بحار األنوار: 8)



 

342 

 

إنا اللسان يبوح من القلب، والقلب يقوم  قال اإلمام عيل: ) [ 1476]احلديث: 

ي قلبك  وجسمك، فإن َل يكن ذلك حالالً َل يقبل اهلل تعاىل  بالغذاء، فانظر فيام ُتغذا

 (1) (تسبيحك وال شكرك

ة املخدوعة التي  قال اإلمام عيل: )  [ 1477]احلديث:   ين هلل فال تغرتنا بأقوال األُما الدِّ

 (2)(قد ضلات بعد ما اهتدت، وأنكرت وجحدت بعد ما قبلت

ين هلل قال اإلمام عيل: ) [ 1478]احلديث:  تعاىل، فال يقبل اهلل تعاىل من أحٍد  الدِّ

 (3)(القيام به إال رسوالً أو نبياًا أو وصيااً 

ة ورسالة وإمامة، وال بعد ذلك إالا  قال اإلمام عيل: ) [ 1479]احلديث:  هي نبوا

 (4)(متولاني، ومتغلابني، وضالاني، ومعتدين

، وال اليهود،  إنا النصارى َل تعطال اهلل تعاىلقال اإلمام عيل: ) [ 1480]احلديث: 

فوا وأحلدوا، فُلعنوا وُمقتوا   صوا وحرا وال جحدت موسى وال عيسى، ولكناهم زادوا ونقا

 (5)(وَل يتوبوا وَل ُيقبلوا 

نا  قال اإلمام عيل: ) [ 1481]احلديث:  إنا اهلل عزا وجلا كريٌم حليٌم عظيٌم رحيٌم دلا

يناها غري خمتلفني، وأرسلناها  عىل أخالقه، وأمرنا باألخذ هبا، وَحل الناس عليها، فقد أدا 

بني، وقبلناها غري مرتابني قناها غري مكذا  (6)(غري منافقني، وصدا

لست واهلل متملاقًا حتى ُأطاع، وال ممناًا حتى  قال اإلمام عيل: )  [ 1482]احلديث: 
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 (1)(ُأعىص، وال ُمهانًا لطعام األعراب حتى أنتحل إمرة املؤمنني أو أداعي هبا 

م وتأخر  قال اإلمام عيل: )  [ 1483]احلديث:   منا َمن تقدا فإذا كناا كذلك، فعالَم يتقدا

 (2) (عناا َمن تأخر؟

عالَم حيسدوننا، واهلل أنشأنا قبل أن يعرفونا،  قال اإلمام عيل: ) [ 1484]احلديث: 

نا يزيلونا  انا عن ربا  (3)(فرتاهم بحسدهم إيا

 د ـ وصايا اإلمام عيل للمسلمني: 

 : (4)خطبته املعروفة بالديباجمام عيل يويص املسلمني يف قال اإل 

اعلموا عباد اهلل.. أنا العاَل العامل بغري علمه  : )قال اإلمام عيل  [ 1485]احلديث: 

ة عليه أعظم وهو عند اهلل ألوم،   كاجلاهل احلائر الذي ال يستفيق من جهله، بل احلجا

علمه، مثل ما عىل هذا اجلاهل املتحريا يف جهله،  واحلْسة أدوم عىل هذا العاَل املنسلخ من 

 (5)(وكالمها حائٌر بائٌر مضٌل مفتوٌن، مبتوٌر ما هم فيه، وباطٌل ما كانوا يعملون 

حمادثة النساء تدعو إىل البالء، ويزيغ القلوب،  : )قال اإلمام عيل   [ 1486]احلديث:  

مق هلن خيطف نور أبصار القلوب، وملح العيون مصائد ال شيطان، وجمالسة السلطان  والرا

ان  (6) (َييج النريا

عباداهلل! اصدقوا، فإن اهلل مع الصادقني.  : )قال اإلمام عيل  [ 1487]احلديث: 

وجانبوا الكذب، فإنه جمانب لاليامن وإن الصادق عىل رشف منجاة وكرامة والكاذب عىل  

شفا مهواة وهلكة وقولوا احلق تعرفوا به. واعلموا به تكونوا من أهله. وأدوا االمانة إىل من  
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عىل من حرمكم. وإذا عاقدتم  أئتمنكم عليها. وصلوا أرحام من قطعكم. وعودوا بالفضل  

سئ إليكم فاعفوا واصفحوا كام  أفأوفوا. وإذا حكمتم فاعدلوا. وإذا ظلمتم فاصربوا. وإذا  

ْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد  ﴿باء  حتبون أن يعفى عنكم. وال تفاخروا باآل َواَل َتنَاَبُزوا بهاأْلَْلَقابه بهْئَس االه

ياَمنه  َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم   ﴿  ، وال تغاضبوا وال تباذخوا وال َتازحوا  ، [11]احلجرات:  ﴾ اإْله

ْهُتُموهُ  يهه َمْيًتا َفَكره وال حتاسدوا   ، [12]احلجرات:  ﴾َبْعًضا َأحُيهبه َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلَْم َأخه

وأفشوا السالم   ،وال تباغضوا فإهنا احلالقة ،فان احلسد يأكل االيامن كام تأكل النار احلطب

واليتيم وأعينوا الضعيف   وارَحوا االرملة ،اَل ورد والتحية عىل أهلها بأحسن منها يف الع

واملظلوم والغارمني يف سبيل اهلل وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب واملكاتب واملساكني،  

يف اهلل حق جهاده. فانه شديد العقاب    وانرصوا املظلوم وأعطوا الفروض وجاهدوا أنفسكم

 (1)(ل اهلل. واقروا الضيف وجاهدوا يف سبي 

وحافظوا عىل الصلوات   ، أحسنوا الوضوء: )قال اإلمام عيل  [ 1488]احلديث: 

ا َفُهَو َخرْيٌ َلُه ﴿و ، اخلمس يف أوقاهتا فإهنا من اهلل عزوجل بمكان َع َخرْيً ]البقرة:   ﴾َمْن َتَطوى

ْثمه َواْلُعْدَوانه  ﴿  ،[ فإن اهلل شاكر عليم184 ِّ َوالتىْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْله َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلربه

ُقوا ا﴿و [2]املائدة:  ﴾ ]آل عمران:   ﴾َحقى ُتَقاتههه َواَل ََتُوُتنى إهالى َوَأْنُتْم ُمْسلهُمونَ  هلل اتى

102 ])(2) 

يذهب العقل   األمل ن اعلموا عباداهلل! أ: )قال اإلمام عيل  [ 1489]احلديث: 

فإنه غرور وإن صاحبه   األملويكذب الوعد وحيث عىل الغفلة ويورث احلْسة فاكذبوا 

فاعملوا يف الرغبة والرهبة فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا وأمجعوا معها رغبة فإن   ،مأزور
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ال كالنار  اهلل قد تأذن للمسلمني باحلسنى وملن شكر بالزيادة فإين َل أر مثل اجلنة نام طالبها و

 (1)(نام هارهبا، وال أكثر مكتسبا ممن كسبه ليوم تذخرفيه الذخائر وتبىل فيه الْسائر 

ومن ال   ،إن من ال ينفعه احلق يَضه الباطل: )قال اإلمام عيل  [ 1490]احلديث: 

وإنكم قد أمرتم بالظعن   ، يستقيم به اهلدى تَضه الضاللة ومن ال ينفعه اليقني يَضه الشك

أال وإن   ،واتباع اهلوى  األملودللتم عىل الزاد، أال إن أخوف ما أختوف عليكم اثنان طول 

ر  أال وإن املضام.  قد أقبلت وآذنت باطالع.  اآلخرةأال وإن    ،الدنيا قد أدبرت وآذنت بانقالع

اليوم والسباق غدا، أال وإن السبقة اجلنة والغاية النار. أال وإنكم يف أيام مهل من ورائه  

عجل. فمن أخلص هلل عمله يف أيامه قبل حضور أجله نفعه عمله، وَل يَضه  الأجل حيثه 

 (2)( أجله. ومن َل يعمل يف أيام مهلمه رضه أمله، وَل ينفعه عمله 

افزعوا إىل قوام دينكم بإقام الصالة لوقتها.  : )قال اإلمام عيل  [ 1491]احلديث: 

وإيتاء الزكاة يف حينها والتَضع واخلشوع. وصلة الرحم، وخوف املعاد. وإعطاء السائل،  

وإكرام الضعفة وتعلم القرآن والعمل به، وصدق احلديث، والوفاء بالعهد وأداء االمانة  

جاهدوا يف سبيل اهلل بأموالكم  إذا ائتمنتم، وارغبوا يف ثواب اهلل وارهبوا عذابه، و 

وأنفسكم. وتزودوا من الدنيا ما حترزون به أنفسكم. واعملوا باخلري جتزوا باخلري يوم يفوز  

 (3) (باخلري من قدم اخلري. أقول قويل وأستغفر اهلل يل ولكم

 عن سائر أئمة اهلدى:   الواردة ثانيا ـ املواعظ والوصايا  

 : اإلمام احلسن عن    الواردة ـ املواعظ والوصايا    1

 

 .149، والتحف ص292/ 74بحار األنوار:  (1)

 .149، والتحف ص292/ 74( بحار األنوار: 2)

 .149، والتحف ص292/ 74( بحار األنوار: 3)
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تكن عابدا،   هللاحلسن: )يا بن آدم: عفا عن حمارم اقال اإلمام  [ 1492]احلديث: 

سبحانه تكن غنياا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلام، وصاحب   هلل وارض بام قسم ا

الناس بمثل ما حتبا أن يصاحبوك به تكن عادال. إنه كان بني يديكم أقوام َيمعون كثريا،  

ويبنون مشيدا، ويأملون بعيدا، أصبح مجعهم بورا، وعملهم غرورا، ومساكنهم قبورا.. يا  

ت من بطن أماك، فخذ مما يف يديك ملا بني  بن آدم: إنك َل تزل يف هدم عمرك منذ سقط

اده التىْقَوى ﴿يديك، فإنا املؤمن يتزود والكافر يتمتاع..  ُدوا َفإهنى َخرْيَ الزى ]البقرة:   ﴾ َوَتَزوى

197)](1) 

َل خيلقكم عبثا، وليس   هلل اعلموا أن ا) احلسن: قال اإلمام  [ 1493]احلديث: 

م بينكم معائشكم، ليعرف كل ذي لب منزلته، وأنا ما   بتارككم سدى، كتب آجالكم، وقسا

غكم لعبادته،   ر له أصابه، وما رصف عنه فلن يصيبه، قد كفاكم مؤونة الدنيا، وفرا قدا

وحثاكم عىل الشكر، وافرتض عليكم الذكر، وأوصاكم بالتقوى، وجعل التقوى منتهى  

والتقوى باب كلا توبة، ورأس كلا حكمة، ورشف كلا عمل، بالتقوى فاز من فاز رضاه، 

نَي َمَفاًزا﴿ تبارك وتعاىل: هللمن املتاقني، قال ا ي ا ﴿ ، وقال: [ 31]النبأ:  ﴾إهنى لهْلُمتىقه   هللَوُينَجِّ

وُء َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ  ُهُم السه هْم اَل َيَمسه َقْوا بهَمَفاَزهته يَن اتى ا ا  ،[ 61]الزمر:    ﴾   الىذه ،  هلل عباد ا  هلل فاتقوا

َيعل له خمرجا من الفتن، ويسدده يف أمره، وَييئ له رشده، ويفلجه    هلل واعلموا أناه من يتق ا

يقني،   هللبحجته، ويبيض وجهه، ويعطه رغبته مع الذين أنعم ا عليهم من النبيني والصدا

 (2) والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا(

 

ص    1، كشف الغمة: ج  113ص    75( بحار األنوار: ج  1)

556 . 

ص    75، ومنه بحار األنوار: ج  232( حتف العقول: ص  2)
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ال تأت رجال إال أن ترجو نواله، وختاف  احلسن: )قال اإلمام  [ 1494 ]احلديث: 

 (1)يده، أو يستفيد من علمه، أو ترجو بركة دعائه، أو تصل رَحا بينك وبينه(

املزاح يأكل اهليبة، وقد أكثر من اهليبة  احلسن: )قال اإلمام  [ 1495]احلديث: 

 (2) الصامت(

املسؤول حرا حتى َيعهد، ومسرتقا املسؤول  احلسن: )قال اإلمام  [ 1496]احلديث: 

 (3)حتى ينجز(

النعمة حمنة: فإن شكرت كانت نعمة، فإن  احلسن: )قال اإلمام  [ 1497]احلديث: 

 (4)كفرت صارت نقمة(

 (5)ال ُيعرف الرأي إال عند الغضب(احلسن: )قال اإلمام    [ 4981]احلديث:  

أصبحت أقوام كأهنم ينظرون إىل اجلنة  احلسن: )لقد قال اإلمام    [ 1499]احلديث:  

ونعيمها، والنار وَحيمها، حيسبهم اجلاهل مرىض وما هبم من مرض، أو قد خولطوا وإنام  

ومهابته يف قلوهبم كانوا يقولون: ليس لنا يف الدنيا من حاجة    هلل خالطهم أمر عظيم، خوف ا

دماءهم واشرتوا بذلك رىض   وليس هلا خلقنا وال بالسعي هلا أمرنا، أنفقوا أمواهلم وبذلوا 

اشرتى منهم أمواهلم وأنفسهم باجلنة فباعوه، وربحت جتارهتم   هللخالقهم، علموا أنا ا 

  هلل ، واقتدوا هبم، فإنا اهللوعظمت سعادهتم، وأفلحوا وأنجحوا، فاقتفوا آثارهم رَحكم ا

ْه َفبهُهدَ  ﴿صفة آبائه إبراهيم وإسامعيل وذريتهام وقال:  تعاىل وصف لنبياه    ﴾ اُهُم اْقَتده

وا   هلل واعلموا عباد ا.. [ 90]األنعام:  أنكم مأخوذون باإلقتداء هبم واالتاباع هلم، فجدا

 

 . 196/ 2الغمة ، وكشف 111/ 75( بحار األنوار: 1)

 . 113/ 75( بحار األنوار: 2)

 . 113/ 75( بحار األنوار: 3)

 . 113/ 75( بحار األنوار: 4)

 . 113/ 75( بحار األنوار: 5)



 

348 

 

من مشى مع ظاَل  ) قال:   هلل واجتهدوا، واحذروا أن تكونوا أعوانا للظاَل، فإنا رسول ا

  هلل ليعينه عىل ظلمه فقد خرج من ربقة اإلسالم، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود ا

وذمة رسوله،    هللورسوله، ومن أعان ظاملا ليبطل حقا ملسلم فقد برئ من ذمة ا  هللفقد حادا ا

، ومن ظلم بحَضته مؤمن أو اغتيب وكان  هلل ومن دعا لظاَل بالبقاء فقد أحبا أن يعىص ا

ومن رسوله، ومن نرصه فقد استوجب   هللقادرا عىل نرصه وَل ينرصه فقد باء بغضب من ا

الم:  هلل ، وإن ا( تعاىل هلل اجلناة من ا قل لفالن اجلبار: إين َل   تعاىل أوحى إىل داود عليه السا

أبعثك لتجمع الدنيا عىل الدنيا ولكن لرتدا عني دعوة املظلوم تنرصه، فإين آليت عىل نفيس  

 (1)أن أنرصه، وانترص له ممن ظلم بحَضته وَل ينرصه(  

تعاىل َل َيعل األغالل يف أعناق أهل    هلل إن ا)احلسن: قال اإلمام    [ 1500]احلديث:  

 (2)النار ألهنم أعجزوه، ولكن إذا أطفأ هبم اللهب أرسبهم يف قعرها(

من   اآلخرةمن أحبا الدنيا ذهب خوف ) احلسن: قال اإلمام  [ 1501]احلديث: 

يص  بغضا، واحلر  هللالدنيا، َل يزدد منها إال بعدا، وازداد هو من ا  قلبه، ومن ازداد حرصا عىل 

اجلاهد والزاهد القانع كالمها مستوف أكله، غري منقوص من رزقه شيئا، فعالم التهافت يف  

 (3)النار؟ واخلري كله يف صرب ساعة واحدة، تورث راحة طويلة وسعادة كثرية(

الناس يف دار سهو وغفلة، يعملون وال  )احلسن: قال اإلمام  [ 1502]احلديث: 

 (4) يعلمون وال يعملون(  يعلمون، فإذا صاروا إىل دار يقني،

عجبت ملن يفكر يف مأكوله، كيف ال يفكر  )احلسن: قال اإلمام  [ 1503]احلديث:  

 

 . 76ص   1( إرشاد القلوب: ج 1)

، وتنبيه اخلواطر ونزهة  86ص  1( إرشاد القلوب: ج 2)

 . 301ص   1النواظر: ج 

 . 65ص   1( إرشاد القلوب: ج 3)

 . 37ية: ص ( االثنا عرش4)
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 (1)يف معقوله، فيجناب بطنه ما يؤذيه، ويودع صدره ما يرديه(  

ال جتاهد الطلب جهاد الغالب، وال تتكل  )احلسن: قال اإلمام  [ 1504]احلديث: 

املستسلم، فإن ابتغاء الفضل من السنة، واإلمجال يف الطلب من العفة،   عىل القدر اتكال 

وليست العفة بدافعة رزقا، وال احلرص بجالب فضال، فإنا الرزق مقسوم، واستعامل  

 (2) احلرص استعامل املآثم(

احرتسوا من اهلل بكثرة الذكر، واخشوا اهلل  احلسن: )قال اإلمام  [ 1505]احلديث: 

َوإهَذا َسَأَلَك  ﴿إىل اهلل بالطاعة، فإنه قريب جميب، قال اهلل تبارك وتعاىل: بالتقوى، وتقربوا 

ُنوا ِبه َلَعلىُهمْ  يُبوا يله َوْلُيْؤمه اعه إهَذا َدَعانه َفْلَيْسَتجه يُب َدْعَوَة الدى يٌب ُأجه َبادهي َعنِّي َفإهينِّ َقره   عه

فاستجيبوا هلل وآمنوا به، فإنه ال ينبغي ملن عرف عظمة اهلل أن   ، [186]البقرة:  ﴾ َيْرُشُدوَن 

يعلمون عظمة اهلل أن يتواضعوا، وعزى الذين يعرفون ما جالل اهلل    يتعاظم، فإنا رفعَة الذين

أن يتذللوا له، وسالمَة الذين يعلمون ما قدرة اهلل أن يستسلموا له، وال ينكروا أنفسهم بعد  

واعلموا علام يقينا أنكم لن تعرفوا التهقى حتى تعرفوا صفة  .  املعرفة، وال يضلوا بعد اهلدى. 

بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه، ولن تتلوا الكتاب حق تالوته  اهلدى، ولن َتسكوا 

فه، فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف، ورأيتم الفرية عىل اهلل   حتى تعرفوا الذي حرا

ي.  ي من َيوه وال َيهلنكم الذين ال يعلمون، والتمسوا ذلك  .  والتحريف، ورأيتم كيف َيوه

ُة نوٍر ُيس تضاء هبم، وأئمٌة ُيقتدى هبم، هبم َعيُش العلم وموت اجلهل،  عند أهله، فإهنم خاصا

وهم الذين أخربكم حلُمهم عن جهلهم، وحكم منطُقهم عن صمتهم، وظاهُرهم عن  

 

 عن دعوات الرواندي. 218ص  1( بحار األنوار: ج  1)

عن حتف العقول: ص   106ص  78( بحار األنوار: ج 2)

333 . 
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باطنهم، ال خيالفون احلق وال خيتلفون فيه، وقد خلت هلم من اهلل ُسناة، ومىض فيهم من اهلل  

سمعتموه عقل رعايته، وال تعقلوه عقل   ُحكم، إنا يف ذلك لذكرى للذاكرين، واعقلوه إذا 

 (1)روايته، فإنا رواة الكتاب كثري، ورعاته قليل، واهلل املستعان(

السداد دفع املنكر باملعروف.. والرشف  احلسن: )قال اإلمام  [ 1506]احلديث: 

قة الناظر يف   ة العفاف وإصالح املرء ماله.. والرِّ اصطناع العشرية وَحل اجلريرة.. واملروى

ليسري، ومنع احلقري.. واللاؤم إحراز املرء نفسه وبذله عرسه.. السامحة البذل يف العْس  ا

ة   واليْس.. الشح أن ترى ما يف يديك رشفًا، وما أنفقته تلفًا.. اإلخاء الوفاء يف الشدا

هادة   والرخاء.. اجلبن اجلرأة عىل الصديق والنكول عن العدو.. والغنيمة يف التقوى.. والزى

نيا هي الغنيمة الباردة.. احللم كظم الغيظ.. وملك النفس الغنى بام قسم اهلل هلا، وإن  يف الده 

قلى فإنام الغنى غنى النفس.. الفقر شدة النفس يف كل َشء.. املنعة شدة البأس ومنازعة  

له التَضع عن املصدوقة.. اجلرأة مواقفة األقران.. الكلفة كالمك فيام ال   أشد الناس.. الذا

.. واملجد أن تعطي يف العدم، وأن تعفو عن طول األناة.. واالقرار بالوالية،  يعنيك

واالحرتاس من الناس بسوء الظن هو احلزم.. الْسور موافقة اإلخوان، وحفظ اجلريان..  

ناة، ومصاحبة الغواة.. الغفلة تركك املسجد وطاعتك املفسد.. حلرمان ترك   السفه اتباع الده

ض عليك..  السفيه األَحق يف ماله، املتهاون يف عرضه، يشتم فال َييب..  حظك وقد ُعره

م بأمر عشريته هو السيد(  (2)املتحرا

،  احلسن: )قال اإلمام  [ 1507]احلديث:  املعروف ما َل يتقدمه مطل وَل يتعقبه منا

د نهَعمه حَمَق كرَمه، اإلنجاز   والبخل أن يرى الرجل ما أنفقه تلفا وما أمسكه رشفا، من عدا

 

 . 115/ 75( بحار األنوار: 2) .227، والتحف ص105/ 75( بحار األنوار: 1)
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الكرم، ال تعاجل الذنب بالعقوبة واجعل بينهام لالعتذار طريقا، التفكر حياة قلب   دواء

 (1)البصري، أوسع ما يكون الكريم باملغفرة إذا ضاقت باملذنب املعذرة(

بته املودة وإن َبُعد نسبه،  احلسن: )قال اإلمام  [ 1508]احلديث:  القريب من قرا

 (2)(والبعيد من باعدته املودة وإن َقُرب نسبه 

إنا اهلل قد ذكرك فاذكره،  )لرجل برئ من علاة:  احلسن  قال اإلمام    [ 1509]احلديث:  

 (3)وأقالك فاشكره(

ما أعرف أحدا إال وهو أَحق فيام بينه وبني  احلسن: )قال اإلمام  [ 1510]احلديث:  

 (4)ربه(

من أدام االختالف إىل املسجد أصاب  احلسن: )قال اإلمام  [ 1511]احلديث: 

إحدى ثامن: آية حمكمة، وأخا مستفادا، وعلام مستطرفا، ورَحة ُمنتظرة، وكلمة تدله عىل  

 (5) اهلدى، أو ترداه عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية(

إنا أبرص األبصار ما نفذ يف اخلري مذهبه،  احلسن: )قال اإلمام  [ 1512]احلديث: 

بهات(وأسمع األسامع ما وعى التذكري وانتفع به، أسلم الق  (6) لوب ما طهر من الشا

ت  احلسن: )قال اإلمام  [ 1513]احلديث:  ى هلا.. إذا أرضا إنا من طلب العبادة تزكا

.. وال يغشا   ر ُبعد السفر اعتدا النوافل بالفريضة فارفضوها.. اليقني معاذ للسالمة.. من تذكا

 (7)العاقل من استنصحه.... اخلرب(

 

 ، والدرة الباهرة. 115/ 75( بحار األنوار: 1)
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إذا لقي أحدكم أخاه، فليقبال موضع النور  احلسن: )قال اإلمام  [ 1514]احلديث:  

 (1) من جبهته(

يف يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون، فوقف   احلسناإلمام مر  [ 1515]احلديث: 

إنا اهلل جعل شهر رمضان مضامرا خللقه، فيستبقون فيه بطاعته إىل  )عىل رؤوسهم فقال: 

فخابوا، فالَعَجب كل العجب من ضاحك  مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وقرصا آخرون 

العب يف اليوم الذي ُيثاب فيه املحسنون، وخيْس فيه املبطلون، وأيم اهلل لو كشف الغطاء  

 (2)لعلموا أنا املحسن مشغول بإحسانه، وامليسء مشغول بإساءته.. ثم مىض(

إن كانت هذه املصيبة أحدثت  )احلسن رجال فقال:  اإلمام  عزى    [ 1516]احلديث:  

بتك أجرا، وإال فمصيبتك يف نفسك أعظم من مصيبتك يف ميتك(ل  (3)ك موعظة، وكسا

كيف   هللبن جعفر فقال: )يا عبد ا هلل لقي اإلمام احلسن عبد ا [ 1517]احلديث: 

ر منزلته، واحلاكم عليه ا ؟ وأنا الضامن ملن  هلليكون املؤمن مؤمنا وهو يسخط قسمه، وحيقا

 (4)فيستجاب له(   هللَل َيجس يف قلبه إال الرضا أن يدعو ا

سئل اإلمام احلسن: ما املوت الذي جهلوه؟ قال: )أعظم رسور    [ 1518]احلديث:  

 نعيم األبد، وأعظم ثبور يرد عىل الكافرين إذا  يرد عىل املؤمنني إذا نقلوا عن دار النكد إىل

 (5)نقلوا عن جنتهم إىل نار ال تبيد وال تنفد(  

إين أخربكم عن أخ كان من أعظم  ) خطب اإلمام احلسن فقال:  [ 1519]احلديث:  

الناس يف عيني، وكان عظيم ما عظامه يف عيني صغر الدنيا يف عينه، كان خارجا عن سلطان  

 

 .333، والتحف ص110/ 75( بحار األنوار: 1)
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كان خارجا عن سلطان فرجه، فال  و ما ال َيد، وال يكثر إذا وجد.  بطنه، فال يشتهي 

كان خارجا عن سلطان جهله، فال يمدا يدا إال عىل ثقة املنفعة،  و  يستخفا له عقله وال رأيه.

وال خيطو خطوة إال حلسابه. وكان ال يسخط وال يتربم. وكان إذا اجتمع بالعلامء يكون عىل  

م، وكان إذا غلب عىل الكالم ال يغلب عىل الصمت.  أن يسمع أحرص منه عىل أن يتكلا 

كان ال يشارك يف دعوى، وال يدخل يف  و ..وكان أكثر دهره صامتا، فإذا قال بدا القائلني 

مراء، وال يديل بحجة، حتى يرى قاضيا يقول ما ال يفعل ويفعل ما ال يقول، تفضال  

وهنم.. وكان ال يلوم أحدا فيام  ء دبيش وتكرما.. وكان ال يغفل عن إخوانه، وال يستخصا 

، نظر فيام هو أقرب   يقع العذر بمثله.. وكان إذا ابتدأه أمران، ال يدري أَيام أقرب إىل احلقا

 (1)إىل هواه فخالفه( 

من طلب الدنيا قعدت به، ومن زهد فيها َل  ) :  اإلمام احلسنقال    [ 1520]احلديث:  

يملكها، أدنى ما فيها يكفي، وكلها ال تغني، من اعتدل  يبال من أكلها، الراغب فيها عبد ملن  

يومه فيها فهو مغرور، ومن كان يومه خريا من غده فهو مغبون، ومن َل يتفقد النقصان عن  

 (2)نفسه فإنه يف نقصان، ومن كان يف نقصان فاملوت خري له(

قال:  ف احلسن عن أشياء من املروءة، اإلمام عيل ابنه اإلمام  سأل [ 1521]احلديث:  

 . يا بني! ما السداد؟ قال: يا أبت! دفع املنكر باملعروف

 . قال: فام الرشف؟ قال: اصطناع العشرية وَحل اجلريرة 

 . قال: فام املروءة؟ قال: العفاف وإصالح املرء ماله

 

ص    8، البداية والنهاية: ج  26ح    237ص    2( الكايف: ج  1)
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 . قال: فام الدقة؟ قال: النظر يف اليسري ومنع احلقري 

 . قال: فام اللؤم؟ قال: إحراز املرء نفسه وبذله عرسه

 . قال: فام السامحة؟ قال: البذل يف العْس واليْس

 .قال: فام الشح؟ قال: أن ترى يف يديك رشفا، وما أنفقته تلفا 

 . فام اإلخاء؟ قال: الوفاء يف الشدة والرخاء قال: 

 . فام اجلبن؟ قال: اجلرأة عىل الصديق، والنكول عىل العدو قال: 

 . قال: فام الغنيمة؟ قال: الرغبة يف التقوى، والزهادة يف الدنيا هي الغنيمة الباردة

 . فام احللم؟ قال: كظم الغيظ وملك النفس قال: 

 . فام الغنى؟ قال: رىض النفس بام قسم اهلل هلا وإن قل، فإنام الغنى غنى النفس قال: 

 . فام الفقر؟ قال: رشه النفس يف كل َشء  قال: 

 . فام املنعة؟ قال: شدة البأس ومقارعة أشد الناس قال: 

 . فام الذل، قال: الفزع عند املصدومة قال: 

 . فام اجلرأة؟ قال: مواقعة األقران قال: 

 . فام الكلفة؟ قال: كالمك فيام ال يعنيك قال: 

 . ن تعفو عن اجلرمفام املجد؟ قال: أن تعطي يف الغرم، وأ قال: 

 . فام العقل؟ قال: حفظ القلب كل ما استوعيته  قال: 

 .فام اخلرق؟ قال: معاداتك إلمامك ورفعك عليه كالمك  قال: 

 . فام السناء؟ قال: إتيان اجلميل، وترك القبيح  قال: 

فام احلزم؟ قال: طول األناة والرفق بالوالة واالحرتاس من الناس بسوء الظن   قال:

 . هو احلزم 
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 . فام الرشف؟ قال: موافقة اإلخوان وحفظ اجلريان : قال

 . فام السفه؟ قال: اتباع الدناءة ومصاحبة الغواة قال: 

 . فام الغفلة؟ قال: تركك املسجد وطاعتك املفسد قال: 

 . فام احلرمان؟ قال: تركك حظك وقد عرض عليك قال: 

، وال مال  ال فقر أشد من اجلهل) يقول:  ثم قال عيل: يا بني! سمعت رسول اهلل 

أعود من العقل، وال وحدة أوحش من العجب، وال مظاهرة أوثق من املشاورة، وال عقل  

كالتدبري، وال حسب كحسن اخللق، وال ورع كالكف، وال عبادة كالتفكر، وال إيامن  

آفة احلديث الكذب، آفة العلم النسيان،  (يقول:  ، وسمعت رسول اهلل ( كاحلياء والصرب

السفه، وآفة العبادة الفرتة، وآفة الظرف الصلف، وآفة الشجاعة البغي، وآفة  وآفة احللم 

يقول:   وسمعت رسول اهلل  (،السامحة املن، وآفة اجلامل اخليالء، وآفة احلسب الفخر 

ينبغي للعاقل إذا كان عاقال أن يكون له من النهار أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه  )

نفسه، وساعة يأيت فيها أهل العلم الذين يبرصونه أمر دينه    جل جالله، وساعة حياسب فيها 

وينصحونه، وساعة خييل فيها بني نفسه ولذهتا من أمر الدنيا فيام حيل وَيمل، وينبغي أن ال  

يكون شاخصا إال يف ثالث: مرمة ملعاش، أو خلوة ملعاد. أو لذة يف غري حمرم، وينبغي للعاقل  

سانه ويعرف أهل زمانه، والعلم خليل الرجل. والعقل  أن يكون يف شأنه، فيحفظ فرجه ول 

دليله، واحللم وزيره، والعمل قرينه، والصرب أمري جنوده، والرفق والده، واليْس أخوه، يا  

بني! ال تستخفن برجل تراه أبدا، إن كان أكرب منك فعد أنه أبوك وإن كان منك فهو أخوك،  

  (1)وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك(
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دخل جنادة بن أِب أمية عىل اإلمام احلسن بعد ما سم، ويئس من    [ 1522]احلديث:  

، فقال له اإلمام: )يا جنادة! استعدا لسفرك،  هلل شفائه أهله، فقال له: عظني يا بن رسول ا

ل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أناك تطلب الدنيا واملوت يطلبك، وال حتمل هما   وحصا

مك الذي أنت فيه، واعلم أنك ال تكسب من املال شيئا فوق  يومك الذي َل يأت عىل يو

قوتك إال كنت فيه خازنا لغريك.. واعلم: أنا الدنيا يف حالهلا حساب، ويف حرامها عقاب،  

ويف الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة امليتة خذ منها ما يكفيك، فإن كان حالال كنت قد  

ر، فأخذت منه كام أخذت من امليتة، وإن كان  زهدت فيه، وإن كان حراما َل يكن فيه وز

العقاب فالعقاب يسري.. واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل آلخرتك كأناك َتوت  

ا بال عشرية، وهيبة بال سلطان، فاخرج من ذل معصية ا إىل عزا طاعة    هلل غدا.. وإذا أردت عزا

.. وإذا نازعتك إىل صحبة الرجال حاجة، فاصحب  هللا من إذا صحبته زانك، وإذا    عزا وجلا

أخذت منه صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدق قولك، وإن صلت شدا  

ها، وإن رأى منك حسنة   ها، وإن بدت منك ثلمة سدا صولتك، وإن مددت يدك بفضل مدا

ها، وإن سألته أعطاك، وإن سكتا عنه ابتدأك، وإن نزلت بك إحدى امللامت واساك،   عدا

يك منه البوائق، وال ختتلف عليك منه الطرائق، وال خيذلك عند احلقائق، وإن  من ال تأت

 (1)تنازعتام منقسام آثرك(  

  هلل ملا حَضت اإلمام احلسن الوفاة بكى، فقيل له: يا بن رسول ا  [ 1523]احلديث:  

فيك ما قال، وقد حججت   الذي أنت به، وقد قال   هلل تبكي ومكانك من رسول ا

ات حتى النعل بالنعل؟ فقال: )إنام   عرشين حجة ماشيا، وقد قاسمت رباك مالك ثالث مرا

 

 . 139  -138ص  4( بحار األنوار: ج  1)
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  (1)أبكي خلصلتني: هلول املطالع، وفراق األحباة(  

 : ني اإلمام احلس عن    الواردة ـ املواعظ والوصايا    2

فإن املؤمن ال ييسء  قال اإلمام احلسني: )إياك وما تعتذر منه..  [ 1524]احلديث: 

 (2)وال يعتذر، واملنافق كل يوم ييسء ويعتذر(

قال اإلمام احلسني: )من حاول أمرا بمعصية اهلل كان أفوت ملا   [ 1525]احلديث: 

 (3)يرجو، وأرسع ملا حيذر(

قال اإلمام احلسني: )أَيا الناس.. نافسوا يف املكارم.. واعلموا   [ 1526]احلديث: 

 (4) من نعم اهلل عليكم، فال َتلوا النعم فتحور نقام(  أن حوائج الناس إليكم

قال اإلمام احلسني: )ماُلك إن َل يكن لك كنت له، فال ُتبقه عليه    [ 1527]احلديث:  

 (5)فإنه ال ُيبقي عليك، وُكْله قبل أن يأكلك(

 (6) قال اإلمام احلسني: )ربا ذنب أحسن من االعتذار منه(  [ 5281]احلديث:  

أي بنيا إيااك وظلم من ال َيد عليك نارصا  )احلسني:  ال اإلمام  ق  [ 1529]احلديث:  

(  هللإالا ا  (7)  جلا وعزا

ركم أيامه وأرفع    هلل أوصيكم بتقوى ا)احلسني:  قال اإلمام    [ 1530]احلديث:   واحذا

بمهول وروده، ونكري حلوله، وبشع مذاقه، فاعتلق   (8)لكم أعالمه، فكان املخوف قد أقد

ة األجسام يف مدة األعامر كأنكم ببغتات   مهجكم وحال بني العمل وبينكم، فبادروا بصحا

 

 . 461ص  1( الكايف: ج  1)
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ها إىل سفلها، ومن انسها إىل   األرضطوارقه فتنقلكم من ظهر  إىل بطنها، ومن علوا

حيث ال يزار َحيم، وال    وحشتها، ومن روحها وضوئها إىل ظلمتها ومن سعتها إىل ضيقها،

انا وإياكم من   هلليعاد سقيم، وال َياب رصيخ، أعاننا ا وإياكم عىل أهوال ذلك اليوم، ونجا

 (1)  عقابه وأوجب لنا ولكم اجلزيل من ثوابه(

فلو كان ذلك قرص مرماكم ومدى    هلل عباد ا)احلسني:  قال اإلمام    [ 1531]احلديث:  

العامل شغال يستفرغ عليه أحزانه، ويذهله عن دنياه، ويكثر نصبه   مظعنكم كان حسب 

لطلب اخلالص منه، فكيف وهو بعد ذلك مرهتن باكتسابه، مستوقف عىل حسابه، ال وزير  

ل أو كسبت  له يمنعه، وال ظهري عنه يدفعه، ويومئذ ال ينفع نفسا إيامهنا َل تكن آمنت من قب

 (2)  يف إيامهنا خريا، قل انتظروا إناا منتظرون( 

قد ضمن ملن   هللفإن ا هللأوصيكم بتقوى ااحلسني: ) قال اإلمام  [ 1532]احلديث: 

، ويرزقه من حيث ال حيتسب، فإيااك أن تكون ممن خياف   له عاما يكره إىل ما حيبا اه أن حيوا اتقا

تبارك وتعاىل ال خيدع عن جنته وال    هللذنبه، فإن ا عىل العباد من ذنوهبم، ويأمن العقوبة من

 (3)  (هللينال ما عنده إالا بطاعته إن شاء ا

سئل اإلمام احلسني: )كيف أصبحت يا ابن رسول اهلل؟(، قال:   [ 1533]احلديث:  

)أصبحت ويل ربى فوقي، والنار أمامي، واملوت يطلبني، واحلساب حمدق ِب، وأنا مرهَتَن  

أجد ما أحب، وال أدفع ما أكره، واألمور بيد غريي، فإن شاء عذبني وإن شاء  بعميل، ال 

 (4)عفا عني، فأي فقري أفقر مني؟.(

 

 . 240 - 239( حتف العقول  1)
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قال اإلمام احلسني يف مسريه إىل كربالء: )إنا هذه الدنيا قد   [ 1534]احلديث: 

تغريت وتنكرت، وأدبر معروفها، فلم يبق منها إال ُصبابة كصابة اإلناء، وخسيس عيش  

رعى الوبيل، أال ترون أن احلق ال ُيعمل به، وأنا الباطل ال ُينتهى عنه، لريغب املؤمن يف  كامل

ا، فإين ال أرى املوت إال احلياة، وال احلياة مع الظاملني إال َبَرما، إنا الناس عبيد   لقاء اهلل حمقا

ت معائشهم، فإذا حُماصوا بالب الء قلا  الدنيا والدين لعق عىل ألسنتهم، حيوطونه ما درا

انون( يا  (1)الدا

قال اإلمام احلسني لرجل اغتاب عنده رجال: )يا هذا.. كفا عن    [ 1535]احلديث:  

 (2) الغيبة، فإنه إدام كالب النار(

قال عنده رجل: إنا املعروف إذا أسدي إىل غري أهله ضاع، فقال    [ 1536]احلديث:  

طر تصيب الربا  اإلمام احلسني: )ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل امل

 (3)والفاجر(

قال اإلمام احلسني: )االستدراج من اهلل سبحانه لعبده أن يسبغ   [ 1537]احلديث:  

 (4)عليه الناعم ويسلبه الشكر(

أتى رجل اإلمام احلسني فسأله، فقال: )إنا املسألة ال تصلح إال   [ 1538]احلديث: 

ن، فأمر  اهرجل: )ما جئت إال يف إحديف ُغرم فادح، أو فقر مدقع، أو َحالة مقطعة.. فقال ال

 (5) له بامئة دينار(

!.. إياك وظلم من ال    [ 1539]احلديث:   قال اإلمام احلسني البنه السجاد: )أي بنيا
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 .245، والتحف ص117/ 75بحار األنوار: ( 2)

 .245، والتحف ص117/ 75( بحار األنوار: 3)

 . 245، والتحف ص 117/ 75( بحار األنوار: 4)

 .245، والتحف ص118/ 75( بحار األنوار: 5)



 

360 

 

)  (1)َيد عليك نارصا إال اهلل جلا وعزا

ا بهنهْعَمةه َربَِّك   ﴿ سئل اإلمام احلسني عن معنى قول اهلل:  [ 1540]احلديث:  َوَأمى

ْث  ث بام أنعم اهلل به عليه يف  11]الضحى:  ﴾َفَحدِّ [ قال اإلمام احلسني: )أمره أن حيدا

 (2)دينه(

قال اإلمام احلسني: )اإلخوان أربعة: فأخ لك وله، وأخ لك،   [ 1541]احلديث: 

األخ الذي هو  وأخ عليك، وأخ ال لك وال له، فسئل عن معنى ذلك، فقال اإلمام احلسني:  

لك وله: فهو األخ الذي يطلب بإخائه بقاء اإلخاء، وال يطلب بإخائه موت اإلخاء، فهذا  

لك وله، ألنه إذا تم اإلخاء طابت حياهتام مجيعا، وإذا دخل اإلخاء يف حال التاناقص بطل  

  مجيعا.. واألخ الذي هو لك فهو األخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إىل حال الرغبة، 

ياته.. واألخ الذي هو عليك:   ٌر عليك بكلا فلم يطمع يف الدنيا إذا رغب يف اإلخاء، فهذا موفا

فهو األخ الذي يرتبص بك الدوائر، ويغيش الْسائر، ويكذب عليك بني العشائر، وينظر  

يف وجهك نظر احلاسد، فعليه لعنة الواحد.. واألخ الذي ال لك وال له فهو الذي قد مأله  

ًا ما لديك( اهلل َُحقاً   (3) فأبعده ُسحقا، فرتاه يؤثر نفسه عليك، ويطلب شحا

جاء رجل إىل اإلمام احلسني، وقال: )أنا رجل عاص وال أصرب   [ 1542]احلديث: 

عن املعصية فعظني بموعظة، فقال اإلمام احلسني: )افعل مخسة أشياء وأذنب ما شئت:  

: ُأخرج من والية اهلل، وأذنب ما  فأول ذلك: ال تأكل رزق اهلل، وأذنب ما شئت.. والثاين

شئت.. والثالث: اطلب موضعا ال يراك اهلل، وأذنب ما شئت.. والرابع: إذا جاء ملك  
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املوت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك، وأذنب ما شئت.. واخلامس: إذا أدخلك مالك  

 (1)يف النار فال تدخل يف النار، وأذنب ما شئت(

الكوفة إىل اإلمام احلسني: )يا سيدي.. أخربين  كتب رجل من  [ 1543]احلديث: 

(، فكتب اإلمام احلسني: )بسم اهلل الرَحن الرحيم، أما بعد.. فإن من  اآلخرةبخري الدنيا و

طلب رضا اهلل بسخط الناس كفاه اهلل أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط اهلل،  

 (2)وكله اهلل إىل الناس.. والسالم( 

اإلمام احلسني البن عباس: )ال تتكلمنا فيام ال يعنيك، فإين  قال   [ 1544]احلديث:  

أخاف عليك الوزر.. وال تتكلمنا فيام يعنيك حتى ترى للكالم موضعا، فربا متكلم قد  

يَب.. وال َتارينا حليام وال سفيها، فإنا احلليم يقليك، والسفيه يؤذيك.. وال   تكلم باحلق فعه

ك إال ما حتب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.. واعمل  تقولنا يف أخيك املؤمن إذا توارى عن

 (3)ام، جمزيا باإلحسان.. والسالم(األجرعمل رجل يعلم أنه مأخوذ ب

 السجاد: اإلمام  عن    الواردة ـ املواعظ والوصايا    3

ابن آدم، ال تزال بخري ما كان لك واعظ  ): السجادقال اإلمام  [ 1545]احلديث: 

.  املحاسبة من مهك، وما كان اخلوف لك شعارا، واحلزن لك دثارا. من نفسك، وما كانت 

 (4)  (عز وجل ومسؤول، فأعد جوابا  هللابن آدم، إنك ميت ومبعوث، وموقوف بني يدي ا

إن لسان ابن آدم يرشف كل يوم عىل  ): السجادقال اإلمام  [ 1546]احلديث: 

فينا   هللا هلل يقولون: او  ،تركتنا فيقولون: بخري إن  جوارحه فيقول: كيف أصبحتم؟
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 (1)  (ويناشدونه ويقولون: إنام نثاب بك، ونعاقب بك

تعاىل لقدرته عليك، واستح منه   هللخف ا): السجادقال اإلمام  [ 1547]احلديث: 

 (2)  ( لقربه منك

  اآلخرة إن الدنيا قد ارحتلت مدبرة، وإن ): السجادقال اإلمام  [ 1548]احلديث: 

، وال تكونوا من أبناء  اآلخرةقد ارحتلت مقبلة، ولكل واحدة منهام بنون، فكونوا من أبناء 

، أال إن الزاهدين يف الدنيا  اآلخرةالدنيا، أال وكونوا من الزاهدين يف الدنيا الراغبني يف 

بساطا، والرتاب فراشا، واملاء طيبا، وقرضوا من الدنيا تقريضا، أال ومن   األرضاختذوا 

اشتاق إىل اجلنة سال عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن املحرمات، ومن زهد يف  

عبادا كمن رأى أهل اجلنة يف اجلنة خملدين، وكمن   هللأال إن ا. الدنيا هانت عليه املصائب.

عذبني، رشورهم مأمونة، وقلوهبم حمزونة، أنفسهم عفيفة،  رأى أهل النار يف النار م

وحوائجهم خفيفة، صربوا أياما قليلة فصاروا بعقبى راحة طويلة، أما الليل فصافون  

إىل رهبم، يسعون يف فكاك  (3)أقدامهم، جتري دموعهم عىل خدودهم، وهم َيأرون

قداح قد براهم اخلوف من العبادة،  أما النهار فحكامء علامء، بررة أتقياء، كأهنم الو  . رقاهبم.

ينظر إليهم الناظر فيقول مرىض، وما بالقوم من مرض، أم خولطوا فقد خالط القوم أمر  

 (4) (عظيم من ذكر النار وما فيها 

تقطعت نفسه عىل   هللمن َل يتعز بعزاء ا ) : السجاد قال اإلمام  [ 1549]احلديث: 

إال ككفتي امليزان، فأَيام رجح ذهب باآلخر، ثم تال    اآلخرة الدنيا و   ما   هلل الدنيا حْسات، وا
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َلْيَس لهَوْقَعتهَها َكاذهَبٌة ﴿يعني القيامة  [  1]الواقعة:  ﴾ إهَذا َوَقَعته اْلَواقهَعةُ ﴿قوله عز وجل: 

أولياء    هللإىل النار رافهَعٌة رفعت وا هللبأعداء ا هلل خفضت وا[ 3، 2]الواقعة:   ﴾ ( َخافهَضٌة 2)

 (1)(إىل اجلنة  هللا

يس اخلوف من بكى وجرت دموعه ما َل  ل):  السجادقال اإلمام    [ 1550]احلديث:  

 (2) (، وإنام ذلك خوف كاذبهلل يكن له ورع حيجزه عن معايص ا

إن عالمة الزاهدين يف الدنيا الراغبني يف  ) : السجادقال اإلمام  [ 1551]احلديث: 

: تركهم كل خليط وخليل، ورفضهم كل صاحب ال يريد ما يريدون، أال وإن  اآلخرة

هو الزاهد يف عاجل زهرة الدنيا، اآلخذ للموت أهبته، احلاث عىل   اآلخرةالعامل لثواب 

عز   هللحلني، فإن االعمل قبل فناء األجل، ونزول ما ال بد من لقائه، وتقديم احلذر قبل ا 

ُعونه )  ﴿ وجل يقول:  ًا فهياَم  99َحتىى إهَذا َجاَء َأَحَدُهُم املَْْوُت َقاَل َربِّ اْرجه
( َلَعيلِّ َأْعَمُل َصاحله

، فلينزلن أحدكم اليوم نفسه يف هذه الدنيا كمنزلة املكرور  [  100،  99]املؤمنون:    ﴾َتَرْكُت  

! أنه من  هللاعلموا عباد او . فيها من العمل الصالح ليوم فاقته.إىل الدنيا، النادم عىل ما فرط 

خاف البيات جتاىف عن الوساد، وامتنع من الرقاد، وأمسك عن بعض الطعام والرشاب من  

خوف سلطان أهل الدنيا، فكيف وحيك يا ابن آدم من خوف بيات سلطان رب العزة،  

ارق املنايا بالليل والنهار، فذلك  األليم وبياته ألهل املعايص والذنوب، مع طو وأخذه

أَيا املؤمنون من   هلل البيات الذي ليس منه منجى، وال دونه ملتجأ، وال منه مهرب، فخافوا ا

، فاحذروا  يقول: هللالبيات خوف أهل التقوى، فإن ا يده ي وخاَف َوعه ذلهَك ملهَْن خاَف َمقامه

بة امليل إليها، فإن زينتها فتنة،  زهرة احلياة الدنيا وغرورها ورشورها، وتذكروا رضر عاق
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 (1)( وحبها خطيئة

وإياك من الفتن، ورَحك من   هللكفانا ا): السجادقال اإلمام  [ 1552]احلديث: 

  بام أصح من   هلل النار، فقد أصبحت بحال ينبغي ملن عرفك هبا أن يرَحك، فقد أثقلتك نعم ا

بام َحلك من كتابه، وفقهك فيه من   هلل بدنك، وأطال من عمرك، وقامت عليك حجج ا

جة  ، فريض لك يف كل نعمة أنعم هبا عليك، ويف كل حدينه، وعرفك من سنة نبيه حممد  

احتج هبا عليك الفرض بام قىض، فام قىض، إال ابتىل شكرك يف ذلك، وأبدى فيه فضله عليك 

يدٌ لَ فقال:   يَدنىُكْم وَلئهْن َكَفْرُتْم إهنى َعذاِبه َلَشده فانظر أي رجل تكون غدا إذا  .. ئهْن َشَكْرُتْم أَلَزه

ليك كيف  ، فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها، وعن حججه عهللوقفت بني يدي ا

قابال منك بالتعذير، وال راضيا منك بالتقصري، هيهات هيهات   هللقضيتها، وال حتسبن ا

]آل عمران:   ﴾ َلُتَبيُِّننىُه لهلنىاسه َواَل َتْكُتُموَنهُ ﴿ليس كذلك أخذ عىل العلامء يف كتابه إذ قال: 

وسهلت  ، واعلم أن أدنى ما كتمت، وأخف ما احتملت، أن آنست وحشة الظاَل، [ 187

له طريق الغي بدنوك منه حني دنوت، وإجابتك له حني دعيت، فام أخوفني أن تكون تبوء  

بإثمك غدا مع اخلونة، وأن تسأل عام أخذت بإعانتك عىل ظلم الظلمة، إنك أخذت ما  

ليس لك ممن أعطاك، ودنوت ممن َل يرد عىل أحد حقا، وَل ترد باطال حني أدناك، وأحببت  

يس بدعائه إياك حني دعاك جعلوك قطبا أداروا بك رحى مظاملهم، وجْسا  ، أ ولهللمن حاد ا

يعربون عليك إىل بالياهم، وسلام إىل ضاللتهم، داعيا إىل غيهم، سالكا سبيلهم، يدخلون  

بك الشك عىل العلامء، ويقتادون بك قلوب اجلهال إليهم، فلم يبلغ أخص وزرائهم، وال  

إصالح فسادهم، واختالف اخلاصة والعامة إليهم،  أقوى أعواهنم، إال دون ما بلغت من 
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أيْس ما عمروا لك، فكيف ما خربوا عليك،   فام أقل ما أعطوك يف قدر ما أخذوا منك، وما 

فانظر لنفسك فإنه ال ينظر هلا غريك، وحاسبها حساب رجل مسؤول، وانظر كيف شكرك  

ْم    يف كتابه:   هلل ملن غذاك بنعمه صغريا وكبريا، فام أخوفني أن تكون كام قال ا هه ْن َبْعده َفَخَلَف مه

ُثوا اْلكهتاَب َيْأُخُذوَن َعَرَض هَذا اأْلَْدنى  وَيُقوُلوَن َسُيْغَفُر َلنا، إنك لست يف دار   َخْلٌف َوره

مقام، أنت يف دار قد آذنت برحيل، فام بقاء املرء بعد قرنائه، طوبى ملن كان يف الدنيا عىل  

 ذنوبه من بعده. وجل، يا بؤس ملن يموت وتبقى 

احذر فقد نبئت، وبادر فقد أجلت، إنك تعامل من ال َيهل، وإن الذي حيفظ عليك  

 ال يغفل، جتهز فقد دنا منك سفر بعيد، وداو ذنبك فقد دخله سقم شديد. 

ما قد   هلل و ال حتسب أين أردت توبيخك وتعنيفك وتعيريك، لكني أردت أن ينعش ا

ْر َفإهنى ﴿تعاىل يف كتابه:    هللدينك، وذكرت قول ا  فات من رأيك، ويرد إليك ما عزب من َوَذكِّ

نهنيَ  ْكَرى َتنَْفُع املُْْؤمه  [  55]الذاريات:  ﴾ الذِّ

أغفلت ذكر من مىض من أسنانك وأقرانك، وبقيت بعدهم كقرن أعضب، انظر هل  

ابتلوا بمثل ما ابتليت؟ أم هل وقعوا يف مثل ما وقعت فيه؟ أم هل تراهم ذكرت خريا  

لوه، وعلمت شيئا جهلوه؟ بل حظيت بام حلا من حالك يف صدور العامة وكلفهم بك،  أمه

إذ صاروا يقتدون برأيك، ويعملون بأمرك، إن أحللت أحلوا، وإن حرمت حرموا، وليس  

ذلك عندك، ولكن أظهرهم عليك رغبتهم فيام لديك، ذهاب علامئهم، وغلبة اجلهل عليك  

ما أنت فيه من اجلهل والغرة،    منك ومنهم، أما ترى   وعليهم، وحب الرئاسة، وطلب الدنيا 

وما الناس فيه من البالء والفتنة، قد ابتليتهم وفتنتهم بالشغل عن مكاسبهم مما رأوا، فتاقت  

نفوسهم إىل أن يبلغوا من العلم ما بلغت، أو يدركوا به مثل الذي أدركت، فوقعوا منك يف  

 ه، فاهلل لنا ولك وهو املستعان. بحر ال يدرك عمقه، ويف بالء ال يقدر قدر
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أما بعد فأعرض عن كل ما أنت فيه حتى تلحق بالصاحلني الذين دفنوا يف أسامهلم،  

حجاب، وال تفتنهم الدنيا وال يفتنون هبا،   هللالصقة بطوهنم بظهورهم، ليس بينهم وبني ا

بلغ مع كرب سنك،  رغبوا فطلبوا فام لبثوا أن حلقوا، فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا امل 

ورسوخ علمك، وحضور أجلك، فكيف يسلم احلدث يف سنه، اجلاهل يف علمه، املأفون  

يف رأيه، املدخول يف عقله، إنا هلل وإنا إليه راجعون، عىل من املعول؟ وعند من املستعتب؟  

 مصيبتنا بك.  هللبثنا وما نرى فيك، ونحتسب عند ا هلل نشكو إىل ا

غذاك بنعمه صغريا وكبريا، وكيف إعظامك ملن جعلك بدينه  فانظر كيف شكرك ملن  

يف الناس مجيال، وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته يف الناس ستريا، وكيف قربك  

أو بعدك ممن أمرك أن تكون منه قريبا ذليال، ما لك ال تنتبه من نعستك، وتستقيل من  

له دينا، أو أمت له فيه باطال، فهذا    ما قمت هلل مقاما واحدا أحييت به  هلل او  عثرتك، فتقول:

الَة   هلل شكرك من استحملك، ما أخوفني أن تكون كمن قال ا تعاىل يف كتابه: َأضاُعوا الصى

َهواته َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا، استحملك كتابه، واستودعك علمه، فأضعتها  َبُعوا الشى واتى

الم  هللفنحمد ا  (1)(الذي عافانا مما ابتالك به والسا

ال َتتنع من ترك القبيح، وإن كنت قد  ): السجادقال اإلمام  [ 1553]احلديث: 

عرفت به، وال تزهد يف مراجعة اجلميل، وإن كنت قد شهرت بخالفه، وإياك والرضا  

 (2)( بالذنب فإنه أعظم من ركوبه، والرشف يف التواضع، والغنى يف القناعة 

  يوما ألصحابه: قال اإلمام السجاد ) : السجادقال اإلمام  [ 1554]احلديث: 

، وال أوصيكم بدار الدنيا، فإنكم عليها حريصون، وهبا  اآلخرةإخواين، أوصيكم بدار )
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الم للحواريني؟، متمسكون قال هلم: الدنيا   أما بلغكم ما قال عيسى ابن مريم عليه السا

تلكم الدار الدنيا،  قال: أيكم يبني عىل موج البحر دارا، و . قنطرة، فاعربوها وال تعمروها.

 (1) (فال تتخذوها قرارا

جالسوا أهل الدين واملعرفة، فإن َل تقدروا  ):  السجادقال اإلمام    [ 1555]احلديث:  

أسلم، فإن أبيتم إال جمالسة الناس، فجالسوا أهل املروات؛ فإهنم ال  و عليهم فالوحدة آنس 

 (2)  (يرفثون يف جمالسهم 

السجاد: )ال يقلا عمل مع تقوى، وكيف يقلا ما  قال اإلمام [ 1556]احلديث: 

 (3)ُيتقبال(

قال اإلمام السجاد: )كفى بنرص اهلل لك أن ترى عدوك يعمل   [ 1557]احلديث: 

 (4)بمعايص اهلل فيك(

قال اإلمام السجاد: )طلب احلوائج إىل الناس مذلة للحياة،   [ 1558]احلديث: 

ر احلارض، وقلة طلب احلوائج من الناس  وُمذهبة للحياء، واستخفاف بالوقار، وهو الفق

 (5)هو الغنى احلارض(

قال اإلمام السجاد: )ابن آدم.. إنك ال تزال بخري ما كان لك   [ 1559]احلديث: 

واعظ من نفسك، وما كانت املحاسبة من مهاك، وما كان اخلوف لك شعارا، واحلذر لك  

 (6)جل وعز، فأعدا له جوابا(دثارا.. ابن آدم.. إنك ميت ومبعوث وموقوف بني يدي اهلل  

خر   [ 1560]احلديث:  قال اإلمام السجاد: )املؤمن من دعائه عىل ثالث: إما أن ُيدا
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 (1) له، وإما أن يعجل له، وإما أن ُيدفع عنه بالء يريد أن يصيبه(

قال اإلمام السجاد: )إنا املنافق ينهى وال ينتهي، ويأمر وال يأَتر،    [ 1561]احلديث:  

ه العشاء وَل يصم،  إذا قام إىل  الصالة اعرتض، وإذا ركع ربض، وإذا سجد نقر، يميس ومها

ه النوم وَل يسهر.. واملؤمن خلط عمله بحلمه، َيلس ليعلم، وينصت ليسلم،   ويصبح ومها

ث باألمانة األصدقاء، وال يكتم الشهادة للبعداء، وال يعمل شيئا من احلق رئاء، وال   ال حيدا

ي خا  ف مما يقولون، ويستغفر اهلل ملا ال يعلمون، وال يَضه جهل من  يرتكه حياء. إن ُزكا

 (2)جهله(

قال اإلمام السجاد: )يا سوأتاه ملن غلبت إحداته عرشاته ـ يريد   [ 1562]احلديث:  

 (3)أنا السيئة بواحدة، واحلسنة بعرشة ـ(

  اآلخرة قال اإلمام السجاد: )إنا الدنيا قد ارحتلت مدبرة، وإنا  [ 1563]احلديث: 

لت مقبلة، ولكل واحد منهام بنون، فكونوا من أبناء  ، وال تكونوا من أبناء  اآلخرةقد ترحا

، ألنا الزاهدين اختذوا أرض اهلل  اآلخرةالدنيا، فكونوا من الزاهدين يف الدنيا، والراغبني يف  

  (4)املدر وسادا، واملاء طيبا، وقرضوا املعاش من الدنيا تقريضا(بساطا، والرتاب فراشا، و

قال اإلمام السجاد: )اعلموا أنه من اشتاق إىل اجلنة سارع إىل   [ 1564]احلديث: 

احلسنات وسال عن الشهوات، ومن أشفق من النار بادر بالتوبة إىل اهلل من ذنوبه، وراجع  

مصائبها وَل يكرهها، وإنا هلل عز وجل لعبادًا   عن املحارم، ومن زهد يف الدنيا هانت عليه 

مني، وكمن   اآلخرةقلوهبم معلقة ب ين منعا وثواهبا، وهم كمن رأى أهل اجلنة يف اجلنة خملدا
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بني، فأولئك رشورهم وبوائقهم عن الناس مأمونة، وذلك أنا   رأى أهل النار يف النار معذا

رام مغضوض، وحوائجهم إىل  قلوهبم عن الناس مشغولة بخوف اهلل، فطرفهم عن احل

الناس خفيفة، قبلوا اليسري من اهلل يف املعاش وهو القوت، فصربوا أياما قصارى لطول  

 (1) احلْسة يوم القيامة(

قال اإلمام السجاد: )ربا مغرور مفتون يصبح الهيا ضاحكا،   [ 1565]احلديث: 

 (2)يأكل ويرشب وهو ال يدري لعله قد سبقت له من اهلل سخطة َيصىَل هبا نار جهنم(

قال اإلمام السجاد: )ثالث منجيات للمؤمن: كفه لسانه عن   [ 1566]احلديث: 

 (3)طول البكاء عىل خطيئته(الناس واغتياهبم، وإشغاله نفسه بام ينفعه آلخرته ودنياه، و

قال اإلمام السجاد: )نظر املؤمن يف وجه أخيه املؤمن للمودة   [ 1567]احلديث: 

 (4)واملحبة له عبادة(

قال اإلمام السجاد: )ثالث من كنا فيه من املؤمنني كان يف كنف    [ 1568]احلديث:  

اهلل، وأظله اهلل يوم القيامة يف ظل عرشه، وآمنه من فزع اليوم األكرب: من أعطى من نفسه  

مها أو يف   م يدا وال رجال حتى يعلم أنه يف طاعة اهلل قدا ما هو سائلهم لنفسه.. ورجل َل يقدا

بعيب حتى يرتك ذلك العيب من نفسه، وكفى باملرء شغال   معصيته.. ورجل َل يعب أخاه

 (5)بعيبه لنفسه عن عيوب الناس( 

قال اإلمام السجاد: )ما من َشء أحبا إىل اهلل بعد معرفته من   [ 1569]احلديث: 

ة بطن وفرج، وما من َشء أحبا إىل اهلل من أن ُيسأل(  (6) عفا
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ىل لقدرته عليك، واستحه منه  قال اإلمام السجاد: )خف اهلل تعا  [ 1570]احلديث: 

لقربه منك، وال تعادينا أحدا وإن ظننت أنه ال يَضك، وال تزهدنا صداقة أحد، وإن ظننت  

أنه ال ينفعك، فإنك ال تدري متى ترجو صديقك، وال تدري متى ختاف عدوك، وال يعتذر  

 (1)إليك أحد إال قبلت عذره، وإن علمت أنه كاذب، وليقلا عيب الناس عىل لسانك(

قال اإلمام السجاد: )ما استغنى أحد باهلل إال افتقر الناس إليه،   [ 1571]احلديث: 

ومن اتكل عىل حسن اختيار اهلل عزا وجلا له، َل يتمنا أنه يف غري احلال التي اختارها اهلل تعاىل  

 (2) له(

قال اإلمام السجاد: )أشدا ساعات ابن آدم ثالث ساعات:   [ 1572]احلديث: 

يعاين فيها ملك املوت، والساعة التي يقوم فيها من قربه، والساعة التي يقف   الساعة التي

ا إىل النار(   فيها بني يدي اهلل تبارك وتعاىل، فإما إىل اجلنة وإما

ثم قال: )إن نجوت يا بن آدم عند املوت فأنت أنت، وإال هلكت.. وإن نجوت يا  

نجوت يا بن آدم يف مقام القيامة    بن آدم حني توضع يف قربك فأنت أنت، وإال هلكت.. وإن 

فأنت أنت، وإال هلكت.. وإن نجوت يا بن آدم حني حيمل الناس عىل الرصاط فأنت أنت،  

 وإال هلكت.. وإن نجوت يا بن آدم حني يقوم الناس لرب العاملني فأنت أنت، وإال هلكت. 

ْم َبْرَزٌخ إهىَل َيْومه ُيْبَعُثونَ ﴿ثم تال:   ْن َوَرائههه [ قال: )هو القرب وإنا  100ؤمنون:  ]امل  ﴾َومه

 هلم فيه ملعيشة ضنكا، واهلل إنا القرب لروضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار( 

ثم أقبل عىل رجل من جلسائه فقال له: )قد علم ساكن السامء ساكن اجلنة من ساكن  
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 (1)النار، فأي الرجلني أنت وأي الدارين دارك(

قال اإلمام السجاد: )أظهر اليأس من الناس فإنا ذلك من   [ 1273]احلديث: 

الغنى، وأقل طلب احلوائج إليهم فإنا ذلك فقر حارض، وإياك وما يعتذر منه، وصلِّ صالة  

 (2)مودع، وإن استطعت أن تكون اليوم خريا منك أمس، وغدا خريا منك اليوم فافعل(

بني ثالث خصال: شهادة   قال اإلمام السجاد: )ال َيلك مؤمن [ 1574]احلديث: 

، وسعة رَحة اهلل عز وجل..  أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وشفاعة رسول اهلل 

خف اهلل عز وجل لقدرته عليك، واستح منه لقربه منك، إذا صليت صل صالة مودع،  

 (3) وإياك وما يعتذر منه، وخف اهلل خوفا ليس بالتعذير(

اد: )إياك واالبتهاج بالذنب.. فإنا االبتهاج به قال اإلمام السج [ 1575]احلديث: 

 (4)أعظم من ركوبه(

قال اإلمام السجاد: )كل عني ساهرة يوم القيامة إال ثالث   [ 1576]احلديث: 

ت عن حمارم اهلل، وعني فاضت من خشية   عيون: عني سهرت يف سبيل اهلل، وعني غضا

 (5)اهلل(

الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات  ): السجادقال اإلمام  [ 1577]احلديث: 

 (6)اليقني(

 (7)من َكُرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا():  السجادقال اإلمام    [ 5781]احلديث:  
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إن عالمة الزاهدين يف الدنيا الراغبني يف  : ) السجادقال اإلمام  [ 1579]احلديث: 

ال وإن العامل  تركهم كل خليط وخليل، ورفضهم كل صاحب ال يريد ما يريدون. أ  اآلخرة

هو الزاهد يف عاجل زهرة الدنيا، اآلخذ للموت أهبته احلاث عىل العمل قبل    اآلخرةلثواب  

فناء االجل، ونزول ما البد من لقائه، وتقديم احلذر قبل احلني فإن اهلل عزوجل يقول:  

ُعونه ) ﴿ ًا فهياَم َتَرْكُت ( َلَعيلِّ أَ 99َحتىى إهَذا َجاَء َأَحَدُهُم املَْْوُت َقاَل َربِّ اْرجه
  ﴾ ْعَمُل َصاحله

[، فلينزلن أحدكم اليوم نفسه يف هذه الدنيا كمنزلة املكرور إىل الدنيا،  100،  99]املؤمنون:  

 (1)النادم عىل ما فرط فيها من العمل الصالح ليوم فاقته(

اعلموا عباد اهلل.. أنه من خاف البيات  ): السجادقال اإلمام  [ 1580]احلديث: 

جتاىف عن الوساد، وامتنع من الرقاد، وأمسك عن بعض الطعام والرشاب من خوف سلطان  

أهل الدنيا، فكيف ـ وحيك ـ يا بن آدم من خوف بيات سلطان رب العزة، وأخذه األليم،  

بالليل والنهار، فذلك  وبياته ألهل املعايص وبياته ألهل املعايص والذنوب مع طوارق املنايا  

البيات الذي ليس منه منجى، وال دونه ملتجأ، وال منه مهرب. فخافوا اهلل أَيا املؤمنون من 

يده ﴿البيات خوف أهل التقوى، فإن اهلل يقول:  ي َوَخاَف َوعه   ﴾ َذلهَك ملهَْن َخاَف َمَقامه

ا رضر عاقبة امليل  [، فاحذروا زهرة احلياة الدنيا وغرورها ورشورها، وتذكرو14]إبراهيم:  

 (2) إليها، فإن زينتها فتنة وحبها خطيئة(

اعلم ـ وحيك ـ يا ابن آدم أن قسوة البطنة،  ): السجادقال اإلمام  [ 1581]احلديث:  

وفرتة امليلة، وسكر الشبع، وغرة امللك مما يثبط ويبطئ عن العمل وينيس الذكر، ويلهي عن  

به خبل من سكر الرشاب وأن العاقل عن اهلل،    اقرتاب االجل، حتى كأن املبتىل بحب الدنيا 
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اخلائف منه، العامل له ليمرن نفسه ويعودها اجلوع، حتى ما تشتاق إىل الشبع، وكذلك  

تضمر اخليل لسبق الرهان، فاتقوا اهلل عباد اهلل تقوى مؤمل ثوابه، وخاف عقابه، فقد هلل أنتم  

من كريم ثوابه تشتاقون فتعملون،    أعذرو أنذر وشوق وخوف، فال أنتم إىل ما شوقكم إليه 

وال أنتم مما خوفكم به من شديد عقابه وأليم عذابه ترهبون فتنكلون وقد نبأكم اهلل يف كتابه  

ا َلُه َكاتهُبونَ ﴿أنه:  ٌن َفاَل ُكْفَراَن لهَسْعيههه َوإهنى َاته َوُهَو ُمْؤمه
احله َن الصى ]األنبياء:   ﴾َفَمْن َيْعَمْل مه

[، ثم رضب لكم االمثال يف كتابه ورصف االيات لتحذروا عاجل زهرة احلياة الدنيا 94

نَْدُه َأْجٌر َعظهيٌم  هلل إهنىاَم َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم فهْتنٌَة َوا﴿فقال:  [، فاتقوا اهلل ما  15]التغابن:  ﴾ عه

عظ اهلل، وما أعلم إال كثريا منكم قد  استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فاتقوا اهلل واتعظوا بموا

هنكته عواقب املعايص فام حذرها، وأرضت بدينه فام مقتها.. أما تسمعون النداء من اهلل  

ينٌَة َوَتَفاُخٌر َبْينَُكْم  ﴿بعيبها وتصغريها حيث قال:  ٌب َوهَلٌْو َوزه ْنَيا َلعه اْعَلُموا َأنىاَم احْلََياُة الده

ا ُثمى  َوَتَكاُثٌر يفه اأْلَمْ  اُه ُمْصَفرًّ اَر َنَباُتُه ُثمى ََيهيُج َفرَتَ َواله َواأْلَْواَلده َكَمَثله َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفى

َن ا اآلخرةَيُكوُن ُحَطاًما َويفه  َرٌة مه يٌد َوَمْغفه ْنَيا إهالى َمَتاُع   هللَعَذاٌب َشده ْضَواٌن َوَما احْلََياُة الده َوره

 وَ ( َسابهقُ 20اْلُغُروره ) 
ه
اَمء ْن َربُِّكْم َوَجنىٍة َعْرُضَها َكَعْرضه السى َرٍة مه ْت   األرض وا إهىَل َمْغفه دى ُأعه

يَن آَمنُوا بها  ]احلديد:   ﴾ ُذو اْلَفْضله اْلَعظهيمه  هلل ُيْؤتهيهه َمْن َيَشاُء َوا هللَوُرُسلههه َذلهَك َفْضُل ا هلللهلىذه

يَن آمَ ﴿ [، وقال:  21،  20 َا الىذه ُقوا اَياَأَيه ُقوا ا  هللنُوا اتى َمْت لهَغٍد َواتى   هلل إهنى ا  هلل َوْلَتنُْظْر َنْفٌس َما َقدى

يَن َنُسوا ا18َخبهرٌي بهاَم َتْعَمُلوَن ) َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأوَلئهَك ُهُم   هلل ( َواَل َتُكوُنوا َكالىذه

ُقونَ  فكروا واعملوا ملا خلقتم له، فإن اهلل  [، فاتقوا اهلل عباد اهلل وت 19،  18]احلرش:    ﴾ اْلَفاسه

َل خيلقكم عبثا وَل يرتككم سدى، قد عرفكم نفسه، وبعث إليكم رسوله، وأنزل عليكم  

َأََلْ  ﴿كتابه، فيه حالله وحرامه، وحججه وأمثاله، فاتقوا اهلل فقد احتج عليكم ربكم فقال: 

[، فهذه حجة  10 ـ 8]البلد:  ﴾َوَهَدْينَاُه النىْجَدْينه ( 9( َولهَساًنا َوَشَفَتنْيه )8َنْجَعْل َلُه َعْينَنْيه ) 
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عليكم فاتقوا اهلل ما استطعتم فإنه ال قوة إال باهلل وال تكالن إال عليه وصىل اهلل عىل حممد  

 (1)نبيه(

إن امللك املوكل بالعبد يكتب يف صحيفة  ): السجادقال اإلمام  [ 1582]احلديث: 

 (2)وآخرها خريا، يغفر لكم ما بني ذلك(أعامله، فاملؤوا أوهلا 

عجبت للمتكرب الفخور كان أمس نطفة  ): السجادقال اإلمام  [ 1583]احلديث: 

وهو يرى اخللق! والعجب كل   هلل وهو غدا جيفة! والعجب كل العجب ملن شك يف ا

العجب ملن أنكر املوت وهو يرى من يموت كل يوم وليلة! والعجب كل العجب ملن أنكر  

وهو يرى األوىل! والعجب كل العجب لعامر دار الفناء ويرتك دار   اآلخرة ة النشأ

 (3)البقاء!(

كتب اإلمام السجاد إىل الزهري يعظه: )كفانا اهلل وإياك من   [ 1584]احلديث: 

الفتن، ورَحك من النار، فقد أصبحت بحال ينبغي ملن عرفك هبا أن يرََحَك، فقد أثقلتك  

، وأطال من عمرك، وقامت عليك حجج اهلل بام َحالك من كتابه،  نعم اهلل بام أصحا من بدنك

فك من سناة نبيه حممد   هك فيه من دينه، وعرا .. فانظر أيا رجل تكون غدًا، إذا وقفت  وفقا

بني يدي اهلل فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها؟!.. وعن حججه عليك كيف  

قضيتها؟!.. وال حتسبنا اهلل قابال منك بالتعذير، وال راضيًا منك بالتقصري، هيهات..  

  ﴾ اسه َواَل َتْكُتُموَنُه َلُتَبيُِّننىُه لهلنى ﴿هيهات.. ليس كذلك، أخذ عىل العلامء يف كتابه إذ قال: 

[، واعلْم أن أدنى ما كتمت، وأخفا ما احتملت أن آنست وحشة الظاَل،  187]آل عمران:  
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ك منه حني دنوت، وإجابتك له حني ُدعيت، فام أخوفني أن   لت له طريق الغيا بدنوا وسها

ظالمة، إنك  تكون تبوء بإثمك غدًا مع اخَلَونة، وأن ُتسأل عاما أخذت بإعانتك عىل ظلم ال 

أخذت ما ليس لك ممن أعطاك، ودنوت ممن َل يُردا عىل أحد حقًا، وَل تُردا باطاًل حني أدناك،  

وأحببت من حادا اهلل.. أو ليس بدعائه إياك حني دعاك جعلوك قطبًا، أداروا بك رحى  

الكًا مظاملهم، وجْسًا يعربون عليك إىل بالياهم، وسلااًم إىل ضاللتهم، داعيًا إىل غياهم، س

ال إليهم، فلم يبلغ   سبيلهم، ُيدخلون بك الشك عىل العلامء، ويقتادون بك قلوب اجلها

أخصه وزرائهم، وال أقوى أعواهنم، إال دون ما بلغت من إصالح فسادهم، واختالف  

اخلاصة والعامة إليهم.. فام أقلا ما أعطوك يف قدر ما أخذوا منك، وما أيْس ما عمروا لك،  

بوا عليك؟!.. فانظر لنفسك فإنه ال ينظر هلا غريك، وحاسبها حساب رجل   فكيف ما خرا

ا بعد، فأعرض عن كل ما أنت فيه حتى تلحق بالصاحلني الذين ُدفنوا يف   مسؤول.. أما

أسامهلم، الصقة بطوهنم بظهورهم، ليس بينهم وبني اهلل حجاب، وال تفتنهم الدنيا وال  

حلقوا، فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا املبلغ، مع  يفتنون هبا، رغبوا فطلبوا، فام لبثوا أن  

كرب سناك، ورسوخ علمك، وحضور أجلك، فكيف يسلم احلدث يف سناه، اجلاهل يف  

علمه، املأفون يف رأيه، املدخول يف عقله.. إناا هلل وإناا إليه راجعون.. عىل من  

ل؟!..وعند من املستعتب؟!.. نشكو إىل اهلل بثانا وما نر  ى فيك، ونحتسب عند اهلل  املعوا

اك بنعمه صغريًا وكبريًا؟!..وكيف إعظامك ملن   مصيبتنا بك.. فانظر كيف شكرك ملن غذا

جعلك بدينه يف الناس مجياًل؟!.. وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته يف الناس  

من    ستريًا؟!.. وكيف قربك أو بعدك ممن أمرك أن تكون منه قريبًا ذلياًل؟!.. ما لك ال تنتبه 

َأَضاُعوا  ﴿ نعستك، وتستقيل من عثرتك.. ما أخوفني أن تكون كمن قال اهلل تعاىل يف كتابه:  

َهَواته َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا   َبُعوا الشى اَلَة َواتى [، استحَمَلك كتابه، واستوَدَعك  59]مريم:    ﴾ الصى
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 (1)علمه فأضعتها، فنحمد اهلل الذي عافانا مما ابتالك به.. والسالم(

عن سعيد بن املسيب قال: كان عيل بن احلسني يعظ الناس   [ 1585]احلديث: 

هبذا الكالم يف كل مجعة يف مسجد الرسول   اآلخرةيزهدهم يف الدنيا، ويرغبهم يف أعامل 

  وحفظ عنه وكتب، وكان يقول: )أَيا الناس اتقوا اهلل واعلموا أنكم إليه ترجعون فـ

 َتَوده َلْو َأنى َبْينََها َوَبْينَُه َأَمًدا  جَتهُد ُكله َنْفٍس َما َعمه ﴿
ٍ
ْن ُسوء َلْت مه ا َوَما َعمه ْن َخرْيٍ حُمََْضً َلْت مه

ُرُكُم ا يًدا َوحُيَذِّ َباده  هلل َنْفَسُه َوا هلل َبعه [.. وحيك ابن آدم الغافل  30]آل عمران:  ﴾ َرُءوٌف بهاْلعه

أقبل نحوك حثيثا يطلبك،   وليس بمغفول عنه، ابن آدم إن أجلك أرسع شئ إليك، قد

ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك، وقبض امللك روحك، ورصت إىل منزل  

وحيدا فرد إليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكري ملساءلتك، وشديد  

 امتحانك.

أال وإنا أول ما يسأالنك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي ُأرسل إليك،  

الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت  وعن دينك 

تتواله، ثم عن عمرك فيام أفنيته، ومالك من أين اكتسبته وفيام أتلفته، فخذ حذرك وانظر  

لنفسك، وأعدا للجواب قبل االمتحان واملساءلة واالختبار؛ فإن تك مؤمنا تقيا عارفا  

لياء اهلل لقاك اهلل حجتك، وأنطق لسانك بالصواب  بدينك، متبعا للصادقني، مواليا الو

فأحسنت اجلواب، فبرشت باجلنة والرضوان من اهلل واخلريات احلسان واستقبلتك املالئكة  

بالروح والرحيان وإن َل تكن كذلك تلجلج لسانك، ودحضت حجتك، وعييت عن  

 ة جحيم. اجلواب وبرشت بالنار، واستقبلتك مالئكة العذاب، بنزل من َحيم وتصلي 
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واعلم يا ابن آدم أن من وراء هذا ماهو أعلم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة  

[، وَيمع اهلل فيه االولني  103]هود:  ﴾َذلهَك َيْوٌم جَمُْموٌع َلُه النىاُس َوَذلهَك َيْوٌم َمْشُهوٌد ﴿

َفةه إهذه اْلُقُلوُب َلَدى  ﴿واالخرين ذلك يوم ينفخ يف الصور وتبعثر فيه القبور، ذلك  َيْوَم اآْلزه

يٍع ُيَطاُع  ْن ََحهيٍم َواَل َشفه نَي َما لهلظىاملههنَي مه ره َكاظهمه [ ذلك يوم ال تقال فيه  18]غافر:  ﴾احْلَنَاجه

من أحد فيه فدية، وال تقبل من أحد فيه معذرة، وال الحد فيه مستقبل   عثرة، وال تؤخذ

توبة، ليس إال اجلزاء باحلسنات، واجلزاء بالسيئات، فمن كان من املؤمنني عمل يف هذه  

الدنيا مثقال ذرة من خري وجده ومن كان عمل من املؤمنني يف هذه الدنيا مثقال ذرة من رش  

 وجده. 

املعايص والذنوب فقد هناكم اهلل عنها وحذركموها يف  فاحذروا أَيا الناس من 

الكتاب الصادق والبيان الناطق وال تأمنوا مكراهلل وشدة أخذه عند ما يدعوكم إليه  

َقْوا  ﴿الشيطان اللعني من عاجل الشهوات واللذات يف هذه الدنيا فإن اهلل يقول:   يَن اتى إهنى الىذه

يْ  َن الشى ُهْم َطائهٌف مه ونَ إهَذا َمسى ُ
ُروا َفإهَذا ُهْم ُمْبرصه [، فأشعروا  201]األعراف:  ﴾َطانه َتَذكى

قلوبكم ـ هلل أنتم ـ خوف اهلل، وتذكروا ماقد وعدكم اهلل يف مرجعكم إليه من حسن ثوابه،  

كام قد خوفكم من شديد العقاب، فإنه من خاف شيئا حذره، ومن حذر شيئا نكله، فال  

ىل زهرة احلياة الدنيا فتكونوا من الذين مكروا السيئات، وقد  تكونوا من الغافلني املائلني إ

َف ا  ﴿قال اهلل تعاىل:   يَِّئاته َأْن خَيْسه يَن َمَكُروا السى َن الىذه هُم    هللَأَفَأمه َأْو َيْأتهَيُهُم اْلَعَذاُب    األرض هبه

ْن َحْيُث اَل َيْشُعُروَن )  ْم َفاَم  45مه بههه يَن ) ( َأْو َيْأُخَذُهْم يفه َتَقله زه ( َأْو َيْأُخَذُهْم َعىَل  46ُهْم بهُمْعجه

يمٌ  ٍف َفإهنى َربىُكْم َلَرُءوٌف َرحه  [ 47  ـ 45]النحل:   ﴾خَتَوه

فاحذروا ما قد حذركم اهلل، واتعظوا بام فعل بالظلمة يف كتابه، وال تأمنوا أن ينزل  

كم، وإن السعيد من  بكم بعض ما تواعد به القوم الظاملني يف الكتاب، تاهلل لقد وعظتم بغري
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وعظ بغريه، ولقد أسمعكم اهلل يف الكتاب ما فعل بالقوم الظاملني من أهل القرى قبلكم  

يَن )﴿حيث قال:   ْن َقْرَيٍة َكاَنْت َظاملهًَة َوَأْنَشْأَنا َبْعَدَها َقْوًما آَخره وا  11َوَكْم َقَصْمنَا مه ( َفَلامى َأَحسه

نَْها َيرْ  ْفُتْم فهيهه َوَمَساكهنهُكْم َلَعلىُكْم  12ُكُضوَن ) َبْأَسنَا إهَذا ُهْم مه ُعوا إهىَل َما ُأْتره ( اَل َتْرُكُضوا َواْرجه

( َفاَم َزاَلْت تهْلَك َدْعَواُهْم َحتىى َجَعْلنَاُهْم  14( َقاُلوا َياَوْيَلنَا إهنىا ُكنىا َظاملههنَي ) 13ُتْسَأُلوَن ) 

ينَ  ده يًدا َخامه [، وأيم اهلل إن هذه لعظة لكم وختويف إن اتعظتم  15 ـ  11]األنبياء:  ﴾ َحصه

َوَلئهْن  ﴿وخفتم، ثم رجع إىل القول من اهلل يف الكتاب عىل أهل املعايص والذنوب، فقال: 

ْن َعَذابه َربَِّك َلَيُقوُلنى َياَوْيَلنَا إهنىا ُكنىا َظاملههنيَ  ْتُهْم َنْفَحٌة مه [، فإن قلتم أَيا  46]األنبياء:  ﴾َمسى

ْسَط  ﴿لناس: إن اهلل إنام عنى هبذا أهل الرشك فكيف ذاك وهو يقول: ا يَن اْلقه َوَنَضُع املََْوازه

َا َوَكَفى بهنَ ْن َخْرَدٍل َأَتْينَا هبه ْثَقاَل َحبىٍة مه َياَمةه َفاَل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َوإهْن َكاَن مه بهنيَ لهَيْومه اْلقه   ﴾ ا َحاسه

 [؟ 47]األنبياء:  

واعلموا عباد اهلل أن أهل الرشك ال تنصب هلم املوازين، وال تنرش هلم الدواوين وإنام 

تنرش الدواوين الهل االسالم، فاتقوا اهلل عباد اهلل واعلموا أن اهلل َل خيرت هذه الدنيا وعاجلها  

الحد من أوليائه، وَل يرغبهم فيها ويف عاجل زهرهتا، وظاهر هبجتها، وإنام خلق الدنيا 

خلق أهلها ليبلوهم أَيم أحسن عمال الخرته، وأيم اهلل لقد رضب لكم فيها االمثال،  و

ورصف االيات لقوم يعقلون، فكونوا أَيا املؤمنون من القوم الذين يعقلون وال قوة إال  

إهنىاَم  ﴿باهلل، وازهدوا فيام زهدكم اهلل فيه من عاجل احلياة الدنيا فإن اهلل يقول وقوله احلق: 

 َفاْخَتَلَط بههه َنَباُت  َمَثُل 
ه
اَمء َن السى  َأْنَزْلنَاُه مه

ٍ
ْنَيا َكاَمء ىا َيْأُكُل النىاُس َواأْلَْنَعاُم   األرضاحْلََياةه الده

ممه

ُْم َقادهُروَن َعَلْيَها َأَتاَها َأْمُرَنا لَ   األرض َحتىى إهَذا َأَخَذته   نَْت َوَظنى َأْهُلَها َأهنى يى ْياًل َأْو  ُزْخُرَفَها َوازى

ُرونَ  ُل اآْلَياته لهَقْوٍم َيَتَفكى يًدا َكَأْن ََلْ َتْغَن بهاأْلَْمسه َكَذلهَك ُنَفصِّ ]يونس:    ﴾ هَنَاًرا َفَجَعْلنَاَها َحصه

[، فكونوا عباداهلل من القوم الذين يتفكرون، وال تركنوا إىل الدنيا فإن اهلل قد قال ملحمد  24
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ْن ُدونه اَواَل َتْرَكُن﴿والصحابه:  نبيه  ُكُم النىاُر َوَما َلُكْم مه يَن َظَلُموا َفَتَمسى ْن   هللوا إهىَل الىذه مه

ونَ  [، وال تركنوا إىل زهرة احلياة الدنيا وما فيها ركون من  113]هود:  ﴾َأْولهَياَء ُثمى اَل ُتنْرَصُ

العامل  اختذها دار قرار ومنزل استيطان، فإهنا دار قلعة وبلغة، ودار عمل، فتزودوا ا

الصاحلة منها قبل أن خترجوا منها، وقبل االذن من اهلل يف خراهبا، فكأن قد أخرهبا الذي  

عمرها أول مرة وابتدأها وهو ويل مرياثها.. وأسأل اهلل لنا ولكم العون عىل تزود التقوى،  

والزهد فيها، جعلنا اهلل وإياكم من الزاهدين يف عاجل زهرة احلياة الدنيا، والراغبني  

 (1)فإنام نحن به وله( اآلخرةلعاملني الجل ثواب ا

قال طاووس اليامين: مررت باحلجر، فإذا أنا بشخص راكع   [ 1586]احلديث: 

لته فإذا هو اإلمام السجاد، فقلت: يا نفس.. رجل صالح من أهل بيت النبوة   وساجد، فتأما

واهلل ألغتنمنا دعاءه، فجعلت أرقبه حتى فرغ من صالته ورفع باطن كفيه إىل السامء وجعل  

إليك بالذنوب مملوءة، وعيناي بالرجاء  يقول: )سيدي.. سيدي.. هذه يداي قد مددهتام 

ممدودة، وحق ملن دعاك بالندم تذلال أن جتيبه بالكرم تفضال.. سيدي.. أ من أهل الشقاء  

فُأطيل بكائي؟..أم من أهل السعادة خلقتني فابرش رجائي؟.. سيدي.. أ لَضب املقامع  

استطاع اهلرب    خلقت أعضائي؟.. أم لرشب احلميم خلقت أمعائي؟.. سيدي.. لو أن عبدا 

من مواله لكنت أول اهلاربني منك، لكني أعلم أين ال أفوتك.. سيدي.. لو أن عذاِب مما  

يزيد يف ملكك لسألتك الصرب عليه، غري أين أعلم أنه ال يزيد يف ملكك طاعة املطيعني، وال  

ينقص منه معصية العاصني.. سيدي.. ما أنا وما خطري؟.. هب يل بفضلك، وجلالني  

واعف عن توبيخي بكرم وجهك.. إهلي وسيدي.. ارَحني مرصوعا عىل الفراش   بسرتك،
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لني صالح جرييت، وارَحني   تقلابني أيدي أحبتي، وارَحني مطروحا عىل املغتسل يغسا

حمموال قد تناول األقرباء أطراف جنازيت، وارحم يف ذلك البيت املظلم وحشتي وغربتي  

 ووحديت( 

ي فالتفت إيل فقال: )ما يبكيك يا يامين؟!.. أو  قال طاووس: فبكيت حتى عال نحيب

،  ليس هذا مقام املذنبني؟(.. فقلت: حبيبي!.. حقيق عىل اهلل أن ال يردك وجدك حممد 

قال: فبينا نحن كذلك إذ أقبل نفر من أصحابه فالتفت إليهم فقال: )معارش أصحاِب..  

وعليها حريصون، وهبا  ، ولست أوصيكم بالدنيا فإنكم هبا مستوصون، اآلخرةأوصيكم ب

، و كم   اآلخرةمستمسكون.. معارش أصحاِب.. إنا الدنيا دار ممرا ، فخذوا من ممرا دار مقرا

جوا من الدنيا قلوبكم   كم، وال هتتكوا أستاركم عند من ال خيفى عليه أرساركم، وأخره ملقرا

من األمم  قبل أن خترج منها أبدانكم.. أَما رأيتم وسمعتم ما اسُتدرج به من كان قبلكم 

السالفة والقرون املاضية، َل تروا كيف فضح مستورهم؟!.. وأمطر مواطر اهلوان عليهم  

 (1) بتبديل رسورهم بعد خفض عيشهم، ولني رفاهيتهم(

روي أنا اإلمام السجاد رأى يوما احلسن البرصي وهو يقصا   [ 1587]احلديث: 

نفَسك للموت؟(..قال: ال،   عند احلجر األسود، فقال له اإلمام السجاد: )أترىض يا حسن

قال: )فعملك للحساب؟(.. قال: ال، قال: )فثما دار للعمل غري هذه الدار؟(.. قال: ال،  

قال: )فلله يف أرضه معاذ غري هذا البيت؟(..قال: ال، قال: )فلهَم تشغل الناس عن  

 الطواف؟!( 

وإنام    وقيل له يوما: إنا احلسن البرصي قال: )ليس العجب ممن هلك كيف هلك؟.. 
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العجب ممن نجا كيف نجا(، فقال اإلمام السجاد أنا أقول: )ليس العجب ممن نجا كيف  

 (1)نجا، وأما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رَحة اهلل(

قال رجل عند اإلمام السجاد: اللهم.. أغنني عن خلقك، فقال    [ 1588]احلديث:  

 (2) أغنني عن رشار خلقك( له: )ليس هكذا، إنام الناس بالناس، ولكن قل: اللهم..

قال رجل لإلمام السجاد: إين ألحبك يف اهلل حبا شديدا، فنكس    [ 1589]احلديث:  

اإلمام السجاد رأسه ثم قال: )اللهم.. إين أعوذ بك أن ُأحب فيك وأنت يل مبغض.. ثم  

 (3)قال له: ُأحبك للذي حتبني فيه(

نظر اإلمام السجاد إىل سائل يبكي فقال: )لو أنا الدنيا كانت يف   [ 1590]احلديث:  

 (4)سقطت منه ما كان ينبغي له أن يبكي عليها( كفا هذا، ثم 

قيل لإلمام السجاد: ما أشد بغض قريش ألبيك.. قال اإلمام   [ 1591]احلديث: 

السجاد: )ألنه أورد أوهلم النار، وألزم آخرهم العار(.. ثم جرى ذكر املعايص فقال:  

ته( ته، وال حيتمي من الذنب ملعرا  (5))عجبت ملن حيتمي عن الطعام ملَضا

السجاد: )كيف أصبحت؟(.. قال: )أصبحنا خائفني  لإلمام  قيل    [ 1592]احلديث:  

 (6) برسول اهلل، وأصبح مجيع أهل اإلسالم آمنني به(

جاء رجل إىل اإلمام السجاد يشكو إليه حاله، فقال: )مسكني   [ 1593]احلديث: 

، ولو اعترب هل انت عليه املصائب  ابن آدم له يف كل يوم ثالث مصائب، ال يعترب بواحدة منهنا

وأمر الدنيا: فأما املصيبة األوىل: فاليوم الذي ينقص من عمره، وإن ناله نقصان يف ماله اغتما  
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به، والدرهم خيلف عنه والعمر ال يرداه َشء.. والثانية: أنه يستويف رزقه، فإن كان حالال  

)وما  حوسب عليه، وإن كان حراما عوقب عليه.. والثالثة: )أعظم من ذلك، قيل: 

مرحلة، ال يدري عىل اجلنة أم عىل   اآلخرةهي؟..قال: )ما من يوم يميس إال وقد دنا من 

 (1)النار(

عارض بعضهم اإلمام السجاد يف مسائل من الفقه، فقال اإلمام    [ 1594]احلديث:  

السجاد: )يا هذا.. إنك لو رصت إىل منازلنا ألريناك آثار جربائيل يف رحالنا، أفيكون أحد  

 (2)أعلم بالسناة منا؟(

  هللاتق ا)عىل رجل من جلسائه فقال له: اإلمام السجاد أقبل  [ 1595]احلديث: 

لب ما َل خيلق؛ فإن من طلب ما َل خيلق تقطعت نفسه حْسات،  وأمجل يف الطلب، وال تط

  فقال الرجل: وكيف يطلب ما َل خيلق؟ ثم قال: وكيف ينال ما َل خيلق؟(،  وَل ينل ما طلب 

من طلب الغنى واألموال والسعة يف الدنيا، فإنام يطلب ذلك للراحة، والراحة َل  ) فقال: 

قت الراحة يف اجلنة وألهل اجلنة، والتعب والنصب  ختلق يف الدنيا وال ألهل الدنيا، إنام خل

خلقا يف الدنيا وألهل الدنيا، وما أعطي أحد منها جفنة إال أعطي من احلرص مثليها، ومن  

أصاب من الدنيا أكثر كان فيها أشد فقرا؛ ألنه يفتقر إىل الناس يف حفظ أمواله، ويفتقر إىل  

راحة، ولكن الشيطان يوسوس إىل ابن آدم أن  كل آلة من آالت الدنيا، فليس يف غنى الدنيا  

 ( اآلخرةله يف مجع ذلك املال راحة، وإنام يسوقه إىل التعب يف الدنيا، واحلساب عليه يف 

 ( يف الدنيا للدنيا، بل تعبوا يف الدنيا لآلخرة هللكال ما تعب أولياء ا )ثم قال: 

سيح عيسى عليه  أال ومن اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة، كذلك قال امل)ثم قال: 
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الم للحواريني، إنام الدنيا قنطرة فاعربوها وال تعمروها   (1)(السا

قيل لإلمام السجاد: َمن أعظم الناس خطرا؟.. فقال: )َمن َل ير    [ 1596]احلديث:  

 (2)الدنيا خطرا لنفسه(

قيل لإلمام السجاد: ما املوت؟ قال: )للمؤمن كنزع ثياب   [ 1597]احلديث: 

وسخة قملة، وفك قيود وأغالل ثقيلة، واالستبدال بأفخر الثياب، وأطيبها روائح، وأوطأ  

املراكب، وآنس املنازل، وللكافر كخلع ثياب فاخرة، والنقل عن منازل أنيسة، واالستبدال  

 (3)م العذاب( بأوسخ الثياب وأخشنها، وأوحش املنازل، وأعظ

  ؟ قال: هلل: كيف أصبحت يا ابن رسول الإلمام السجادقيل  [ 1598]احلديث: 

،  العيال بالقوت، وبالسنة  النبي ، وتعاىل يطلبني بالفرائض هلل ا أصبحت مطلوبا بثامن: 

،  ملك املوت بالروح، واحلافظان بصدق العمل ، ووالشيطان باتباعه، النفس بالشهوةو

 (4)(فأنا بني هذه اخلصال مطلوب، القرب باجلسدو

قال اإلمام السجاد البنه اإلمام الباقر: )افعل اخلري إىل كل من   [ 1599]احلديث: 

طلبه منك، فإن كان أهله فقد أصبت موضعه، وإن َل يكن بأهل كنت أنت أهله، وإن  

 (5)شتمك رجل عن يمينك ثم حتول إىل يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره(

قال اإلمام السجاد لبعض بنيه: )يا بني.. إنا اهلل رضيني لك وَل    [ 1600]احلديث:  

 (6)يرضك يل، فأوصاك ِب وَل يوصني بك، عليك بالرب حتفة يسرية(

قال اإلمام السجاد لبعض بنيه: )يا بني.. انظر مخسة فال   [ 1601]احلديث: 
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ه من هم؟!(.. قال اإلمام  تصاحبهم وال حتادثهم وال ترافقهم يف طريق، فقال: )يا أب

د لك   ب لك البعيد، ويبعا السجاد: )إياك ومصاحبة الكذاب.. فإنه بمنزلة الْساب يقرا

القريب.. وإياك ومصاحبة الفاسق.. فإنه بايعك بُأكلة أو أقل من ذلك.. وإياك ومصاحبة  

يريد أن   البخيل.. فإنه خيذلك يف ماله أحوج ما تكون إليه.. وإياك ومصاحبة األَحق.. فإنه

 (1) ينفعك فيَضك.. وإياك ومصاحبة القاطع لرَحه.. فإين وجدته ملعونا يف كتاب اهلل(

: ملا حَضت أِب عيل بن احلسني الوفاة ضمني  اإلمام الباقرقال  [ 1602]احلديث: 

يا بني، أوصيك بام أوصاين به أِب حني حَضته الوفاة، وبام ذكر أن أباه  ) إىل صدره وقال: 

 (2)  ( بني، اصرب عىل احلق وإن كان مراأوصاه به: يا 

اتقوا الكذب الصغري منه  ) يقول لولده: اإلمام السجاد كان  [ 1603]احلديث: 

والكبري، يف كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب يف الصغري اجرتأ عىل الكبري، أما علمتم  

صديقا، وما يزال العبد يكذب    هللما يزال العبد يصدق حتى يكتبه ا)  قال:    هلل أن رسول ا

 (3)  (كذابا  هللحتى يكتبه ا

  أردت سفرا فأوصاين أِب فقال يف وصيته: قال اإلمام الباقر:  [ 1604]احلديث: 

إياك يا بني أن تصاحب األَحق أو ختالطه، واهجره وال حتادثه، فإن األَحق هجنة غائبا كان  )

عيه، وإن عمل أفسد، وإن اسرتعى  أو حارضا، إن تكلم فضحه َحقه، وإن سكت قرص به 

أضاع، ال علمه من نفسه يغنيه، وال علم غريه ينفعه، وال يطيع ناصحه، وال يسرتيح مقارنه،  

تود أمه أهنا ثكلته، وامرأته أهنا فقدته، وجاره بعد داره، وجليسه الوحدة من جمالسته، إن  
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 (1)(ن دونه كان أصغر من يف املجلس أعنى من فوقه، وإن كان أكربهم أفسد م

مرضه الذي تويف فيه، فجمع أوالده حممد    اإلمام السجاد  مرض  [ 1605]احلديث:  

وعمر وزيد واحلسني، وأوَّص إىل ابنه حممد وكناه بالباقر، وجعل أمرهم    هللواحلسن وعبد ا

يا بني إن العقل رائد الروح، والعلم رائد العقل،  )  إليه، وكان فيام وعظه يف وصيته أن قال:

اعلم يا بني أن صالح  و  .اعلم أن العلم أبقى، واللسان أكثر هذرا.و  ..ترمجان العلموالعقل  

ء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل؛  شأن الدنيا بحذافريها يف كلمتني: إصالح شأن املعاش مل 

اعلم أن الساعات تذهب غمك،  و . ء قد عرفه ففطن فيه.ألن اإلنسان ال يتغافل عن َش 

الطويل، فكم من مؤمل أمال ال يبلغه،    األملفإياك و.  ال بفراق أخرى. وأنك ال تنال نعمة إ

وجامع مال ال يأكله، ومانع مال سوف يرتكه، ولعله من باطل مجعه، ومن حق منعه، أصابه  

 (2)  (حراما وورثه عدوا، احتمل إرصه، وباء بوزره، ذلك هو اخلْسان املبني 

يا بني، إين  ) فقال:اإلمام الباقر ابنه اإلمام السجاد أوَّص  [ 1606]احلديث: 

يوم القيامة طوقا من    هللجعلتك خليفتي من بعدي، ال يدعي فيام بيني وبينك أحد إال قلده ا

يا بني، اشكر ملن أنعم عليك، وأنعم عىل من شكرك،  . عىل ذلك واشكره. هللنار، فاَحد ا

إذا كفرت، والشاكر يشكره أسعد منه بالنعمة   فإنه ال تزول نعمة إذا شكرت، وال بقاء هلا 

يدٌ ..  التي وجب عليه هبا الشكر يَدنىُكْم وَلئهْن َكَفْرُتْم إهنى َعذاِبه َلَشده  (3)  (َلئهْن َشَكْرُتْم أَلَزه

 الباقر: اإلمام  عن    الواردة ـ املواعظ والوصايا    4

إنام الدنيا سوق    ..يا عمر: ) لعمر بن عبد العزيز  اإلمام الباقرقال    [ 1607]احلديث:  
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هم   ،من األسواق  هم    ،منها خرج قوم بام ينفعهم ومنها خرجوا بام يَضا وكم من قوم قد رضا

ملهَا َل   ، فاستوعبوا فخرجوا من الدنيا ملومني ، بمثل الذي أصبحنا فيه حتى أتاهم املوت

م ما مجعوا من ال حيمدهم ، ُجنة وال مما كرهوا  ،ُعدة اآلخرة يأخذوا ملا أحبوا من    ، قسا

ون أن ننظر إىل تلك األعامل التي كناا نغبطهم   ،وصاروا إىل من ال يعذرهم  فنحن واهلل حمقا

   .فنكفا عنها  ، وننظر إىل تلك األعامل التي كنا نتخوف عليهم منها  ،هبا فنوافقهم 

ا قدمت عىل  تنظر الذي حتب أن يكون معك إذ: واجعل يف قلبك اثنتني .. فاتق اهلل

مه بني يديك وتنظر الذي تكرهه أن يكون معك إذا قدمت عىل ربك فابتغ به   ،ربك فقدا

   . وال تذهبنا إىل سلعة قد بارت عىل من كان قبلك ترجو أن جتوز عنك ، البدل

اب ، وافتح األبواب ..واتق اهلل يا عمر ل احلجا  ( ورد املظاَل ، وانرص املظلوم ، وسها

إيه يا  : فجثا عمر عىل ركبتيه وقال ،فيه استكمل اإليامن باهللثالث من كنا : ثم قال 

وإذا غضب   ،من إذا ريض َل يدخله رضاه يف الباطل  ..يا عمر   ،نعم: )أهل بيت النبوة فقال

 ( ومن إذا قدر َل يتناول ما ليس له ، َل خيرجه غضبه من احلق

ا ردا عمر بن  هذا م ، بسم اهلل الرَحن الرحيم: )فدعا عمر بدواة يف قرطاس وكتب

 (1)(ظالمة حممد بن عيل فدك ،عبد العزيز 

خدمت سيد األنام أبا جعفر حممد  : قال جابر بن يزيد اجلعفي [ 1608]احلديث: 

بعد ثامن  : فقال ،أفْدين: فلام أردت اخلروج وداعته فقلت له ، ثامن عرشة سنة اإلمام عيل بن 

بلاغ شيعتي  : )قال  ، إنكم بحر ال ُينزف وال ُيبلغ قعره ،نعم: عرشة سنة يا جابر؟!.. قلت

ب إليه إال بالطاعة له ، وأعلمهم أنه ال قرابة بيننا وبني اهلل عز وجل ، عني السالم    ، وال يتقرا
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.. يا جابر من هذا الذي سأل اهلل  ومن عىص اهلل َل ينفعه حبنا   ، من أطاع اهلل وأحبنا فهو ولينا 

يكفه؟ أو وثق به فلم ينجه؟.. يا جابر أنزل الدنيا منك كمنزل    فلم يعطه؟ أو توكل عليه فلم 

نزلته تريد التحول وهل الدنيا إال دابة ركبتها يف منامك فاستيقظت وأنت عىل فراشك غري  

راكب. وال أحد يعبأهبا، أو كثوب لبسته، أو كجارية وطئتها.. يا جابر الدنيا عند ذوي  

 إعزاز الهل دعوته، الصالة بيت االخالص وتنزيه  االلباب كفيئ الظالل.. ال إله إال اهلل

عن الكرب، والزكاة تزيد يف الرزق، والصيام واحلج تسكني القلوب، القصاص واحلدود  

حقن الدماء، وحبنا أهل البيت نظام الدين، وجعلنا اهلل وإياكم من الذين خيشون رهبم  

 (1)بالغيب وهم من الساعة مشفقون(

رهم وهم  مام الباقر لبعض أصحابه بعد أن  قال اإل   [ 1609]احلديث:   وعظهم وحذا

أال يا أشباحًا بال    ،إنا كالمي لو وقع طرف منه يف قلب أحدكم لصار ميتاً : )ساهون الهون

أال تأخذون الذهب من   ،وأصنام مريدة ،كأنكم خشب مسنادة ،وذبابًا بال مصباح ،أرواح

ال تأخذون اللؤلؤ من البحر؟.. خذوا  ..أ؟.. أال تقتبسون الضياء من النور األزهر؟احلجر

ُعوَن اْلَقْوَل َفَيتىبهُعوَن  ﴿: فإن اهلل يقول ، الكلمة الطيبة ممن قاهلا وإن َل ُيعمل هبا  يَن َيْسَتمه الىذه

يَن َهَداُهُم ا   [ 18]الزمر:  ﴾هللَأْحَسنَُه ُأوَلئهَك الىذه

درهم يفنى بعرشة تبقى   ،وحيك يا مغرور!.. أال حتمد من ُتعطيه فانيًا ويعطيك باقياً 

هو مطعمك وساقيك   ،آتاك اهلل عند مكافأة ، مضاعفًة من جواد كريم ،إىل سبعامئة ضعف 

ظك يف ليلك وهنارك  ،وكاسيك ومعافيك وكافيك وساترك ممن يراعيك وأجابك  ،َمْن َحفه

 ..  ؟وعزم لك عىل الرشد يف اختبارك  ،عند اضطرارك
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فاستوجب   ، دعوته فاستجاب لك .. وخوفككأنك قد نسيت ليايل أوجاعك 

   .فنسيته فيمن ُذكر وخالفته فيام َأمر ،بجميل صنيعه الشكر 

كلام عرضت لك شهوة أو ارتكاب   ،إنام أنت لص من لصوص الذنوب  .. ويلك

أو كأن اهلل ليس    ، فارتكبته كأنك لست بعني اهلل  ، وأقدمت بجهلك عليه  ، ذنب سارعت إليه

   .لك باملرصاد

فلله أنت من طالب   ،وأوهى مهتك ،ما أطول نومك وأكلا مطياتك  ..جلنة يا طالب ا

 . وما أكسبك ملا يوقعك فيها ، ويا هاربا من النار ما أحثا مطيتك إليها   ،ومطلوب

انظروا إيل هذه القبور سطورا بأفناء الدور، تدانوا يف خططهم، وقربوا يف مزارهم،  

حشوا، وسكنوا فازعجوا، وقطنوا فرحلوا،  وبعدوا يف لقائهم، عمروا فخربوا، وأنسوا فأو

فمن سمع بدان بعيد وشاحط قريب، وعامر خمرب، وآنس موحش، وساكن مزعج،  

 وقاطن مرحل غري أهل القبور؟

يا ابن األيام الثالث: يومك الذي ولدت فيه، ويومك الذي تنزل فيه قربك ويومك  

 الذي خترج فيه إىل ربك، فياله من يوم عظيم. 

ة املعجبة، واهليم املعطنة مايل أرى أجسامكم عامرة وقلوبكم دامرة،  يا ذوي اهليئ 

َب  ﴿ أوما واهلل لو عاينتم ما أنتم مالقوه، وما أنتم إليه صائرون لقلتم:  َياَلْيَتنَا ُنَرده َواَل ُنَكذِّ

نهنَي   َن املُْْؤمه نَا َوَنُكوَن مه َدا هَلُْم َما َكاُنوا  َبْل بَ ﴿، وقال جل من قائل:  [ 27]األنعام:    ﴾بهآَياته َربِّ

ُْم َلَكاذهُبوَن   ْن َقْبُل َوَلْو ُردهوا َلَعاُدوا ملهَا هُنُوا َعنُْه َوإههنى  (1) ([28]األنعام:    ﴾خُيُْفوَن مه

أصبحنا غرقى يف  ) كيف أصبحت؟ قال:لإلمام الباقر قيل  [ 1610]احلديث: 
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نوب، يتحباب إلينا إهلنا  ت إليه باملعايص، ونحن نفتقر  الناعمة، موفورين بالذا بالنعم، ونتمقا

 (1)  ( إليه، وهو غني عناا 

إينا   هللفقال: يا جابر وااإلمام الباقر عن جابر قال: دخلت عىل  [ 1611]احلديث: 

فقال: يا   قلت: جعلت فداك، وما شغلك وما حزن قلبك؟ ، ملحزون وإينا ملشغول القلب

، شغل قلبه عام سواه، يا جابر ما الدنيا وما  هلل جابر إنه من دخل قلبه صايف خالص دين ا

 عسى أن تكون الدنيا؟ هل هي إالا طعام أكلته أو ثوب لبسته؟ 

، يا  اآلخرةيا جابر إن املؤمنني َل يطمئنوا إىل الدنيا ببقائهم فيها وَل يأمنوا قدومهم 

وكأن املؤمنني  دار قرار، والدنيا دار فناء وزوال، ولكن أهل الدنيا أهل غفلة،  اآلخرة جابر 

جلا اسمه ما سمعوا بآذاهنم، وَل   هلل هم الفقهاء أهل فكرة وعربة وَل يصمهم عن ذكر ا

 كام فازوا بذلك العلم.  اآلخرةما رأوا من الزينة بأعينهم ففازوا بثواب  هلل يعمهم عن ذكر ا

و اعلم يا جابر أن أهل التقوى أيْس أهل الدنيا مؤونة، وأكثرهم لك معونة تذكر  

الون بأمر ا قطعوا حمبتهم بمحبة   هلل، قوامون عىل أمر اهللفيعينونك، وإن نسيت ذكروك، قوا

عزا وجلا وإىل حمبته، بقلوهبم، وعلموا   هلل رهبم، ووحشوا الدنيا لطاعة مليكهم ونظروا إىل ا

أنا ذلك هو املنظور إليه لعظيم شأنه، فأنزل الدنيا كمنزل نزلته ثما ارحتلت عنه أو كامل  

 ء. دته يف منامك فاستيقظت، وليس معك منه َش وج

ء الظالل، يا جابر  كفيى   هللإينا إنام رضبت لك هذا مثال ألهنا عند أهل اللبا والعلم با 

، من دينه وحكمته وال تسألن عام لك عنده إالا ما له عند   هللفاحفظ ما اسرتعاك ا جلا وعزا

إىل دار املستعتب، فلعمري، لربا  نفسك، فإن تكن الدنيا عىل غري ما وصفت لك، فتحول 
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حريص عىل أمر قد شقي به حني أتاه، ولرب كاره ألمر قد سعد به حني أتاه، وذلك قول  

: هللا َص ا﴿  عزا وجلا ينَ   هللَولهُيَمحِّ يَن آَمنُوا َوَيْمَحَق اْلَكافهره فأنزل  ، [141]آل عمران:   ﴾الىذه

عنه، أو كمثل مال استفدته يف منامك  نفسك من الدنيا كمثل منزل نزلته ساعة ثم ارحتلت 

ء، وإين إنام رضبت لك مثال  ففرحت به ورسرت ثم انتبهت من رقدتك وليس يف يدك َش 

وحكمته،   هللله، فاحفظ يا جابر ما أستودعك من دين ا  هلللتعقل وتعمل به إن وفقك ا 

مرجعك،  عندك يف حياتك، فكذلك يكون لك العهد عنده يف    هللوانصح لنفسك، وانظر ما ا

وانظر فإن تكن الدنيا عندك عىل غري ما وصفت لك فتحول عنها إىل دار املستعتب اليوم  

فلربا حريص عىل أمر من أمور الدنيا قد ناله، فلام ناله كان عليه وباال وشقي به، ولربا  

 (1)(قد ناله فسعد به   اآلخرةكاره ألمر من أمور 

ا الناس إنكم يف هذه الدار أغراض تنتضل  ):  الباقر قال اإلمام    [ 1612]احلديث:   أَيا

ة   فيكم املنايا، لن يستقبل أحد منكم يوما جديدا من عمره إالا بانقضاء آخر من أجله، فأيا

أكلة ليس فيها غصص؟ أم أيا رشبة ليس فيها رشق، استصلحوا ما تقدمون عليه بام  

نيا سفر حيلون عقد رحاهلم  تظعنون عنه فإنا اليوم غنيمة، وغدا ال تدري ملن هو، أهل الد

يف غريها، قد خلت مناا أصول نحن فروعها، فام بقاء الفرع بعد أصله، أين الذين كانوا  

منك؟ وأبعد آماال؟ أتاك يا بن آدم ما ال ترداه، وذهب عنك ما ال يعود فال   أطول أعامرا

ن عيشا منرصفا عيشا، ما لك منه إالا لذة تزدلف بك إىل َحامك؟! وتقرا  بك من  تعدا

أجلك؟! فكأنك قد رصت احلبيب املفقود والسواد املختوم. فعليك بذات نفسك ودع ما  

 (2)(يعنك  هللسواها واستعن با 
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وهو    هلل العجب كل العجب للشاك يف قدرة ا):  الباقرقال اإلمام    [ 1613]احلديث:  

  ، والعجب كل العجب للمكذب بالنشأة األخرى وهو يرى النشأة األوىل، هلليرى خلق ا

والعجب كل العجب للمصدق بدار اخللود وهو يعمل لدار الغرور، والعجب كل العجب  

للمختال الفخور، الذي خلق من نطفة ثم يصري جيفة، وهو فيام بني ذلك ال يدري كيف  

 (1)  (يصنع به 

وأخلص مودتك   ،صانع املنافق بلسانك): الباقر قال اإلمام  [ 1614]احلديث: 

 (2)(وإن جالسك َيودي فأحسن جمالسته  ،للمؤمن

ه يف الدين: الكامل كل الكامل): الباقرقال اإلمام  [ 1615]احلديث:   والصرب   ،التفقا

 (3)(وتقدير املعيشة  ، عىل النائبة

:  فقال (، أغننا عن مجيع خلقك ..اللهم: )قال يومًا رجل عنده [ 1616]احلديث: 

 (4) (فإن املؤمن ال يستغني عن أخيه  ، اللهم أغننا عن رشار خلقك :  ولكن قل  ، ال تقل هكذا)

 (5)(صحبة عرشين سنة قرابة): الباقرقال اإلمام    [ 6171]احلديث:  

إن استطعت أن ال تعامل أحدا إال ولك  ): الباقر قال اإلمام  [ 1618]احلديث: 

 (6)(الفضل عليه فافعل

وظلم يغفره   ،ظلم ال يغفره اهلل : الظلم ثالثة ): الباقرقال اإلمام    [ 1619]احلديث:  

وأما الظلم الذي يغفره    ، وظلم ال يدعه اهلل.. فأما الظلم الذي ال يغفره اهلل فالرشك باهلل  ،اهلل
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 (1)(وأما الظلم الذي ال يدعه اهلل فاملدائنة بني العباد  ،اهلل فظلم الرجل نفسه فيام بينه وبني اهلل

ما من عبد يمتنع من معونة أخيه املسلم  ): الباقرقال اإلمام  [ 1620يث: ]احلد 

إال ابُتيل بالسعي يف حاجة فيام يأثم عليه وال   ـقضيت أو َل تقض  ـوالسعي له يف حاجته 

إال ابتيل بأن ينفق أضعافها فيام أسخط    ،وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيام يريض اهلل  ، يؤجر

 (2)(اهلل

إنا اهلل كره إحلاح الناس بعضهم عىل بعض  ): الباقرقال اإلمام  [ 1621]احلديث: 

 (3) (إنا اهلل جل ذكره حيبا أن ُيسأل وُيطلب ما عنده ، وأحبا ذلك لنفسه  ،يف املسألة 

بهنا أبدًا حتى  ثالث خصال ال يموت صاح) : الباقرقال اإلمام  [ 1622]احلديث:  

إنا أعجل الطاعة ثوابًا و  واليمني الكاذبة يبارز اهلل هبا..  ، وقطيعة الرحم  ، البغي:  يرى وباهلنا 

ارا فيتواصلون فتنمى أمواهلم ويثرون  ،لصلة الرحم  وإنا اليمني   ،وإنا القوم ليكونون فجا

 (4)(ليذران الديار بالقع من أهلها   ،الكاذبة وقطيعة الرحم

حباب    ، إنا اهلل جعل للمعروف أهال من خلقه):  الباقر قال اإلمام    [ 1623]احلديث:  

ه لطالاب املعروف الطلب إليهم ، وحباب إليهم فعاله ، إليهم املعروف ويْسا هلم   ، ووجا

وإنا اهلل جعل للمعروف  ، كام يْسا الغيث لألرض املجدبة ليحييها وحييي أهلها  ، قضاءه

وحظر عىل طالب املعروف   ،م املعروف وبغاض إليهم فعاله بغاض إليه ، أعداء من خلقه

ه إليهم املجدبة ليهلكها وَيلك   األرضكام حيظر الغيث عن  ،وحظر عليهم قضاءه ، التوجا

 (5)(وما يعفو اهلل عنه أكثر  ،أهلها 
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اعرف املودة يف قلب أخيك بام له يف  ): الباقرقال اإلمام  [ 1624]احلديث: 

 (1)(قلبك

وما   ، واهلل ما شيعتنا إال من اتقى اهلل وأطاعه): الباقرقال اإلمام  [ 1625]احلديث:  

ع   ، والصالة ، والصوم  ، وكثرة ذكر اهلل  ، وأداء األمانة ، كانوا ُيعرفون إال بالتواضع والتاخشا

وصدق   ، وتعهد اجلريان من الفقراء وذوي املسكنة والغارمني واأليتام ، والربا بالوالدين

وكانوا أمناء عشائرهم يف   ، وكفا األلسن عن الناس إال من خري ،تالوة القرآنو ، احلديث

 (2)(األشياء

وكتامن   ،كتامن احلاجة: أربع من كنوز الرب): الباقر قال اإلمام  [ 1626]احلديث: 

 (3)(وكتامن املصيبة  ،وكتامن الوجع  ، الصدقة

ومن حسنت   ، عمله من صدق لسانه زكي ) : الباقرقال اإلمام  [ 1627]احلديث: 

يَد يف رزقه  يد يف عمره  ،نيته زه ه بأهله زه  (4)(ومن حسن برا

فإهنام مفتاح كل  ..إياك والكسل والضجر): الباقر قال اإلمام  [ 1628]احلديث: 

 (5)(ومن ضجر َل يصرب عىل حق ،من كسل َل يؤد حقا  ،رش

ووفاء  ،عىل إيامن باهلل  ،من استفاد أخا ًيف اهلل):  الباقرقال اإلمام    [ 1629]احلديث:  

ة يفلج   ،وأمانا من عذاب اهلل  ،فقد استفاد شعاعا من نور اهلل  ، بإخائه طلبا ملرضاة اهلل وحجا

ألنا املؤمن من اهلل عز وجل ال موصول وال   ،وذكرا ناميا  ، وعزا باقيا  ،هبا يوم القيامة

وال    ، به إناه هوال موصول  ؟(.. قال: )ما معنى ال موصول وال مفصول: )مفصول.. قيل له 
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 (1)(مفصول منه إناه من غريه 

وأن   ، التواضع الرضا باملجلس دون رشفه): الباقر قال اإلمام  [ 1630]احلديث: 

 (2)(وأن ترتك املراء وإن كنت حمقا  ،ُتسلام عىل من لقيت 

ضنك  : )إنا هلل عقوبات يف القلوب واألبدان):  الباقرقال اإلمام    [ 1631]احلديث:  

 (3)(وما رُضب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب  ، ووهن يف العبادة ، املعيشةيف 

مكسبة  : وطالقة الوجه ، البهرْش احلََسن): الباقر قال اإلمام  [ 1632]احلديث: 

 (4)(مكسبة للمقت وُبعٌد من اهلل : وعبوس الوجه وسوء البهرْش  ،وُقربة من اهلل  ،للمحبة 

من علام باب هدى فله مثل أجر من عمل  ) : الباقرقال اإلمام  [ 1633]احلديث: 

ومن علام باب ضالل كان عليه مثل أوزار من   ،وال ينقص أولئك من أجورهم شيئا  ،به

 (5) (وال ينقص أولئك من أوزارهم شيئا  ،عمل به 

ليس من أخالق املؤمن امللق واحلسد إال يف  ) : الباقرقال اإلمام  [ 1634]احلديث: 

 (6)(طلب العلم 

للعاَل إذا سئل عن َشء وهو ال يعلمه أن  ) : الباقرقال اإلمام  [ 1635]احلديث: 

 (7)(وليس لغري العاَل أن يقول ذلك  (، اهلل أعلم : )يقول

أال أنبئكم بيشء إذا فعلتموه يبعد السلطان  ): الباقر قال اإلمام  [ 1636]احلديث: 

عليكم بالصدقة  : )فقال ، أخربنا به حتى نفعله ،بىل : )فقال أبو َحزة .. والشيطان منكم
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روا هبا  د وجه إبليس ، فبكا ة السلطان الظاَل عنكم يف يومكم ذلك..   ،فإهنا تسوا وتكْس رشا

يعني   ـ فإنه يقطع دابرمها  ،واملوازرة عىل العمل الصالح ،والتودد ، وعليكم باحلبا يف اهلل 

 (1)(حاة للذنوب فإنه مم ،وأحلوا يف االستغفار  ـالسلطان والشيطان 

من الغيبة أن تقول يف أخيك ما سرته اهلل  ): الباقرقال اإلمام  [ 1637]احلديث: 

وإنا البهتان أن تقول   ، فال بأس أن تقوله ، فأما األمر الظاهر منه مثل احلدة والعجلة ،عليه

 (2)(يف أخيك ما ليس فيه

يوم القيامة عبد وصف  إنا أشد الناس حْسة  ):  الباقر قال اإلمام    [ 1638]احلديث:  

 (3)(ثم خالفه إىل غريه  ،عدال

ومن   ،من صنع مثل ما ُصنع إليه فقد كافأه): الباقر قال اإلمام  [ 1639]احلديث: 

َل يستبطئ    ،ومن علم أنه ما َصنَع كان إىل نفسه  ،ومن شكر كان كريام  ،أضعف كان شكورا 

ك شكر ما آتيته إىل نفسك  فال تلتمس من غري ،وَل يستزدهم يف مودهتم  ، الناس يف شكرهم

فأكرم وجهك   ،واعلم أنا طالب احلاجة َل يكرم وجهه عن مسألتك ،ووقيت به عرضك

 (4)(عن رداه

كام يتعهد   ،إن اهلل يتعهد عبده املؤمن بالبالء): الباقرقال اإلمام  [ 1640]احلديث: 

 (5)(وحيميه عن الدنيا كام حيمي الطبيب املريض ،الغائب أهله باهلدية 

لو يعلم السائل ما يف املسألة ما سأل أحد  ): الباقرقال اإلمام  [ 1641]احلديث: 

 (6)(ولو يعلم املسؤول ما يف املنع ما منع أحد أحدا  ،أحدا
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يعيشون ويعيش   ،إنا هلل عبادا ميامني مياسري): الباقرقال اإلمام    [ 1642]احلديث:  

ال يعيشون وال   ،وهلل عباد مالعني مناكيد ، وهم يف عباده مثل القطر ، س يف أكنافهمالنا 

 (1) (وهم يف عباده مثل اجلراد ال يقعون عىل َشء إال أتوا عليه ، يعيش الناس يف أكنافهم

وليعطف غنيكم عىل    ،ليعن قويكم ضعيفكم ):  الباقر قال اإلمام    [ 1643]احلديث:  

وال حتملوا الناس عىل   ،واكتموا أرسارنا  ، ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه  ، فقريكم

وإن َل جتدوه    ،فإن وجدَتوه للقرآن موافقا فخذوا به  ، وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا   ،أعناقنا 

من ذلك   حتى نرشح لكم  ،وإن اشتبه األمر عليكم فقفوا عنده ورداوه إلينا  ، موافقا فرداوه

ح لنا    ، فامت منكم ميت قبل أن خيرج قائمنا   ، فإذا كنتم كام أوصيناكم َل تعدوا إىل غريه  ، ما رُشه

ومن َقَتل بني يديه عدوا لنا   ، وإن أدرك قائمنا فُقتل معه كان له أجر شهيدين ،كان شهيدا

 (2)(كان له أجر عرشين شهيدا

وثالث   ،وثالث كفارات  ،ثالث درجات ) : الباقر قال اإلمام  [ 1644]احلديث: 

والصالة   ، وإطعام الطعام ،فإفشاء السالم : )فأما الدرجات: وثالث منجيات ، موبقات

ربات: وأما الكفارات. بالليل والناس نيام.  وامليش بالليل والنهار   ، فإسباغ الوضوء يف السا

  ، وهوى متبع ، فشح مطاع: وأما املوبقات . واملحافظة عىل الصلوات. ، إىل اجلامعات

والقصد يف الغنى   ، فخوف اهلل يف الْس والعالنية: وأما املنجيات. وإعجاب املرء بنفسه.

 (3)(وكلمة العدل يف الرضا والسخط ،والفقر

قنا علينا كذبا فتسلب   ..يا أبا النعامن): الباقرقال اإلمام  [ 1645]احلديث:  ال حتقا
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يا أبا النعامن ال  ..  فال يزيدك اهلل بذلك إال فقرا  ،الناسال تستأكل بنا    يا أبا النعامن..  احلنيفية 

  ، فإن صدقت صدقناك ،يا أبا النعامن إنك موقوف ومسؤول ال حمالة.. ترأس فتكون َذَنبا 

مر يصل إليك دوهنم،  يا أبا النعامن ال يغرك الناس عن نفسك فإن األ...  .وإن كذبت كذبناك

فظ عليك، وأحسن فلم أرشيئا أرسع دركا  وال تقطعن هنارك بكذا وكذا فإن معك من حي

 (1)(وال أشد طلبا من حسنة لذنب قديم 

فإذا   ، الغنى والعز َيوالن يف قلب املؤمن): الباقرقال اإلمام  [ 1646]احلديث: 

 (2)(وصال إىل مكان فيه التوكل أقطناه

وال   ، الصواعق تصيب املؤمن وغري املؤمن ): الباقرقال اإلمام  [ 1647]احلديث: 

 (3)(تصيب الذاكر 

  ، ذكر اهلل عىل كل حال: )أشد األعامل ثالثة): الباقرقال اإلمام  [ 1648]احلديث: 

 (4) (ومواساة األخ يف املال ،وإنصافك الناس من نفسك 

خباأ  : إنا اهلل خباأ ثالثة أشياء يف ثالثة أشياء ): الباقر قال اإلمام  [ 1649]احلديث: 

  ، . وخباأ سخطه يف معصيته.فلعل رضاه فيه ،الطاعة شيئا  فال حتقرنا من ،رضاه يف طاعته

  ، فال حتقرنا أحدا ،. وخباأ أولياءه يف خلقه.فلعلا سخطه فيه  ،فال حتقرنا من املعصية شيئا 

 (5)(فلعل الويل ذلك

وكونوا النامرقة   ،اتقوا اهلل شيعة آل حممد): الباقر قال اإلمام  [ 1650]احلديث: 

الذي  ؟(، قال: )وما الغايل: )قالوا له (، ويلحق بكم التايل ، يرجع إليكم الغايل ، الوسطى
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التايل الذي يطلب اخلري فيزيد  : )قال؟(،  فام التايل: )قالوا له   ، يقول فينا ما ال نقوله يف أنفسنا 

، وال يتقرب إليه إال بالطاعة،  واهلل ما بيننا وبني اهلل قرابة، وال لنا عىل اهلل من حجة  ، به خريا

فمن كان منكم مطيعا هلل يعمل بطاعته نفعته واليتنا أهل البيت، ومن كان منكم عاصيا هلل  

 (1)ـ( يعمل معاصيه َل تنفعه واليتنا وحيكم ال تغرتوا ـ ثالثا 

احلمد  :  إذا أنعم اهلل عليك بنعمة فقل  ..يا بني):  الباقر قال اإلمام    [ 1651]احلديث:  

أستغفر  : وإذا أبطأ عنك رزق فقل ، ال حول وال قوة إال باهلل: وإذا حزنك أمر فقل ،هلل

 (2)(اهلل

ما يأخذ املظلوم من دين الظاَل أكثر مما يأخذ  ) : الباقرقال اإلمام    [ 1652]احلديث:  

 (3) (الظاَل من دنيا املظلوم

  ، إنا ال نغني عنكم من اهلل شيئا إال بالورع): الباقرم قال اإلما  [ 1653]احلديث: 

وأتى    ،وإنا أشد الناس يوم القيامة حْسة من وصف عدال   ،وإنا واليتنا ال ُتدرك إال بالعمل 

 (4) (جورا

إذا علم اهلل تعاىل حْسَن نية من أحد اكتنفه  ): الباقر قال اإلمام  [ 1654]احلديث: 

 (5)(بالعصمة

الوقوف عند الشبهة خري من االقتحام يف  ): الباقرقال اإلمام  [ 1655]احلديث: 

وما   ،إنا عىل كل حق نورا ،وتركك حديثا َل تروه خري من روايتك حديثا َل حُتصه ،اهللكة

وكفى   ،وإنا أرسع الرش عقوبة البغي ،إنا أرسع اخلري ثوابا الربا  ،خالف كتاب اهلل فدعوه
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أو يتكلم   ،ويعريا الناس بام ال ينفيه عن نفسه  ،ه من نفسهباملرء عيبا أن ينظر إىل ما يعمى عن

 (1)(بكالم ال يعنيه 

 (2) (من عمل بام يعلم علامه اهلل ما َل يعلم) : الباقرقال اإلمام    [ 6561]احلديث:  

فإنا تعلامه حسنة وطلبه   ..تعلموا العلم ) : الباقرقال اإلمام  [ 1657]احلديث: 

والعلم   ،وبذله ألهله قربة ،وتعلمه صدقة ، والبحث عنه جهاد ، ومذاكرته تسبيح ،عبادة

  ، ودليل عىل الْساء ، ورفيق يف اخللوة  ، وصاحب يف الغربة ، وأنس يف الوحشة ، ثامر اجلنة

جعلهم  يرفع اهلل به قوما في ،وسالح عند األعداء  ، ودين عند اإلخالء ، وعون عىل الَضاء

ويصيلا عليهم كل رطب   ،وُيقتصا آثارهم ،ُيقتدى بفعاهلم  ،وللناس أئمة  ،يف اخلري سادة

ه وسباع الرب وأنعامه  (3)(ويابس وحيتان البحر وهواما

إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين  ): الباقرقال اإلمام  [ 1658]احلديث: 

ون؟ فيقوم عنق من  الصابرون؟ فيقوم عنق من الناس، ثم ينادي  )مناد(: أين املتصربا

الصابرون عىل أداء الفرائض،  )قال:  : جعلت فداك وما الصابرون؟(، قيل لهالناس

ون عىل ترك املعايص   (4)( واملتصربا

باكية يوم القيامة غري ثالث: عني   كلا عني ): الباقرقال اإلمام  [ 1659]احلديث: 

ت عن حمارم اهلل خشية ا، وعني فاضت من  هلل سهرت يف سبيل ا  (5) هلل(، وعني غضا

ما من يوم يأيت عىل ابن آدم إالا قال ذلك  ): الباقرقال اإلمام  [ 1660]احلديث: 

اليوم: يا بن آدم أنا يوم جديد، وأنا عليك شهيد، فقل يفا خريا واعمل يفا خريا أشهد لك  
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 (1)(يوم القيامة، فإناك لن تراين بعدها أبدا

إنا اللايل إذا أقبل نادى مناد بصوت يسمعه  ): الباقرقال اإلمام  [ 1661]احلديث: 

اخلالئق إالا الثقلني: يا بن آدم إين خلق جديد، إينا عىل ما يفا شهيد فخذ مناي، فإينا لو قد  

طلعت الشمس َل أرجع إىل الدنيا، ثما َل تزدد يفا حسنة وَل تستعتب يفا من سيائة، وكذلك  

 (2)  (هار إذا أدبر اللايل يقول الن

أما رأيت الناس  )  قال:فعن حلظة ملك املوت،  سئل اإلمام الباقر    [ 1662]احلديث:  

يكونون جلوسا فتعرتَيم السكتة فام يتكلام أحد منهم فتلك حلظة ملك املوت حيث  

 (3)  ( يلحظهم

يأتيكم كلا  هو النوم الذي ) ما املوت؟ قال:لإلمام الباقر: قيل  [ 1663]احلديث: 

ته، ال ينتبه منه إالا يوم القيامة، فمن رأى يف نومه من أصناف الفرح   ليلة، إالا أناه طويل مدا

ما ال يقادر قدره ومن أصناف األهوال ما ال يقادر قدره فكيف حال فرح يف النوم ووجل  

وا له فيه؟  (4)  (هذا هو املوت فاستعدا

إنا أهل النار يتعاوون فيها كام يتعاوى ): الباقرقال اإلمام  [ 1664]احلديث: 

الكالب والذئاب مماا يلقون من أليم العذاب، ما ظناك بقوم ال يقىض عليهم فيموتوا وال  

ة   خيفاف عنهم من عذاهبا، عطاش فيها، جياع، كليلة أبصارهم، صما بكم عمي،  مسودا

فال خيفاف  وجوههم، خاسئني فيها نادمني، مغضوب عليهم، فال يرَحون ومن العذاب 

عنهم ويف النار يسجرون ومن احلميم يرشبون، ومن الزقاوم يأكلون، وبكالبيب النار  
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حيطمون، وباملقامع يَضبون، واملالئكة الغالظ الشداد ال يرَحون فهم يف النار يسحبون  

عىل وجوههم مع الشياطني يقرنون، ويف األنكال واألغالل يصفادون، إن دعوا َل يستجب  

 (1)(وا حاجة َل تقض هلم، هذه حال من دخل النارهلم، وإن سأل 

َتُه َكنٌْز هَلاَُم ﴿ عزا وجل: هلل قول االباقر يف قال اإلمام  [ 1665]احلديث:    ﴾ َوَكاَن حَتْ

ة، وما كان إالا لوحا فيه كلامت أربع: هللوا ) :[ 82]الكهف:  إينا   ما كان من ذهب وال فضا

د رسويل.  هللأنا ا عجبت  و عجبت ملن أيقن باملوت كيف يفرح قلبه؟! . ال إله إالا أنا، وحمما

يف   هلل ء اعجبت ملن أيقن بالقدر كيف يستبطى و ملن أيقن باحلساب كيف يضحك سناه؟! 

 (2)( ىل كيف ينكر النشأة األخرى؟!عجبت ملن يرى النشأة األوو رزقه؟!

إنا ملكا من بني إرسائيل قال: ألبننيا مدينة  ): الباقرقال اإلمام  [ 1666]احلديث: 

، فقال له رجل: لو   م َل يروا مثلها قطا ال يعيبها أحد، فلاما فرغ من بنائها اجتمع رأَيم عىل أهنا

فقال: هلا عيبان: أحدمها: إناك هتلك   أمنتني عىل نفيس أخربتك بعيبها.فقال: لك األمان.

ا خترب من بعدك. فقال امللك: وأيا عيب أعيب من هذا؟ ثما قال: فام   عنها، والثاين: أهنا

  قال: تبني ما يبقى وال يفنى وتكون شاباا ال هترم أبدا، فقال امللك البنته ذلك.  نصنع؟

  (3)(فقالت: ما صدقك أحد غريه من أهل مملكتك 

ء أفسد للقلب من اخلطيئة، إنا القلب  ما َش ): الباقرقال اإلمام  [ 1667]احلديث: 

 (4) (ليواقع اخلطيئة فام تزال به حتى تغلب عليه فيصري أسفله أعاله وأعاله أسفله

نيا عىل قدر ثقله يف  ):  الباقرقال اإلمام    [ 1668]احلديث:   إنا اخلري ثقل عىل أهل الدا
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ته يف موازينهم يوم  موازينهم يوم القيامة، و إنا الرشا خفا عىل أهل الدنيا عىل قدر خفا

 (1) (القيامة

إذا أتت عىل العبد أربعون سنة قيل له: خذ  ): الباقرقال اإلمام  [ 1669]احلديث: 

حذرك، فإنك غري معذور، وليس ابن أربعني سنة أحقا بالعذر من ابن عرشين سنة فإن  

براقد فاعمل ملا أمامك من اهلول، ودع عنك فضول  الذي يطلبهام واحد، وليس عنهام 

 (2)  ( القول

اغتنم من أهل زمانك مخسا: إن حَضت َل  قال اإلمام الباقر: ) [ 1670]احلديث: 

تعرف، وإن غبت َل تفتقد، وإن شهدت َل تشاور، وإن قلت َل يقبل قولك، وإن خطبت َل  

 (3) تزوج(

أوصيك بخمس: إن ظلمت فال تظلم، وإن  قال اإلمام الباقر: )  [ 1671]احلديث:  

خانوك فال ختن. وإن ُكذبت فال تغضب. وإن مدحت فال تفرح. وإن ذممت فال جتزع. وفكر  

فيام قيل فيك، فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عني اهلل عزوجل عند  

 الناس. وإن كنت  غضبك من احلق أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعني 

 (4) (عىل خالف عىل قيل فيك، فثواب اكتسبته من غري أن يتعب بدنك

اعلم بأنك ال تكون لنا وليا حتى لو اجتمع  قال اإلمام الباقر: ) [ 1672]احلديث: 

عليك أهل مرصك وقالوا: إنك رجل سوء َل حيزنك ذلك، ولو قالوا: إنك رجل صالح َل  

عىل ما يف كتاب اهلل، فإن كنت سالكا سبيله، زاهدا يف  يْسك ذلك، ولكن أعرض نفسك 
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تزهيده، راغبا يف ترغيبه، خائفا من ختويفه فاثبت وأبرش، فإنه ال يَضك ما قيل فيك. وإن  

 (1)(كنت مبائنا للقرآن فامذا الذي يغرك من نفسك؟

إن املؤمن معنى بمجاهدة نفسه ليغلبها عىل  قال اإلمام الباقر: ) [ 1673]احلديث: 

هواها فمرة يقيم أودها وخيالف هواها يف حمبة اهلل، ومرة ترصعه نفسه فيتبع هواها فينعشه  

اهلل فينتعش ويقيل اهلل عثرته فيتذكر، ويفزع إىل التوبة واملخافة فيزداد بصرية ومعرفة ملا زيد  

ُهْم َطائه ﴿فيه من اخلوف، وذلك بأن اهلل يقول:   َقْوا إهَذا َمسى يَن اتى ُروا  إهنى الىذه ْيَطانه َتَذكى َن الشى ٌف مه

ونَ  ُ
  (2)([ 201]األعراف:   ﴾ َفإهَذا ُهْم ُمْبرصه

استكثر لنفسك من اهلل قليل الرزق ختلصا  قال اإلمام الباقر: ) [ 1674]احلديث: 

إىل الشكر، واستقلل من نفسك كثري الطاعة هلل إزراء عىل النفس وتعرضا للعفو، وادفع عن  

نفسك حارض الرش بحارض العلم، واستعمل حارض العلم بخالص العمل، وحترز يف  

ف،  خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ، واستجلب شدة التيقظ بصدق اخلو 

واحذر خفي التزين بحارض احلياة، وتوق جمازفة اهلوى بداللة العقل، وقف عند غلبة  

اهلوى باسرتشاد العلم، واستبق خالص االعامل ليوم اجلزاء، وانزل ساحة القناعة باتقاء  

،  األملاحلرص، وادفع عظيم احلرص بإيثار القناعة، واستجلب حالوة الزهادة بقرص 

اليأس، وسد سبيل العجب بمعرفة النفس، وختلص إىل راحة   واقطع أسباب الطمع بربد

النفس بصحة التفويض، واطلب راحة البدن بإمجام القلب وختلص إىل إمجام القلب بقلة  

اخلطأ، وتعرض لرقة القلب بكثرة الذكر يف اخللوات، واستجلب نور القلب بدوام احلزن،  

ذب، فإنه يوقعك يف اخلوف  وحترز من إبليس باخلوف الصادق، وإياك والرجاء الكا 
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الصادق، وتزين هلل عزوجل بالصدق يف االعامل، وحتبب إليه بتعجيل االنتقال، وإياك  

والتسويف فإنه بحر يغرق فيه اهللكي، وإياك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب، وإياك  

لندم  والتواين فيام ال عذر لك فيه، فإليه يلجأ النادمون، واسرتجع سالف الذنوب بشدة ا 

وكثرة االستغفار، وتعرض للرَحة وعفو اهلل بحسن املراجعة، واستعن عىل حسن املراجعة  

بخالص الدعاء واملناجات يف الظلم، وختلص إىل عظيم الشكر باستكثار قليل الرزق  

واستقالل كثري الطاعة، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر، وتوسل إىل عظيم الشكر  

بقاء العز بإماتة الطمع، وادفع ذل الطمع بعز اليأس،   بخوف زوال النعم، واطلب 

، وبادر بانتهاز البغية عند  األملواستجلب عز اليأس ببعد اهلمة، وتزود من الدنيا بقرص 

إمكان الفرصة، وال إمكان كااليام اخلالية مع صحة االبدان، وإياك والثقة بغري املأمون فإن  

 (1) (للرش رضاوة كَضاوة الغذاء

اعلم أنه ال علم كطلب السالمة، وال سالمة  قال اإلمام الباقر: )  [ 1675  ]احلديث: 

كسالمة القلب، وال عقل كمخالفة اهلوى. وال خوف كخوف حاجز، وال رجاء كرجاء  

معني، وال فقر كفقر القلب، وال غنى كغنى النفس، وال قوة كغلبة اهلوى، وال نور كنور  

معرفة كمعرفتك بنفسك، وال نعمة كالعافية، وال  اليقني وال يقني كاستصغارك الدنيا، وال  

، وال حرص  األملعافية كمساعدة التوفيق، وال رشف كبعد اهلمة، وال زهد كقرص 

كاملنافسة يف الدرجات، وال عدل كاالنصاف، وال تعدي كاجلور، وال جور كموافقة اهلوى،  

وال عدم عقل كقلة    وال طاعة كأداء الفرائض، وال خوف كاحلزن، وال مصيبة كعدم العقل، 

اليقني، وال قلة يقني كفقد اخلوف، وال فقد خوف كقلة احلزن عىل فقد اخلوف، وال مصيبة  
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كاستهانتك بالذنب ورضاك باحلالة التي أنت عليها، وال فضيلة كاجلهاد، وال جهاد  

كمجاهدة اهلوى، وال قوة كرد الغضب، وال معصية كحب البقاء والذل كذل الطمع،  

 (1)(فريط عند إمكان الفرصة، فإنه ميدان َيري الهله باخلْسانوإياك والت

 الصادق:   اإلمام عن    الواردة ـ املواعظ والوصايا    5

 ـ وصايا اإلمام الصادق:   أ 

مي يا ابن  أفقال له: بأِب أنت وإىل اإلمام الصادق، جاء رجل  [ 1676]احلديث: 

تبارك وتعاىل قد تكفل بالرزق فاهتاممك  إن كان اهلل ) فقال له:  ،رسول اهلل علمني موعظة 

ملاذا؟ وإن كان الرزق مقسوما فاحلرص ملاذا، وإن كان احلساب حقا فاجلمع ملاذا، وإن كان  

الثواب عن اهلل حقا فالكسل ملاذا، وإن كان اخللف من اهلل عزوجل حقا فالبخل ملاذا، وإن  

ان املوت حقا فالفرح ملاذا، وإن كان  كان العقوبة من اهلل عزوجل النار فاملعصية ملاذا، وإن ك

العرض عىل اهلل حقا فاملكر ملاذا، وإن كان الشيطان عدوا فالغفلة ملاذا، وإن كان املمر عىل  

الرصاط حقا فالعجب ملاذا، وإن كان كل شئ بقضاء وقدر فاحلزن ملاذا، وإن كانت الدنيا  

 (2) (فانية فالطمأنينة إليها ملاذا؟!

يا حفص  : )عن حفص بن ـ غياثاإلمام الصادق موصيا قال  [ 1677]احلديث: 

 .. ما منزلة الدنيا من نفيس إال بمنزلة امليتة، إذا اضطررت إليها أكلت منها 

يا حفص إنا اهلل تبارك وتعاىل علم ما العباد عاملون، وإىل ما هم صائرون، فَحلهم  

نك حسن ال طلب ممن ال خياف  عنهم عند أعامهلم السيئة، لعلمه السابق فيهم، فال يغرا

 ( الفوت

 

 . 5، وأمايل الصدوق ص190/ 75( بحار األنوار: 2) . جلابروهو من وصيته ، 166/ 75( بحار األنوار: 1)



 

406 

 

اُر  ﴿ ثم تال قوله:  ا يفه  اآلخرةتهْلَك الدى يُدوَن ُعُلوًّ يَن اَل ُيره َواَل   األرض َنْجَعُلَها لهلىذه

ذهب واهلل األماين عند  )وجعل يبكي ويقول: [ 83]القصص:  ﴾ َفَساًدا َواْلَعاقهَبُة لهْلُمتىقهنيَ 

، كفى  )هذه اآلية، ثم قال:  را فازوا واهلل األبرار، أتدري من هم؟.. هم الذين ال يؤذون الذا

 بخشية اهلل علام، وكفى باالغرتار باهلل جهال.  

يا حفص.. إنه يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعاَل ذنب واحد، ومن تعلام  

ملكوت الساموات عظيام، فقيل: تعلام هلل، وعمل هلل، وعلام  وعلام وعمل بام علم، ُدعي يف 

 . هلل

اهلل يف كتابه،    ه قد حدا )ل: جعلت فداك.. فام حدا الزهد يف الدنيا؟.. فقال:  قال حفص

إنا أعلم الناس   [23]احلديد:  ﴾لهَكياَْل َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا بهاَم آَتاُكْم ﴿فقال: 

 (1)وفهم هلل، وأخوفهم له أعلمهم به، وأعلمهم به أزهدهم فيها(باهلل أخ

)يابني.. اقبل  الكاظم: موسى يويص ولده اإلمام الصادق قال  [ 1678]احلديث: 

يا بني إنه من قنع بام  .  وصيتي، واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وَتت َحيدا.

غريه مات فقريا، ومن َل يرض بام قسم اهلل   قسم اهلل له استغنى، ومن مدا عينيه إىل ما يف يد

عزا وجلا اهتم اهلل تعاىل يف قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غريه، ومن استصغر  

 زلة غريه استعظم زلة نفسه.  

يا بني.. من كشف حجاب غريه انكشفت عورات نفسه، ومن سلا سيف البغي ُقتهل  

ر، ومن خالط العلامء   به، ومن حفر ألخيه بئرا سقط فيها، ومن دخل مداخل السفهاء ُحقا

 ُوقار، ومن دخل مداخل السوء اهُتم.  
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يا بني.. قل احلق لك وعليك، وإياك والنميمة، فإهنا تزرع الشحناء يف قلوب  

 الرجال.  

يا بني.. إذا طلبت اجلود فعليك بمعادنه، فإنا للجود معادن، وللمعادن أصوال،  

ولألصول فروعا، وللفروع ثمرا، وال يطيب ثمر إال بفرع، وال فرع إال بأصل، وال أصل  

 إال بمعدن طيب.  

يا بني.. إذا زرت فزر األخيار، وال تزر الفجار، فإهنم صخرة ال ينفجر ماؤها  

 (1)قها، وأرض ال يظهر عشبها(وشجرة ال خيَضا ور

أما بعد، فإين  ) : أوَّص اإلمام الصادق بعض أصحابه، فقال [ 1679]احلديث: 

له عاما يكره إىل ما حيب، ويرزقه من   أوصيك بتقوى اهلل، فإنا اهلل قد ضمن ملن اتقاه أن حيوا

من   حيث ال حيتسب، فإيااك أن تكون ممان ختاف عىل العباد من ذنوهبم، ويأمن العقوبة 

 (2) ذنبه..فإنا اهلل عزا وجلا ال خُيدع عن جناته، وال ُينال ما عنده إالا بطاعته إن شاء اهلل(

أوصيك بتقوى  ): أوَّص اإلمام الصادق بعض أصحابه، فقال [ 1680]احلديث: 

اهلل والورع واالجتهاد، وإياك أن تطمع إىل من فوقك.. وكفى بام قال اهلل عز وجل لرسوله:  

يُد اَواَل ُتْعجه ﴿ ْنَيا َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْم َوُهْم   هلل ْبَك َأْمَواهُلُْم َوَأْواَلُدُهْم إهنىاَم ُيره َا يفه الده هَبُْم هبه َأْن ُيَعذِّ

نُْهْم َزْهَرَة احْلََياةه  ﴿، وقال:  [85]التوبة:    ﴾َكافهُروَن   نى َعْينَْيَك إهىَل َما َمتىْعنَا بههه َأْزَواًجا مه َواَل ََتُدى

ْزُق َربَِّك َخرْيٌ َوَأْبَقى ْنَيا لهنَْفتهنَُهْم فهيهه َوره ، فإن خفت شيئا من ذلك، فاذكر  [131]طه:  ﴾ الده

فإنام كان قوته من الشعري، وحلواؤه من التمر، ووقيده من السعف إذا    عيش رسول اهلل  

فإنا      وجده، إذا ُأصبت بمصيبة يف نفسك أو مالك أو ولدك، فاذكر مصائبك برسول اهلل 
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 (1) اخلالئق َل ُيصابوا بمثله قط(

أوصيك بتقوى  ): أوَّص اإلمام الصادق بعض أصحابه، فقال [ 1681]احلديث: 

اهلل، وصدق احلديث، وأداء األمانة، وحسن الصحابة ملن صحبك، وإذا كان قبل طلوع  

وال  الشمس وقبل الغروب فعليك بالدعاء واجتهد، وال َتتنع من َشء تطلبه من ربك، 

 (2)تقول هذا ما ال أعطاه، وادع فإنا اهلل يفعل ما يشاء(

عىل أربعة  )..فقال:  (عىل ماذا بنيت أمرك؟):  قيل لإلمام الصادق  [ 1682]احلديث:  

أشياء: علمت أنا عميل ال يعمله غريي فاجتهدت، وعلمت أنا اهلل عز وجل مطالع عيلا  

، وعلمت أنا آخر أمري املوت  فاستحييت، وعلمت أنا رزقي ال يأكله غريي فاطمأننت

 (3)فاستعددت(

أوصيك بست خصال تبلاغهن  )للمفضل:  اإلمام الصادققال  [ 1683]احلديث: 

شيعتي: أداء األمانة إىل من ائتمنك، وأن ترىض ألخيك ما ترىض لنفسك، واعلم أنا لألمور  

سهل إذا  أواخر فاحذر العواقب، وأنا لألمور بغتات فكن عىل حذر، وإياك ومرتقى جبل 

را، وال تعدنا أخاك وعدا ليس يف يدك وفاؤه(  (4)كان املنحدر َوعه

د [ 1684]احلديث:    ، عن خيثمة اجلعفي قال: دخلت عىل الصادق جعفر بن حمما

الم وأوصهم بتقوى ا وأنا أريد الشخوص فقال:  ، وأن يعود غنيهم  هللأبلغ موالينا السا

م ضعيفهم، وأن يعود   صحيحهم مريضهم، وأن يشهد حياهم جنازة مياتهم،  فقريهم، وقوَيا

يا  . امرءا أحيى أمرنا. هللوأن يتالقوا يف بيوهتم، فإنا لقاء بعضهم بعضا حياة ألمرنا، رحم ا
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شيئا إالا بالعمل، وإنا واليتنا ال تنال إالا بالورع، وإنا أشدا   هللخيثمة إناا ال نغني عنكم من ا 

 (1)( عدال ثما خيالفه إىل غريهالناس حْسة يوم القيامة من وصف 

أفضل الوصايا وألزمها: أن ال تنسى  ): الصادققال اإلمام  [ 1685]احلديث: 

رباك، وأن تذكره دائام، وال تعصيه وتعبده قاعدا وقائام، وال تغرتا بنعمته، واشكره أبدا، وال  

، وتقع يف ميدان  ك  خترج من حتت أستار رَحته وعظمته وجالله فتضلا اهلالك، وإن مسا

اء، وأحرقتك نريان املحن، واعلم أنا بالياه حمشوة بكراماته األبدية، وحمنه   البالء والَضا

 (2)(مورثة رضاه وقربه ولو بعد حني، فيا هلا من أنعم ملن علم ووفاق لذلك

لقد نصب إبليس حبائله يف دار الغرور فام  : ) الصادققال اإلمام    [ 1686]احلديث:  

 (3) (يف أعينهم حتى ما يريدون هبا بدال اآلخرةال أولياءنا، ولقد جلات يقصد فيها إ 

يت نورًا، وإنام  ): الصادق قال اإلمام  [ 1687]احلديث:  آه.. آه.. عىل قلوب ُحشه

كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع األرقم، والعدوا األعجم، أنسوا باهلل واستوحشوا مماا به  

 (4) (أوليائي حقًا، وهبم تكشف كل فتنة وترفع كل بليةاستأنس املرتفون، أولئك 

حق عىل كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله  ):  الصادققال اإلمام    [ 1688]احلديث:  

يف كل يوم وليلة عىل نفسه، فيكون حماسَب نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى  

 (5)(سيئة استغفر منها لئال خُيزى يوم القيامة 

طوبى لعبد َل يغبط اخلاطئني عىل ما أوتوا  ):  الصادققال اإلمام    [ 1689]احلديث:  

وسعى هلا.. طوبى ملن َل ُتلهه األماين   اآلخرةطوبى لعبٍد طلب  من نعيم الدنيا وزهرهتا.. 
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 (1)(الكاذبة

رحم اهلل قومًا كانوا رساجًا ومنارًا، كانوا  ): الصادققال اإلمام  [ 1690]احلديث: 

 (2)( ينا بأعامهلم وجمهود طاقتهم، ليسوا كمن يذيع أرسارنا دعاة إل

إنام املؤمنون الذين خيافون اهلل، ويشفقون  ): الصادققال اإلمام  [ 1691]احلديث:  

لوا وأشفقوا، وإذا تليت عليهم   أن ُيسلبوا ما ُأعطوا من اهلدى، فإذا ذكروا اهلل ونعامءه َوجه

م يتوكلونآياته زادهتم إيامنا مما أظهره من    (3)(نفاذ قدرته، وعىل رهبا

قدياًم عمر اجلهل وقوي أساسه، وذلك  ) : الصادققال اإلمام  [ 1692]احلديث: 

ب منهم إىل اهلل بعمله يريد سواه، أولئك هم   الختاذهم دين اهلل لعبًا، حتى لقد كان املتقرا

 (4)(الظاملون

موا لصافحتهم  لو أن شيعتنا استقا ): الصادق قال اإلمام  [ 1693]احلديث: 

املالئكة، وألظلاهم الغامم، وألرشقوا هنارًا، وألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم، وملا  

 (5)(سألوا اهلل شيئًا إال أعطاهم 

ال تُقل يف املذنبني من أهل دعوتكم إالا  ) : الصادققال اإلمام  [ 1694]احلديث: 

التوبة هلم، فكل من قصدنا وتوالانا، وَل يوال  خريًا، واستكينوا إىل اهلل يف توفيقهم، وسلوا 

نا وقال ما يعلم، وسكت عام ال يعلم، أو أشكل عليه فهو يف اجلنة   (6)(عدوا

ل عىل عمله، وال ينجو املجرتئ  ):  الصادققال اإلمام    [ 1695]احلديث:   َيلك املتكا
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 (1) (عىل الذنوب الواثق برَحة اهلل

الذين هم بني الرجاء  إال  ينجو ال ) : الصادققال اإلمام  [ 1696]احلديث: 

 (2)(واخلوف، كأنا قلوهبم يف خملب طائر شوقًا إىل الثواب وخوفًا من العذاب 

جه اهلل احلور العني،  ) : الصادق قال اإلمام  [ 1697]احلديث:  ه أن يزوا من رسا

جه بالناور، فلُيدخل عىل أخيه املؤمن الْسور  (3) (ويتوا

أقهلا النوم بالليل والكالم بالناهار، فام يف  ): الصادققال اإلمام  [ 1698]احلديث: 

اك   اجلسد َشء أقلا شكرًا من العني واللسان، فإنا أما سليامن قالت لسليامن: )يا بنيا إيا

 (4)(والنوم.. فإنه ُيفقرك يوم حيتاج الناس إىل أعامهلم

اد هبا، فتحاموا  إن للشيطان مصائد يصط): الصادققال اإلمام  [ 1699]احلديث: 

ا شباكه فنوٌم عن قضاء الصلوات  ..  شباكه ومصائده ا مصائده فصدٌّ عن برا اإلخوان، وأما أما

التي فرضها اهلل، أَما إنه ما ُيعبد اهلل بمثل نقل األقدام إىل بر اإلخوان وزيارهتم، ويل  

ُأوَلئهَك    ﴿ فرتات،  للساهني عن الصلوات، النائمني يف اخللوات، املستهزئني باهلل وآياته يف ال

ْم َوهَلُْم َعَذاٌب    هلل َواَل ُيَكلُِّمُهُم ا  اآلخرةاَل َخاَلَق هَلُْم يفه   يهه َياَمةه َواَل ُيَزكِّ ْم َيْوَم اْلقه َواَل َينُْظُر إهَلْيهه

 (5) ( [ 77]آل عمران:   ﴾َألهيٌم 

رقبته،  من أصبح مهموما لسوى فكاك ): الصادق قال اإلمام  [ 1700]احلديث: 

ره وناواه جعل   ن عليه اجلليل، ورغب من ربه يف الربح احلقري، ومن غشا أخاه وحقا فقد هوا

 (6) (اهلل النار مأواه، ومن حسد مؤمنا انامث اإليامن يف قلبه كام ينامث امللح يف املاء
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املاَش يف حاجة أخيه كالساعي بني الصفا  ):  الصادققال اإلمام    [ 1701]احلديث:  

ة إال   ب اهلل أما ط بدمه يف سبيل اهلل يوم بدر وأحد، وما عذا واملروة، وقايض حاجته كاملتشحا

 (1) (عند استهانتهم بحقوق فقراء إخواهنم

بلاغ معارش شيعتنا وقل هلم: ال تذهبن بكم  ):  الصادققال اإلمام    [ 1702]احلديث:  

لدنيا، ومواساة اإلخوان يف اهلل،  املذاهب، فواهلل ال تنال واليتنا إال بالورع واالجتهاد يف ا

 (2)(وليس من شيعتنا من يظلم الناس

أحبْب يف اهلل، وأبغْض يف اهلل، واستمسك  ):  الصادققال اإلمام    [ 1703]احلديث:  

اٌر ملهَْن َتاَب َوآَمَن  ﴿بالعروة الوثقى، واعتصم باهلدى، ُيقبل عمُلك فإنا اهلل يقول:  َوإهينِّ َلَغفى

 ً
َل َصاحله فال ُيقبل إالا اإليامن، وال إيامن إالا بعمل، وال عمل   ،[82]طه:  ﴾ا ُثمى اْهَتَدىَوَعمه

إالا بيقني، وال يقني إالا باخلشوع، ومالكها كلها اهلدى، فمن اهتدى ُيقبل عمله وصعد إىل  

يمٍ   هللَوا﴿امللكوت ُمتقبااًل:  اٍط ُمْسَتقه َ
ي َمْن َيَشاُء إهىَل رصه  (3)(  [46]النور:    ﴾ََيْده

إن أحببت أن جتاور اجلليل يف داره،  ): الصادققال اإلمام  [ 1704]احلديث: 

خر   وتسكن الفردوس يف جواره، فلتهن عليك الدنيا، واجعل املوت نصب عينك، وال تدا

ر مت وعليك ما أخا  (4)(ت شيئًا لغد، واعلم أنا لك ما قدا

من َحرم نفسه كسبه فإناام َيمع لغريه، ومن  ):  الصادققال اإلمام    [ 1705]احلديث:  

ه من أمر دنياه وآخرته، وحيفظ له ما   ه ما أمها ه، من يثق باهلل يكفه أطاع هواه فقد أطاع عدوا

غاب عنه، وقد عجز من َل يعدا لكل بالء صربًا، ولكلا نعمة شكرًا، ولكل عُْس يْسًا، صربا  
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نفسك عند كلا بلية يف ولد أو مال أو رزية، فإناام يقبض عاريته ويأخذ هبته، ليبلو فيهام  

 (1) (صربك وشكرك

ارج اهلل رجاء ال َُيرئك عىل معصيته،  ): الصادققال اإلمام  [ 1706]احلديث: 

وخفه خوفًا ال ُيؤيسك من رَحته، وال تغرتا بقول اجلاهل وال بمدحه، فتكربا وجتربا وتعجب  

ملك، فإنا أفضل العمل العبادة والتواضع، فال تضياع مالك وتصلح مال غريك ما خلافته  بع

وراء ظهرك، واقنع بام قسمه اهلل لك، وال تنظر إالا إىل ما عندك، وال تتمنا ما لست تناله،  

 (2)(فإنا من َقنهع شبع، ومن َل يقنع َل يشبع، وخذ حظك من آخرتك

ال تكن َبطهرًا يف الغنى، وال جزعًا يف الفقر،  ):  دقالصا قال اإلمام    [ 1707]احلديث:  

رك من عرفك، وال تشارا   وال تكن فظًا غليظاا يكره الناس قربك، وال تكن واهنًا حيقا

)ختاصم( من فوقك، وال تسخر بمن هو دونك، وال تنازع األمر أهله، وال ُتطع السفهاء،  

 (3)(أحد وال تكن َمهينًا حتت كل أحد، وال تتكلنا عىل كفاية 

قف عند كل أمر حتى تعرف مدخله من  ): الصادققال اإلمام  [ 1708]احلديث: 

خمرجه قبل أن تقع فيه فتندم، واجعل قلبك قريبًا تشاركه، واجعل علمك والدًا تتابعه،  

واجعل نفسك عدوًا جتاهده، وعارية ترداها، فإناك قد ُجعلَت طبيب نفسك، وعرفت آية  

 (4) (الداء، وُدللت عىل الدواء، فانظر قيامك عىل نفسكالصحة، وُبنيا لك 

إن كانت لك يٌد عند إنسان، فال ُتفسدها  ): الصادققال اإلمام  [ 1709]احلديث: 

بكثرة املنن والذكر هلا، ولكن أتبعها بأفضل منها، فإنا ذلك أمجُل بك يف أخالقك، وأوجُب  
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اًل كنت أو عاملًا ـ فإنا الصمت زين  للثواب يف آخرتك، وعليك بالصمت ُتعدا حلياًم ـ جاه

 (1) (لك عند العلامء، وسرت لك عند اجلهال

قال  عليه السالم إنا عيسى بن مريم ): الصادق قال اإلمام  [ 1710]احلديث: 

أرأيتم لو أنا أحدكم مرا بأخيه، فرأى ثوبه قد انكشف عن بعض عورته، أكان  )ألصحابه: 

كاًل، بل  )انكشف منها؟(.. قالوا: بل نردا عليها، قال:  كاشفًا عنها كلاها، أم يردا عليها ما 

يا روح اهلل.. وكيف ذلك؟(.. قال:  )فقيل:    ،فعرفوا أناه َمَثٌل رضبه هلم   (، تكشفون عنها كلاها 

)الرجل منكم يطالع عىل العورة من أخيه فال يسرتها، بحقا أقول لكم إناكم ال تصيبون ما  

 (2) (لون ما تأملون إالا بالصرب عىل تكرهونتريدون إال برتك ماتشتهون، وال تنا 

ا تزرع يف القلب  ) : الصادق قال اإلمام  [ 1711]احلديث:  اكم والنظرة.. فإهنا إيا

الشهوة، وكفى هبا لصاحبها فتنة.. طوبى ملن جعل برصه يف قلبه وَل َيعل برصه يف عينه، ال  

كهيئة العبيد، إناام النااس رجالن:  تنظروا يف عيوب الناس كاألرباب، وانظروا يف عيوبكم 

 (3) ()مبتىل ومعاىف، فارَحوا املبتىل، واَحدوا اهلل عىل العافية

ن  ): الصادققال اإلمام  [ 1712]احلديث:  أنصف من خاَصَمك، واعف عما

ظلمك كام أناك حتبا أن يعفى عنك، فاعترب بعفو اهلل عنك، أال ترى أن شمسه أرشقت عىل  

ار، وأنا مطره ينزل عىل الصاحلني واخلاطئنياألبرار   (4) (والفجا

وك، فإناك  ):  الصادققال اإلمام    [ 1713]احلديث:   ق عىل أعني الناس ليزكا ال تتصدا

إن فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك، ولكن إذا ُأعطيت بيمينك فال ُتطلْع عليها شاملك،  
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ق له رسًا، َيزيك عالنية عىل رؤوس األش ك أن  فإنا الذي تتصدا هاد يف اليوم الذي ال يَضا

ون وما  وت، إنا رباك الذي يعلم ما ُتْسا ال يطالع النااس عىل صدقتك، وأخفضه الصا

ُتعلنون، قد علم ما تريدون قبل أن تسألوه، وإذا ُصْمت فال تغتب أحدًا، وال تلبسوا  

ة وجوههم، شعثة رؤوسهم،    صيامكم بظلم، وال تكن كالذي يصوم رئاء الناس، مغربا

م صياام  (1)(يابسة أفواههم لكي يعلم الناس أهنا

إنام  )قال اهلل عز وجل يف بعض ما أوحى:  ) :  الصادققال اإلمام    [ 1714]احلديث:  

أقبل الصالة ممن يتواضع لعظمتي، ويكف نفسه عن الشهوات من أجيل، ويقطع هناره  

ويرحم املصاب، ويؤوي  بذكري، وال يتعظم عىل خلقي، ويطعم اجلائع، ويكسو العاري، 

الغريب، فذلك يرشق نوره مثل الشمس، أجعل له يف الظلمة نورا، ويف اجلهالة حلام، أكأله  

بعزيت، وأستحفظه مالئكتي، يدعوين فألبيه، ويسألني فأعطيه، فمثل ذلك العبد عندي  

 (2)(كمثل جنات الفردوس ال يسبق أثامرها، وال تتغري عن حاهلا 

 ادق: ـ مواعظ اإلمام الص   ب 

تبع حكيم حكيام سبعامئة فرسخ يف سبع  ) : اإلمام الصادققال  [ 1715]احلديث: 

، وأغنى من البحر،  األرضكلامت فلام حلق به قال له: يا هذا ما أرفع من السامء، وأوسع من  

وأقسى من احلجر، وأشد حرارة من النار، وأشد بردا من الزمهرير، وأثقل من اجلبال  

، وغنى النفس  األرضالراسيات. فقال له: يا هذا احلق أرفع من السامء، والعدل أوسع من  

أغنى من البحر، وقلب الكافر أقسى من احلجر، واحلريص اجلشع أشد حرارة من النار،  

من روح اهلل عزوجل أشد بردا من الزمهرير والبهتان عىل الربئ أثقل من اجلبال   واليأس
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 (1) (الراسيات

اتق اهلل حيث كنت.. فإنك ال  ): اإلمام الصادققال  [ 1716]احلديث: 

 (2)تستوحش(

مخس هنا كام أقول: ليست لبخيل راحة،  ): اإلمام الصادققال  [ 1717]احلديث: 

 (3)مللوك وفاء، وال لكذاب مروة، وال يسود سفيه(وال حلسود لذة، وال 

مخس خصال من َل تكن فيه خصلة منها،  ): اإلمام الصادققال  [ 1718]احلديث: 

فليس فيه كثري مستمتع: أوهلا: الوفاء.. والثانية: التدبري.. والثالثة: احلياء.. والرابعة: حسن  

 (4)اخللق.. واخلامسة: وهي جتمع هذه اخلصال ـ احلرية(

مخس خصال من َفَقد منهن واحدة َل يزل  ):  اإلمام الصادققال   [ 1719]احلديث:  

صحة البدن.. والثانية: األمن..  )ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأوهلا: 

، قيل: وما األنيس املوافق؟.. قال:  (والثالثة: السعة يف الرزق.. والرابعة: األنيس املوافق

واخلامسة: وهي جتمع هذه  ).. (الزوجة الصاحلة، والولد الصالح، واخلليط الصالح)

 (5) اخلصال ـ الدعة(

سبعة يفسدون أعامهلم: الرجل احلليم ذو  ): اإلمام الصادققال  [ 1720]احلديث:  

دين ماله كل كاذب منكر ملا  العلم الكثري، ال ُيعرف بذلك، وال يذكر به.. واحلكيم الذي ي

يؤتى إليه.. والرجل الذي يأمن ذا املكر واخليانة.. والسيد الفاظ الذي ال رَحة له.. واألم  

التي ال تكتم عن الولد الْس، وتفيش عليه.. والْسيع إىل الئمة إخوانه.. والذي َيادل أخاه  
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 (1)خماصام له(

إن أردت أن خيتم بخري  )س: إىل بعض النا  اإلمام الصادقكتب  [ 1721]احلديث:  

عملك حتى ُتقبض وأنت يف أفضل األعامل، فعظام هلل حقه أن تبذل نعامءه يف معاصيه، وأن  

تغرتا بحلمه عنك، وأكرم كل من وجدته يذكرنا، أو ينتحل مودتنا، ثم ليس عليك صادقا  

 (2) كان أو كاذبا، إنام لك نيتك وعليه كذبه(

اسمعوا مني كالما هو خري لكم  )ألصحابه:    دقاإلمام الصا قال    [ 1722]احلديث:  

هم املوقافة: ال يتكلم أحدكم بام ال يعنيه، وليَدع كثريا من الكالم فيام يعنيه حتى َيد   من الدا

له موضعا، فرب متكلم يف غري موضعه جنى عىل نفسه بكالمه، وال يامرينا أحدكم سفيها  

سفيها أرداه، واذكروا أخاكم إذا غاب  وال حليام، فإنه من مارى حليام أقصاه، ومن مارى 

عنكم بأحسن ما حتبون أن ُتذكروا به إذا غبتم عنه، واعملوا عمل من يعلم أنه جمازى  

 (3) باإلحسان، مأخوذ باالجرتام(

أربع يف التوراة وإىل جنبهنا أربع: من  ): اإلمام الصادققال  [ 1723]احلديث: 

ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به،  . ربه ساخطا.أصبح عىل الدنيا حزينا، فقد أصبح عىل 

ومن  . ومن أتى غنيا فتضعضع له ليصيب من دنياه، فقد ذهب ثلثا دينه. . فإنام يشكو ربه. 

:  .  دخل النار ممن قرأ القرآن، فإنام هو ممن كان يتخذ آيات اهلل هزوا. واألربع التي إىل جنبهنا

 (4) ندم.. والفقر هو املوت األكرب( كام تدين تدان.. ومن ملك استأثر.. ومن َل يسترش 

يا سفيان.. إين رأيت املعروف ال يتم إال  ): اإلمام الصادققال  [ 1724]احلديث: 
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رته   لته هناأته، وإذا سرتته أَتمته، وإذا صغا بثالث: تعجيله وسرته وتصغريه، فإنك إذا عجا

كلمة الصاحلة..  يا سفيان ثالث أياام ثالث: نعمت العطية ال. عظم عند من تسديه إليه.

 ( يسمعها املؤمن فينطوي عليها حتى َيدَيا إىل أخيه املؤمن

: )املعروف كاسمه، وليس َشء أعظم من  اإلمام الصادققال  [ 1725]احلديث: 

املعروف إال ثوابه، وليس كل من حيب أن يصنع املعروف يصنعه، وال كل من يرغب فيه  

، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة واإلذن،  يقدر عليه، وال كل من يقدر عليه ُيؤذن له فيه 

 (1) فهنالك َتت السعادة للطالب واملطلوب إليه(

يا َحران.. انظر إىل من هو دونك وال تنظر  ):  اإلمام الصادققال    [ 1726]احلديث:  

م لك، وأحرى أن تستوجب الزيادة   إىل من هو فوقك يف املقدرة، فإنا ذلك أقنع لك بام قسا

العمل الدائم القليل عىل يقني أفضل عند اهلل من العمل الكثري عىل  من ربك.. واعلم أنا 

غري يقني، واعلم أنه ال ورع أنفع من جتناب حمارم اهلل والكفا عن أذى املؤمنني واغتياهبم،  

وال عيش أهنأ من حسن اخللق، وال مال أنفع من القنوع باليسري املجزي، وال جهل أرض  

 (2)من العجب(

ال تغرنك الناس من نفسك، فإنا األمر  ): اإلمام الصادققال  [ 1727]احلديث: 

وال  . وال تقطع النهار عنك كذا وكذا، فإنا معك من حييص عليك... يصل إليك دوهنم 

ك. وال تستصغرنا سيئة تعمل هبا، فإنك . تستصغرن حسنة تعملها، فإنك تراها حيث تْسا

ْن فإين َل  .  تراها حيث تسوؤك. أر شيئا قط أشد طلبا، وال أرسع دركا من حسنة حمدثة  وأحسه
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 (1) لذنب قديم(

،  األرضاعلم أن الصالة حجزة اهلل يف ): اإلمام الصادققال  [ 1728]احلديث: 

فمن أحبا أن يعلم ما ُيدرك من نْفع صالته فلينظر، فإن كانت صالته حجزته عن  

ومن أحبا أن يعلم ما له عند اهلل   . جز. الفواحش واملنكر، فإناام أدرك من َنْفعها بقدر ما احت 

ومن خال بعمل فلينظر فيه، فإن كان حسنًا مجياًل فليمض عليه، وإن  . فليعلم ما هلل عنده.

من عمل سيئة يف الْس  . و كان سيئًا قبيحًا فليجتنبه، فإنا اهلل عزا وجلا أوىل بالوفاء والزيادة.

، ومن عمل سيئة يف العالني  (2)ة فليعمل حسنة يف العالنية(فليعمل حسنة يف الْسا

عليكم بتقوى اهلل، والورع، واالجتهاد،  ): اإلمام الصادق قال  [ 1729]احلديث: 

وصدق احلديث، وأداء األمانة، وحسن اخللق، وحسن اجلوار، وكونوا دعاة إىل أنفسكم  

كم  بغري ألسنتكم، وكونوا زينا وال تكونوا شينا، وعليكم بطول السجود والركوع فإنا أحد

إذا طال الركوع، َيتف إبليس من خلفه، وقال: يا ويلتاه.. أطاعوا وعصيت، وسجدوا  

 (3)وأبيت(

ال َتزح فيذهب نورك، وال تكذب  ): اإلمام الصادققال  [ 1730]احلديث: 

يقول: )من كثر مهاه سقم بدنه، ومن ساء خلقه  عليه السالم وكان املسيح  ..فيذهب هباؤك

ب نفسه، ومن كثر  كالمه كثر سقطه، ومن كثر كذبه ذهب هباؤه، ومن الحى الرجال  عذا

 (4) ذهب مروته(

أفضل الوصايا وألزُمها أن ال تنسى ربك،  ):  اإلمام الصادققال    [ 1731]احلديث:  
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وال خترج  .  وأن تذكره دائام وال تعصيه، وتعبده قاعدا وقائام، وال تغرت بنعمته، واشكره أبدا.

ك البالء والَض،   من حتت أستار عظمته وجالله ، وتقع يف ميدان اهلالك، وإن مسا فتضلا

واعلم أنا بالياه حمشوة بكراماته األبدية، وحمنه مورثة رضاه وقربه  .  وأحرقتك نريان املحن.

 (1) ولو بعد حني، فيا هلا من مغنم ملن علم وُوفاق لذلك(

ت السالمة حتى لقد خفي مطلب): اإلمام الصادققال  [ 1732]احلديث:  ها،  عزا

فإن يكن يف َشء فيوشك أن يكون يف اخلمول، فإن طلبت يف مخول فلم توجد فيوشك أن  

تكون يف الصمت، فإن طلبت يف الصمت فلم توجد فيوشك أن تكون يف التخيل، فإن 

طلبت يف التخيل فلم توجد فيوشك أن تكون يف كالم السلف الصالح، والسعيد من وجد  

 (2)يف نفسه خلوة يشغل هبا(

أوحى اهلل تعاىل إىل الدنيا أن: اخدمي من  ): اإلمام الصادققال  [ 1733يث: ]احلد 

 (3)خدمني، وأتعبي من خدمك(

إذا بلغك عن أخيك َشء يسوؤك فال  ) : اإلمام الصادققال  [ 1734]احلديث: 

لت، وإن كانت عىل غري ما يقول كانت   تغتما به، فإنه إن كان كام يقول كانت عقوبة ُعجا

 (4)تعلمها(حسنة َل  

، فقال:  (اصرب عليه)جاره فقال:  رجل لإلمام الصادقشكا  [ 1735]احلديث: 

 (5) إنام الذليل من ظلم()ينسبني الناس إىل الذل، فقال:  

أربعة أشياء القليل منها كثري: النار،  ): اإلمام الصادق قال  [ 1736]احلديث: 
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 (1)والعداوة، والفقر، واملرض(

إذا أقبلت الدنيا عىل املرء أعطته حماسن ) : اإلمام الصادققال  [ 1737]احلديث: 

 (2)غريه، وإذا أعرضت عنه سلبته حماسن نفسه(

 (3) إين ألملق أحيانا فُأتاجر اهلل بالصدقة():  اإلمام الصادققال   [ 7381]احلديث:  

ال يزال العزا قلقا حتى يأيت دارا قد استشعر  ):  اإلمام الصادققال    [ 1739]احلديث:  

 (4)ا اليأس مما يف أيدي الناس فيوطنها(أهله

كفارة عمل السلطان اإلحسان إىل  ): اإلمام الصادققال  [ 1740]احلديث: 

 (5) اإلخوان(

اللهم.. اجعله أدبا ال  )مرة فقال:  اإلمام الصادقاشتكى  [ 1741]احلديث: 

 (6)غضبا(

ويرعوي عند  من َل يستحه من العيب، ) : اإلمام الصادققال  [ 1742]احلديث: 

 (7) الشيب، وخيشى اهلل بظهر الغيب، فال خري فيه(

إياكم ومالحاة الشعراء، فإهنم يضناون  ) اإلمام الصادق:قال  [ 1743]احلديث: 

 (8) باملدح، وَيودون باهلجاء(

إين ألسارع إىل حاجة عدوي خوفا أن  ): اإلمام الصادق قال  [ 1744]احلديث: 
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 (1)أرده فيستغني عني(

اللهم.. إنك بام أنت له أهل من  ): اإلمام الصادق يقول كان  [ 1745]احلديث: 

 (2)العفو، أوىل مني بام أنا أهل له من العقوبة(

ما كنت  ): أرأيت اهلل حني عبدته؟.. فقال: إلمام الصادققيل ل [ 1746]احلديث: 

العيان، ولكن رأته  ، قيل: كيف رأيته؟.. قال: )َل تره األبصار بمشاهدة (ألعبد شيئا َل أره 

القلوب بحقيقة اإليامن، ال ُيدرك باحلواس وال ُيقاس بالناس، معروف باآليات، منعوت  

َساَلَتهُ  هللا ﴿.. فقال األعراِب: ( بالعالمات، هو اهلل الذي ال إله إال هو   ﴾ َأْعَلُم َحْيُث ََيَْعُل ره

 (3) [124]األنعام:  

رحام منسأة يف األعامر، وحسن  صلة األ): اإلمام الصادققال  [ 1747]احلديث: 

 (4)اجلوار عامرة للدنيا، وصدقة الْس مثراة للامل(

إنا عيال املرء أرساؤه، فمن أنعم اهلل عليه  ): اإلمام الصادققال  [ 1748]احلديث:  

 (5)نعمة فليوسع عىل أرسائه، فإن َل يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة(

إذا أراد اهلل بعبٍد خزيًا، أجرى فضيحته  ): اإلمام الصادققال  [ 1749]احلديث: 

 (6) عىل لسانه(

 (7)جاهل سخيا أفضل من ناسك بخيل():  اإلمام الصادققال   [ 7501]احلديث:  

من سأل فوق قدره استحق احلرمان، العز  ) :  اإلمام الصادققال    [ 1751]احلديث:  
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ه، أوىل الناس  أن تذل للحق إذا لزمك، من أماك فأكرمه، ومن استخفا بك فأكرم نفسك عن

بالعفو أقدرهم عىل العقوبة، وأنقص الناس عقال من ظلم دونه، وَل يصفح عمن اعتذر  

اهلوى يقظان، والعقل نائم، ال تكوننا أول مشري، وإياك والرأي الفطري.. وجتنب   ..إليه

 (1)ارجتال الكالم، مروة الرجل يف نفسه نسب لعقبه وقبيلته(

ثالثة ال بدا هلم من ثالث: ال بدا للجواد  ) : ادقاإلمام الصقال  [ 1752]احلديث: 

 (2) من كبوة، وللسيف من نبوة، وللحليم من هفوة(

ثالث حيجزن املرء عن طلب املعايل: قرص  ) :  اإلمام الصادققال    [ 1753]احلديث:  

 (3)اهلمة، وقلة احليلة، وضعف الرأي(

الزوجة املوافقة،  األنس يف ثالث: يف ): اإلمام الصادق قال  [ 1754]احلديث: 

 (4)والولد البار، والصديق املصايف(

من ُرزق ثالثا نال ثالثا وهو الغنى األكرب:  ):  اإلمام الصادققال    [ 1755]احلديث:  

 (5)القناعة بام أعطي، واليأس مما يف أيدي الناس، وترك الفضول(

املوت:  ثالث من ابتيل بواحدة منهنا َتناى ) : اإلمام الصادققال   [ 1756]احلديث:  

 (6) فقٌر متتابع، وحرمٌة فاضحة، وعدٌو غالب(

ثالث َيب عىل اإلنسان جتنابها: مقارنة  ): اإلمام الصادققال  [ 1757]احلديث: 

 (7) األرشار، وحمادثة النساء، وجمالسة أهل البدع(
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ق بام  ) :  اإلمام الصادققال    [ 1758]احلديث:   من وثق بثالثة كان مغرورا: من صدا

ع يف ما ال يملك(ال يكون،   (1) وركن إىل من ال يثق به، وطمه

ثالثة من استعملها أفسد دينه ودنياه: من  ) : اإلمام الصادققال   [ 1759]احلديث:  

 (2)أساء ظنه، وأمَكْن من سمعه، وأعطى قياده حليلته(

ثالثة أشياء من احتقرها من امللوك  ) : اإلمام الصادققال  [ 1760]احلديث: 

يه: خامل قليل الفضل شذا عن اجلامعة، وداعية إىل بدعة جعل ُجناته  وأمهلها تفاقمت عل

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأهل بلٍد جعلوا ألنفسهم رئيسا يمنع السلطان من  

 (3) إقامة احلكم فيهم(

ال تطيب السكنى إال بثالث: اهلواء  ): اإلمام الصادققال  [ 1761]احلديث: 

ارة( األرضالغزير العذب، والطيب، واملاء   (4)اخلوا

ثالث خالل يقول كل إنسان إنه عىل  ) : اإلمام الصادققال  [ 1762]احلديث: 

 (5) صواب منها: دينه الذي يعتقده، وهواه الذي يستعيل عليه، وتدبريه يف أموره(

ال يستغني أهل كل بلد عن ثالثة ُيفزع إليه  ):  اإلمام الصادققال    [ 1763]احلديث:  

ر دنياهم وآخرهتم، فإن ُعدموا ذلك كانوا مهجا: فقيه عاَل ورع، وأمري خريا مطاع،  يف أم 

 (6)وطبيب بصري ثقة(

كل ذي صناعة مضطر إىل ثالث خالل  ): اإلمام الصادق قال  [ 1764]احلديث: 

َيتلب هبا املكسب وهو: أن يكون حاذقا بعمله، مؤديا لألمانة فيه، مستميال ملن  
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 (1) استعمله(

َيب للوالدين عىل الولد ثالثة أشياء:  ): اإلمام الصادققال  [ 1765]احلديث: 

شكرمها عىل كل حال، وطاعتهام فيام يأمرانه وينهيانه عنه يف غري معصية اهلل، ونصيحتهام يف  

الْس والعالنية، وجتب للولد عىل والده ثالث خصال: اختياره لوالدته، وحتسني اسمه،  

 (2) تأديبه(واملبالغة يف 

إذا َل جتتمع القرابة عىل ثالثة أشياء  ): اإلمام الصادققال  [ 1766]احلديث: 

ضوا لدخول الوهن عليهم وشامتة األعداء هبم وهي: ترك احلسد فيام بينهم، لئال   تعرا

بوا فيتشتت أمرهم، والتواصل ليكون ذلك حاديا هلم عىل األلفة، والتعاون لتشملهم   يتحزا

 (3)العزة(

ال غنى بالزوج عن ثالثة أشياء فيام بينه  ): اإلمام الصادققال  [ 1767يث: ]احلد 

وبني زوجته، وهي: املوافقة ليجتلب هبا موافقتها وحمبتها وهواها.. وُحسن ُخلقه معها،  

وال غنى بالزوجة فيام  . واستعامله استاملة قلبها باهليئة احلسنة يف عينها.. وتوسعته عليها.

: صيانة نفسها عن كل دنس، حتى  بينها وبني زوجها امل  وافق هلا عن ثالث خصال، وهنا

يطمئن قلبه إىل الثقة هبا يف حال املحبوب واملكروه.. وحياطته ليكون ذلك عاطفا عليها  

ة تكون منها.. وإظهار العشق له باخلالبة واهليئة احلسنة هلا يف عينه(  (4)عند زلا

ن ثالثة: فواحد كالغذاء الذي  اإلخوا): اإلمام الصادق قال  [ 1768]احلديث: 

حيتاج إليه كل وقت فهو العاقل، والثاين يف معنى الداء وهو األَحق، والثالث يف معنى الدواء  
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 (1)وهو اللبيب(

ثالثة أشياء تدل عىل عقل فاعلها: الرسول  ):  اإلمام الصادققال    [ 1769]احلديث:  

 (2)والكتاب عىل قدر عقل كاتبه(عىل قدر من أرسله، واهلدية عىل قدر مهدَيا، 

ثالثة أشياء ال ُترى كاملة يف واحد قط:  قال اإلمام الصادق: ) [ 1770]احلديث: 

 (3)اإليامن، والعقل، واالجتهاد(

إذا كان الزمان زمان جور وأهله أهل  قال اإلمام الصادق: ) [ 1771]احلديث: 

 (4)غدر، فالطمأنينة إىل كل أحد عجز(

إذا أردت أن تعلم صحة ما عند أخيك  اإلمام الصادق: )  قال  [ 1772]احلديث: 

 (5) فأغضْبه!.. فإن ثبت لك عىل املودة، فهو أخوك وإال فال(

ال تثقنا بأخيك كل الثقة، فإنا رصعة  قال اإلمام الصادق: ) [ 1773]احلديث: 

 (6)االسرتسال ال تستقال(

إزالة قلب عن  إزالة اجلبال أهون من قال اإلمام الصادق: ) [ 1774]احلديث: 

 (7) موضعه(

 (8) اإليامن يف القلب واليقني خطرات(قال اإلمام الصادق: )  [ 7751]احلديث:  

الرغبة يف الدنيا تورث الغما واحلزن،  قال اإلمام الصادق: ) [ 1776]احلديث: 
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 (1)والزهد يف الدنيا راحة القلب والبدن(

باملعروف وُينهى عن املنكر مؤمن  إنام ُيؤمر  قال اإلمام الصادق: )  [ 1777]احلديث:  

ا صاحب سوط وسيف فال(  (2) فيتاعظ، أو جاهل فيتعلم.. فأما

إنا اهلل أنعم عىل قوم باملواهب فلم  قال اإلمام الصادق: ) [ 1778]احلديث: 

 (3) يشكروه، فصارت عليهم وباال، وابتىل قوما باملصائب فصربوا، فكانت عليهم نعمة(

فوت احلاجة خري من طلبها من غري أهلها،  الصادق: )  قال اإلمام  [ 1779]احلديث:  

من عرف شيئا قلا كالمه  قال: ) مالبالغة؟.. ):  لهقيل  .. و وأشد من املصيبة سوء اخللق منها(

 (4)فيه، وإنام سمي البليغ ألنه يبلغ حاجته بأهون سعيه(

ين غمٌّ بالليل، وذل قال اإلمام الصادق: )  [ 7801]احلديث:    (5)بالنهار(الدى

م دينك(قال اإلمام الصادق: )  [ 7811]احلديث:    (6)إذا صلح أمر دنياك فاهتا

إنا من َتام التحية للمقيم املصافحة، وَتام  قال اإلمام الصادق: )  [ 1782]احلديث:  

 (7) التسليم عىل املسافر املعانقة(

، ودقال اإلمام الصادق: ) [ 1783]احلديث:  ع بينك  اتق اهلل بعض التقى وإن قلا

)  (8)وبينه سرتا وإن رقا

َمن ملك نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا  قال اإلمام الصادق: )  [ 1784]احلديث:  
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م اهلل جسده عىل النار(  (1)رهب وإذا اشتهى، حرا

فام حد  )، قيل: (ما من َشء إال وله حدا قال اإلمام الصادق: ) [ 1785]احلديث: 

 (2)أن ال ختاف شيئا(قال: )اليقني؟(.. 

ادع اهلل يل أن ال َيعل رزقي عىل أيدي  ): إلمام الصادققيل ل [ 1786]احلديث: 

أبى اهلل عليك ذلك، إالا أن َيعل أرزاق العباد بعضهم من بعض، ولكن أدع  قال: )العباد، ف

اهلل أن َيعل رزقك عىل أيدي خيار خلقه، فإنه من السعادة، وال َيعله عىل أيدي رشار  

 (3) خلقه، فإنه من الشقاوة(

العامل عىل غري بصرية كالسائر عىل  قال اإلمام الصادق: ) [ 1787]احلديث: 

 (4)طريق، فال تزيده رسعة السري إال بعدا(

من عرف اهلل خاف اهلل، ومن خاف اهلل  قال اإلمام الصادق: ) [ 1788]احلديث: 

 (5)سخت نفسه عن الدنيا(

باملعايص ويقولون: نرجو،  قوم يعملون ): قيل لإلمام الصادق [ 1789]احلديث: 

بوا ليس  (فال يزالون كذلك حتى يأتيهم املوت  حون يف األماين، كذه ، فقال: )هؤالء قوم يرتجا

 (6)يرجون، إنا من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من َشء هرب منه(

إنا لنحب من كان عاقال عاملا فهام فقيها قال اإلمام الصادق: ) [ 1790]احلديث: 

بمكارم األخالق،  عليهم السالم صدوقا وفيا، إنا اهلل خصا األنبياء  حليام مداريا صبورا

فمن كانت فيه فليحمد اهلل عىل ذلك، ومن َل تكن فيه فليتَضع إىل اهلل، وليسأله إياها، وقيل  

 

 . 357، والتحف ص 243/ 75( بحار األنوار: 1)

 .357، والتحف ص243/ 75بحار األنوار: ( 2)

 .357، والتحف ص244/ 75( بحار األنوار: 3)

 .357، والتحف ص244/ 75( بحار األنوار: 4)

 .357، والتحف ص244/ 75( بحار األنوار: 5)

 .357، والتحف ص245/ 75( بحار األنوار: 6)



 

429 

 

الورع والقناعة والصرب والشكر واحللم واحلياء والسخاء  قال: )وما هي؟(.. ) له: 

 (1)لرب وأداء األمانة واليقني وحسن اخللق واملروة(والشجاعة والغرية وصدق احلديث وا

من أوثق عرى اإليامن أن حتب يف اهلل،  قال اإلمام الصادق: )  [ 1791]احلديث: 

 (2)وتبغض يف اهلل، وتعطي يف اهلل، وَتنع يف اهلل(

ال يْتَبع الرجل بعد موته إال ثالث خالل:  قال اإلمام الصادق: )  [ 1792]احلديث:  

أجراها اهلل له يف حياته فهي جتري له بعد موته، وسناة هدى ُيعمل هبا، وولد صالح  صدقة 

 (3) يدعو له(

إنا اهلل علم أنا الذنب خري للمؤمن من  قال اإلمام الصادق: ) [ 1793]احلديث: 

 (4) العجب، ولوال ذلك ما ابتىل اهلل مؤمنا بذنب أبدا(

إلبليس جند أشد من النساء  ليس قال اإلمام الصادق: ) [ 1794]احلديث: 

 (5) والغضب(

وَل خيلق اهلل يقينا ال شك فيه، أشبه بشك  قال اإلمام الصادق: ) [ 1795]احلديث: 

 (6) ال يقني فيه من املوت(

د الذنوب من الناس  قال اإلمام الصادق: ) [ 1796]احلديث:  إذا رأيتم العبد يتفقا

 (7) ناسيا لذنبه، فاعلموا أنه قد ُمكر به(

الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم  قال اإلمام الصادق: ) [ 1797ث: ]احلدي 
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 (1)املحتسب، واملعاىف الشاكر له مثل أجر املبتىَل الصابر(

أكثرهم  قال: )من أكرم اخللق عىل اهلل؟.. ف)  قيل لإلمام الصادق:  [ 1798]احلديث:  

من يتهم اهلل..  قال: )فمن أبغض اخللق إىل اهلل؟(.. ): قيلذكرا هلل وأعملهم بطاعة اهلل.. 

نعم، من استخار اهلل فجاءته اخلرية بام يكره فيسخط، فذلك  قال: ) أحد يتهم اهلل؟(..  ):  قيل 

 (2) يتهم اهلل(

واحد يف  القضاة أربعة: ثالثة يف النار وقال اإلمام الصادق: ) [ 1799]احلديث: 

اجلنة: رجل قىض بجوٍر، وهو يعلم، فهو يف النار.. ورجل قىض بجور، وهو ال يعلم، فهو  

يف النار.. ورجل قىض بحق، وهو ال يعلم، فهو يف النار.. رجل قىض بحق، وهو يعلم، فهو  

 (3)يف اجلنة(

خل يدك يف فم التنني إىل  )لداود الرقي:  اإلمام الصادققال  [ 1800]احلديث:  ُتده

 (4)ملرفق، خري لك من طلب احلوائج إىل من َل يكن له وكان(ا

قضاء احلوائج إىل اهلل، وأسباهبا ـ بعد اهلل ـ  قال اإلمام الصادق: )  [ 1801]احلديث:  

العباد جتري عىل أيدَيم، فام قىض اهلل من ذلك فاقبلوا من اهلل الشكر، وما ُزوي عنكم منها 

صرب، فعسى أن يكون ذلك خريا لكم، فإنا اهلل أعلم بام  فاقبلوه عن اهلل بالرضا والتسليم وال

 (5)يصلحكم وأنتم ال تعلمون(

 (6) أَحبا إخواين إيلا من أهدى إيلا عيوِب(قال اإلمام الصادق: )  [ 8021]احلديث:  

ثالث َل َيعل اهلل ألحد من الناس فيهن  قال اإلمام الصادق: ) [ 1803]احلديث: 
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ين كانا أو فاجرين، ووفاء بالعهد للربا والفاجر، وأداء األمانة إىل الربا  رخصة: برا الوالدين   َبرى

 (1)والفاجر(

إين ألرحم ثالثة وحٌق هلم أن ُيرَحوا: عزيز  قال اإلمام الصادق: )  [ 1804]احلديث:  

 (2)أصابته مذلة بعد العز، وغني أصابته حاجة بعد الغنى، وعاَل يستخفا به أهله واجلهلة(

من تعلق قلبه بحب الدنيا تعلق من  قال اإلمام الصادق: ) [ 1805 ]احلديث: 

 (3)رضرها بثالث خصال: همٌّ ال يفنى، وأمل ال ُيدرك، ورجاء ال ُينال(

يأيت عىل الناس زمان ليس فيه َشء أعزا  قال اإلمام الصادق: ) [ 1806]احلديث: 

 (4)من أخ أنيس، وكسب درهم حالل(

كفى باملرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره، أو  اإلمام الصادق: )قال  [ 1807]احلديث:  

 (5)يركب دابة مشهورة(

ال يبلغ أحدكم حقيقة اإليامن حتى حيب  قال اإلمام الصادق: )  [ 1808]احلديث: 

 (6) أبعد اخللق منه يف اهلل، ويبغض أقرب اخللق منه يف اهلل(

نعمة فعرفها بقلبه، وعلم    من أنعم اهلل عليهقال اإلمام الصادق: )   [ 1809]احلديث:  

أنا املنَعم عليه اهلل، فقد أداى شكرها، وإن َل حيرك لسانه، ومن علم أنا املعاقهب عىل الذنوب  

ْبُكْم بههه  ﴿  اهلل فقد استغفر وإن َل حيرك به لسانه، وقرأ ُكْم َأْو خُتُْفوُه حُيَاسه َوإهْن ُتْبُدوا َما يفه َأْنُفسه

 (7) [284]البقرة:   ﴾هللا
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ن: ُتفتي الناس برأيك،  ا ن مهلكتا خصلتقال اإلمام الصادق: ) [ 1810ديث: ]احل 

 (1)أو تدين بام ال تعلم(

الصفح اجلميل أن ال تعاقب عىل الذنب،  قال اإلمام الصادق: )  [ 1811]احلديث:  

 (2)والصرب اجلميل الذي ليس فيه شكوى(

بالتاحيلا وال بالتمني، ولكن  ليس اإليامن قال اإلمام الصادق: ) [ 1812]احلديث: 

قته األعامل(  (3)اإليامن ما خُلص يف القلوب، وصدا

املؤمن يف الدنيا غريب، ال َيزع من ذهلا،  قال اإلمام الصادق: ) [ 1813]احلديث: 

 (4)وال يتنافس أهلها يف عزها(

يف خالف  قال: )أين طريق الراحة؟.. ف قيل لإلمام الصادق: [ 1814]احلديث: 

 (5)عند أول يوم يصري يف اجلنة(قال: ): فمتى َيد الراحة؟.. له  يل ، ق( اهلوى

ال َيمع اهلل ملنافق وال فاسق حسن قال اإلمام الصادق: ) [ 1815]احلديث: 

 (6)السمت، والفقه، وحسن اخللق أبدًا(

امليش املستعجل يذهب ببهاء املؤمن،  قال اإلمام الصادق: ) [ 1816]احلديث: 

 (7)ويطفئ نوره(

الغضب ممحقة لقلب احلكيم، ومن َل  قال اإلمام الصادق: ) [ 1817]احلديث: 

 (8) يملك غضبه َل يملك عقله(
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الغضب ممحقة لقلب احلكيم، ومن َل  قال اإلمام الصادق: ) [ 1818]احلديث: 

 (1) يملك غضبه َل يملك عقله(

..  ( يشكوك؟ما بال أخيك  ) :  أصحابهلبعض    اإلمام الصادققال    [ 1819]احلديث:  

كأنك إذا استقصيت  )فقال: يشكوين إن استقصيت عليه حقي، فجلس مغضبا، ثم قال: 

عليه حقك َل تسئ، أرأيتك ما حكى اهلل عن قوم خيافون سوء احلساب، أخافوا أن َيور اهلل  

عليهم؟.. ال، ولكن خافوا االستقصاء، فسامه اهلل سوء احلساب، فمن استقىص فقد  

 (2)أساء(

اخلُلق خلقان: أحدمها نياة، واآلخر سجية،  قال اإلمام الصادق: )  [ 1820]احلديث:  

النية، ألن صاحب السجية جمبول عىل أمر ال يستطيع غريه،  قال: ) فأَيام أفضل؟(.. )قيل: 

ًا فهذا أفضل(  (3) وصاحب النية يتصرب عىل الطاعة تصربا

برار إذا التقوا  إنا رسعة ائتالف قلوب األقال اإلمام الصادق: ) [ 1821]احلديث:  

كْسعة اختالط ماء السامء بامء األهنار، وإنا ُبعد ائتالف   ـ وإن َل يظهروا التودد بألسنتهم ـ 

قلوب الفجار إذا التقواـ  وإن أظهروا التودد بألسنتهمـ  َكُبعد البهائم من التعاطف وإن طال  

 (4)اعتالفها عىل مذود واحد(

يا أهل اإليامن وحملا الكتامن.. تفكروا  الصادق: )قال اإلمام  [ 1822]احلديث: 

روا عند غفلة الساهني(  (5) وتذكا

املروة مروتان: مروة احلَض ومروة السفر:  قال اإلمام الصادق: )  [ 1823]احلديث:  
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.  فأما مروة احلَض: فتالوة القرآن، وحضور املساجد، وصحبة أهل اخلري، والنظر يف التفقه.

الزاد، واملزاح يف غري ما يسخط اهلل، وقلة اخلالف عىل من َصْحبك،  وأما مروة السفر: فبذل  

 (1)وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم(

اعلم أنا ضارب عيل بالسيف وقاتله، لو  قال اإلمام الصادق: ) [ 1824]احلديث: 

 (2)ائتمنني واستنصحني واستشارين، ثم قبلت ذلك منه ألديت إليه األمانة(

إنا هلل عبادا من خلقه يف أرضه ُيفزع إليهم  قال اإلمام الصادق: )  [ 1825]احلديث:  

، أولئك هم املؤمنون حقا، آمنون يوم القيامة.. أال وإنا أحبا  اآلخرةيف حوائج الدنيا و

املؤمنني إىل اهلل: من أعان املؤمن الفقري من الفقر يف دنياه ومعاشه، ومن أعان ونفع ودفع  

 (3) املكروه عن املؤمنني(

نان احلساب،  قال اإلمام الصادق: ) [ 1826حلديث: ]ا  إنا صلة الرحم والربا ليهوا

وا إخوانكم، ولو بحسن السالم ورد   ويعصامن من الذنوب، فصلوا إخوانكم، وبرا

 (4)اجلواب(

من صحة يقني املرء املسلم أن ال ُيريض  قال اإلمام الصادق: )  [ 1827]احلديث: 

حيمدهم عىل ما رزق اهلل، وال يلومهم عىل ما َل يؤته اهلل، فإنا رزَقه  الناس بسخط اهلل، وال 

ال يسوقه حرص حريص، وال يرده كره كاره، ولو أنا أحدكم فرا من رزقه كام يفرا من املوت،  

 (5) ألدركه قبل موته كام يدركه املوت(

ثالث خصال هنا أشد ما عمل به العبد:  قال اإلمام الصادق: ) [ 1828]احلديث: 
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فام معنى  )  قيل له:،  (إنصاف املؤمن من نفسه، ومواساة املرء ألخيه، وذكر اهلل عىل كل حال 

يذكر اهلل عند كل معصية َيما هبا، فيحول بينه وبني  قال: )ذكر اهلل عىل كل حال؟(.. 

 (1) املعصية(

إذا نزلت بك نازلة فال تشُكها إىل أحٍد من  قال اإلمام الصادق: )  [ 1829]احلديث:  

خلالف، ولكن اذكرها لبعض إخوانك، فإنك لن تعدم خصلة من أربع خصال: إما  أهل ا 

 (2)كفاية، وإما معونة بجاه، أو دعوة مستجابة، أو مشورة برأي( 

ليس من أحد ـ وإن ساعدته األمور ـ  قال اإلمام الصادق: ) [ 1830]احلديث: 

مؤاجلة   بمستخلص غضارة عيش إال من خالل مكروه، ومن انتظر بمعاجلة الفرصة 

 (3) االستقصاء سلبته األيام فرصته، ألنا من شأن األيام السلب، وسبيل الزمن الفوت(

احلمد هلل الذي َل َيعل  )يقول عند املصيبة:  اإلمام الصادقكان  [ 1831]احلديث:  

مصيبتي يف ديني، واحلمد هلل الذي لو شاء أن تكون مصيبتي أعظم مما كانت كانت، واحلمد  

 (4)األمر الذي شاء أن يكون وكان(هلل عىل 

يقول اهلل: من استنقذ حريانا من حريته  قال اإلمام الصادق: )  [ 1832]احلديث: 

 (5)سميته َحيدا، وأسكنته جنتي(

من أخرجه اهلل من ذل املعايص إىل عز  قال اإلمام الصادق: ) [ 1833]احلديث: 

ال برش، ومن خاف اهلل خاف منه كل  التقوى، أغناه اهلل بال مال، وأعزه بال عشرية، وآنسه ب

ومن ريض من اهلل باليسري من املعاش ريض    ..َشء، ومن َل خيف اهلل أخافه اهلل من كل َشء 
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م أهله،   اهلل عنه باليسري من العمل، ومن َل يستحه من طلب احلالل وقنع به خفات مؤونته ونعا

ه عيوب الدنيا داءها  ومن زهد يف الدنيا أثبت هلل احلكمة يف قلبه وأنطق به لسانه  ، وبرصا

 (1) ودواءها، وأخرجه من الدنيا ساملا إىل دار السالم(

املؤمن ُيداري وال ُيامري.. من اعتدل  قال اإلمام الصادق: ) [ 1834]احلديث: 

قد النقصان يف   يوماه فهو مغبون.. ومن كان يف غده رشا من يومه فهو مفتون.. ومن َل يتفا

صه فاملوت خري له.. ومن أداب من غري عمد كان للعفو أهال..  نفسه دام نقصه، ومن دام نق

 (2)اطلبوا العلم ولو بخوض اللجج وشق املهج(

كتاب اهلل عز وجل عىل أربعة أشياء: عىل  قال اإلمام الصادق: ) [ 1835]احلديث: 

العبارة، واإلشارة، واللطائف، واحلقائق: فالعبارة للعوام، واإلشارة للخواص، واللطائف  

 (3)ولياء، واحلقائق لألنبياء(لأل

من أخالق اجلاهل اإلجابة قبل أن يسمع،  قال اإلمام الصادق: )   [ 1836]احلديث:  

 (4)واملعارضة قبل أن يفهم، واحلكم بام ال يعلم(

رسك من دمك فال جُتريه يف غري  قال اإلمام الصادق: ) [ 1837]احلديث: 

 (5)أوداجك(

إنا القلب حييا ويموت، فإذا حيي فأدبه  الصادق: )قال اإلمام  [ 1838]احلديث: 

 (6) بالتطوع، وإذا مات فأقرصه عىل الفرائض(

بك، وال تسأل  قال اإلمام الصادق: )   [ 1839]احلديث:   ث من ختاف أن يكذا ال حتدا
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من ختاف أن يمنعك، وال تثق إىل من ختاف أن يعذبك، ومن َل يواخه إالا َمْن ال عيب فيه قلا  

َل يرض من صديقه إال بإيثاره عىل نفسه دام سخطه، ومن عاتب عىل كل  صديقه، ومن 

 (1)ذنب كثر َتبهعته(

هاد يف الدنيا نور اجلالل عليهم،  قال اإلمام الصادق: ) [ 1840]احلديث:  إنا الزا

وأثر اخلدمة بني أعينهم، وكيف ال يكونون كذلك وإنا الرجل لينقطع إىل بعض ملوك الدنيا  

 (2)، فكيف بمن ينقطع إىل اهلل تعاىل ال ُيرى أثره عليه(فرُيى عليه أثُره

 الكاظم: اإلمام  عن    الواردة ـ املواعظ والوصايا    6

يد يف إيامنه  : )قال اإلمام الكاظم [ 1841]احلديث:  املؤمن مثل كفتي امليزان كلام زه

يد يف بالئه  (3) (زه

شيئًا هذا آخره حلقيق  إنا : ) عند قرب حَضه قال اإلمام الكاظم [ 1842]احلديث: 

 (4) (وإنا شيئًا هذا أوله حلقيق أن خُياف آخره ،أن ُيزهد يف أوله 

فأما مؤونة  : اشتدت مؤونة الدنيا والدين: )قال اإلمام الكاظم [ 1843]احلديث: 

  اآلخرةوأما مؤونة    ،إال وجدت فاجرا قد سبقك إليه   ،الدنيا فإنك ال َتدا يدك إىل َشء منها 

 (5)(انا يعينونك عليهفإنك ال جتد أعو

ال ُتذهب احلشمة بينك وبني أخيك وابق  : ) قال اإلمام الكاظم [ 1844]احلديث: 

 (6)( فإنا ذهاهبا ذهاب احلياء ،منها 

يا بني!.. إياك أن يراك اهلل يف  : ) لبعض ولده قال اإلمام الكاظم [ 1845]احلديث: 
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وال خترجنا   ، وعليك باجلدا  ..وإياك أن يفقدك اهلل عند طاعة أمرك هبا  ، معصية هناك عنها 

فإنه    .. . وإياك واملزاح.فإنا اهلل ال ُيعبد حق عبادته   ، نفسك من التقصري يف عبادة اهلل وطاعته

فإهنام يمنعان حظك من    ..وإياك والضجر والكسل  ،يذهب بنور إيامنك ويستخفا مروتك 

 (1) اآلخرة(الدنيا و

اجتهدوا يف أن يكون زمانكم أربع  : )قال اإلمام الكاظم [ 1846ث: ]احلدي 

وساعة ملعارشة اإلخوان والثقات الذين   ،وساعة ألمر املعاش ، ساعة ملناجاة اهلل: ساعات

فونكم عيوبكم  م ،وخيُلصون لكم يف الباطن ،يعرِّ اتكم يف غري حمرا   ، وساعة ختلون فيها للذا

  (2) (وهبذه الساعة تقدرون عىل الثالث ساعات

  ، ال حتدثوا أنفسكم بفقر وال بطول عمر: )قال اإلمام الكاظم [ 1847]احلديث: 

ث نفسه بالفقر بخل ثها بطول العمر حيرص ،فإنه من حدا  (3) (ومن حدا

اجعلوا ألنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها : )قال اإلمام الكاظم  [ 1848]احلديث:  

  ، واستعينوا بذلك عىل أمور الدين  ، وما ال يثلم املروة وما ال رسف فيه  ، ما تشتهي من احلالل

  (4)(ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه: )فإنه ُروي

ح  تفقهوا يف دين اهلل فإنا الفقه مفتا : ) قال اإلمام الكاظم [ 1849]احلديث: 

وفضل الفقيه   ، والرتب اجلليلة يف الدين والدنيا  ، وَتام العبادة إىل املنازل الرفيعة ، البصرية

 (5)(ومن َل يتفقه يف دينه َل يرض اهلل له عمال ،كفضل الشمس عىل الكواكب  ،عىل العابد

كلام أحدث الناس من الذنوب ما َل يكونوا  : )قال اإلمام الكاظم  [ 1850]احلديث:  
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ون  ، يعملون  (1)(أحدث اهلل هلم من البالء ما َل يكونوا يعدا

أال من كان له عىل  : ينادي مناد يوم القيامة: )قال اإلمام الكاظم  [ 1851]احلديث:  

 (2)(وأصلح فأجره عىل اهلل  ،فال يقوم إال من عفا  ، اهلل أجر فليقم

أن  : هلا أو: وجدت علم الناس يف أربع: )قال اإلمام الكاظم [ 1852]احلديث: 

أن  :  والرابعة  ، أن تعرف ما أراد منك:  والثالثة   ، أن تعرف ما صنع بك:  والثانية  ، تعرف ربك

 (3)(تعرف ما خيرجك من دينك 

  ، املعروف غلا ال يفكه إال مكافأة أو شكر: )قال اإلمام الكاظم [ 1853]احلديث:  

من َل َيد لإلساءة مضضا    ،من ولده الفقر أبطره الغنى  ، لو ظهرت اآلجال افتضحت اآلمال

 (4)(ما تساب اثنان إال انحط األعىل إىل مرتبة األسفل  ، َل يكن لإلحسان عنده موقع

أوىل العلم بك ما ال يصلح لك العمل إال  : )قال اإلمام الكاظم [ 1854]احلديث:  

لعلم لك ما دلك عىل  وألزُم ا ،وأوجب العمل عليك ما أنت مسؤول عن العمل به ،به

فال تشتغلنا    ،وأَحُد العلم عاقبة ما زاد يف علمك العاجل  ،وأظهر لك فساده  ،صالح قلبك

 (5) (وال تغفلنا عن علم ما يزيد يف جهلك تركه ،بعلم ما ال يَضك جهله 

املؤمن أخو املؤمن ألمه وأبيه وإن َل يلده  : )قال اإلمام الكاظم [ 1855]احلديث: 

ملعون من   ، ملعون من َل ينصح أخاه ،ملعون من غشا أخاه ، ملعون من اهتم أخاه ،أبوه

 (6) (اغتاب أخاه

هل بينك  : )فقال له  ، رجال يتمنى املوت سمع اإلمام الكاظم [ 1856]احلديث: 
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فهل لك حسنات قدمتها تزيد عىل  : )قال  ، ال؟(.. قال: وبني اهلل قرابة حياميك هلا 

 (1)(فأنت إذا تتمنى هالك األبد):  قال  ، ال؟(.. قال: سيئاتك

ادع إىل  : )ردا عىل رسالة وهو يف احلبس  كتب اإلمام الكاظم [ 1857]احلديث: 

وال تقل ملا   ،ووال آل حممد  ،وال حترص حرصنا  ،رصاط ربك فينا من رجوت إجابته

  ،فإنك ال تدري ملا قلناه ،وإن كنت تعرف خالفه (، هذا باطل: )بلغك عنا أو نسب إلينا 

أخربك أنا من أوجبه   ، وال تفش ما استكتمتك ، آمن بام أخربتك ، وعىل أي وجه وصفناه

 (2)(حق أخيك أن ال تكتمه شيئا ينفعه ألمر دنياه وألمر آخرته 

ن الناس من  : )قال اإلمام الكاظم [ 1858]احلديث:  ، وال َتكا احفظ لسانك تعزا

ل رقبتك   (3)( قيادك فتذا

إنا شيئا هذا آخره حلقيق أنا يزهد  ) عند قرب: قال اإلمام الكاظم [ 1859]احلديث: 

 ( يف أوله، وإنا شيئا هذا أوله حلقيق أن خياف آخره 

ل ما أنعى إليك نفيس يف  ) يف كتاب: قال اإلمام الكاظم [ 1860]احلديث:  إنا أوا

وحتام، فاستمسك بعروة    هللقىض اليايلا هذه، غري جازع، وال نادم وال شاكا فيام هو كائن، مماا  

د والعروة الوثقى الويصا بعد الويص واملساملة والرضا بام قالوا ين آل حمما  (4)  ( الدا

يا بني إين موصيكم بوصية،  )  ولده: موصيا  قال اإلمام الكاظم [ 1861]احلديث: 

حتول إىل  من حفظها َل يضع معها: إن أتاكم آت فأسمعكم يف األذن اليمنى مكروها ثما 

 ( األذن اليْسى فاعتذر وقال: َل أقل شيئا، فاقبلوا عذره

 

 . 42/ 3، وكشف الغمة 324/ 75( بحار األنوار: 1)

 . 386، والكيش ص329/ 75( بحار األنوار: 2)
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وقل   هلل أي فالن! إتق ا) : أصحابهلبعض  قال اإلمام الكاظم  [ 1862]احلديث: 

ودع الباطل وإن كان فيه   هللأي فالن! اتق ا. احلق وإن كان فيه هالكك فإن فيه نجاتك.

 ( نجاتك، فإن فيه هالكك

اك أن يراك ا: )قال اإلمام الكاظم [ 1863]احلديث:  يف معصية هناك   هلل يا بني إيا

اك أنا يفقدك ا عند طاعة أمرك هبا، وعلياك باجلد، وال خترجنا نفسك من   هللعنها. وإيا

ه، وإياك واملزاح فإنه يذهب بنور  ال يعبد حق عبادت هللوطاعته، فإن ا هللالتقصري يف عبادة ا

إيامنك ويستخفا مروتاك، وإيااك والضجر والكسل، فإهنام يمنعان حظاك من الدنيا  

 (1) اآلخرة(و

وهو    ، عىل رجل قد غرق يف سكرات املوتاإلمام الكاظم  دخل    [ 1864]احلديث:  

وددنا لو عرفنا كيف املوت وكيف حال صاحبنا؟    هلل ال َييب داعيا فقالوا له: يا ابن رسول ا

ارة آخر  ) فقال: املوت هو املصفاة، يصفاي املؤمنني من ذنوهبم فيكون آخر أَل يصيبهم كفا

وزر بقي عليهم، ويصفاي الكافرين من حسناهتم فيكون آخر لذة أو راحة تلحقهم وهو  

سنة تكون هلم، وأما صاحبكم هذا فقد نخل من الذنوب نخال وصفي من  آخر ثواب ح

اآلثام تصفية، وخلص حتاى نقي كام ينقى الثوب من الوسخ وصلح ملعارشتنا أهل البيت  

 (2)( يف دارنا دار األبد

ر ،لكل َشء دليل قال اإلمام الكاظم: ) [ 1865]احلديث:    ، ودليل العاقل التفكا

ر الصمت.. و وكفى بك جهاًل أن   ،ومطية العاقل التواضع ،لكلِّ َشء مطياة ودليل التفكا

 

 . 289( معاين االخبار 2) . 409( حتف العقول  1)
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 (1)(تركب ما هُنيت عنه 

يف يدك  :  لو كان يف يدك جوزة وقال الناسقال اإلمام الكاظم: )  [ 1866]احلديث:  

ا جوزة  ،لؤلؤة ا  : ولو كان يف يدك لؤلؤة وقال الناس  ،ما كان ينفعك وأنت تعلم أهنا إهنا

ا لؤلؤة ، جوزة ك وأنت تعلم أهنا  (2) (ما رضا

فال   ،ما من َعبٍد إالا وَمَلٌك آخذ بناصيته قال اإلمام الكاظم: ) [ 1867]احلديث: 

 (3) (يتواضع إالا رفعه اهلل وال يتعاظم إالا وضعه اهلل

  ، حجة ظاهرة: إنا هلل عىل الناس حجتنيقال اإلمام الكاظم: ) [ 1868]احلديث: 

ا : وحجة باطنة ا الباطنة فالعقول ، الظاهرة فالرسول واألنبياء واالئمةفأما  (4) (وأما

  ، الذي ال ُيشغل احلالل شكره ، إنا العاقلقال اإلمام الكاظم: ) [ 1869]احلديث:  

 (5) (وال يغلب احلرام صربه

من سلاط ثالثًا عىل ثالث فكأناام أعان هواه قال اإلمام الكاظم: )  [ 1870]احلديث:  

وأطفأ    ، وحما طرائف حكمته بفضول كالمه  ، أظلم نور فكره بطول أملهمن  :  عىل هدم عقله

ومن هدم عقله أفسد عليه دينه    ، فكأناام أعان هواه عىل هدم عقله   ، نور عربته بشهوات نفسه 

 (6)(ودنياه

وأنت قد   ،كيف يزكو عند اهلل عملكقال اإلمام الكاظم: ) [ 1871]احلديث: 

 (7)( وأطعت هواك عىل غلبة عقلك ،شغلت عقلك عن أمر ربك
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 ، وهو من وصيته هلشام بن احلكم.383التحف ص  (3)
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فمن    ،الصرب عىل الوحدة عالمة قوة العقل قال اإلمام الكاظم: )  [ 1872]احلديث:  

وكان اهلل   ،ورغب فيام عند رباه  ، عقل عن اهلل تبارك وتعاىل اعتزل أهل الدنيا والراغبني فيها 

ه يف غري عشرية ، ناه يف العيلةوغ  ،آنسه يف الوحشة وصاحبه يف الوحدة  (1) (ومعزى

ُنصب اخللق لطاعة اهلل وال نجاة إال  قال اإلمام الكاظم: ) [ 1873]احلديث: 

وال علم إال من عاَل   ، والتعلم بالعقل ُيعتقد ،والعلم بالتعلم  ،والطاعة بالعلم  ،بالطاعة

 (2) (ومعرفة العاَل بالعقل ،ربااين

  ، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعفاإلمام الكاظم: ) قال  [ 1874]احلديث: 

 (3)(وكثري العمل من أهل اهلوى واجلهل مردود 

ون من الدنيا مع  قال اإلمام الكاظم: ) [ 1875]احلديث:  إنا العاقل ريض بالدا

ون من احلكمة مع الدنيا  ، احلكمة  (4)(فلذلك ربحت جتارهتم ، وَل يرض بالدا

إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما يف الدنيا  الكاظم: )  قال اإلمام   [ 1876]احلديث:  

  (5)(وإن كان ال يغنيك ما يكفيك فليس َشء من الدنيا يغنيك ، يكفيك

إنا العقالء تركوا فضول الدنيا فكيف  قال اإلمام الكاظم: ) [ 1877]احلديث: 

 (6)( وترك الذنوب من الفرض  ،وترك الدنيا من الفضل ، الذنوب

إنا العقالء زهدوا يف الدنيا ورغبوا يف  قال اإلمام الكاظم: ) [ 1878]احلديث: 

  اآلخرةفمن طلب    ،طالبة ومطلوبة   اآلخرةو  ،ألهنم علموا أنا الدنيا طالبة ومطلوبة  اآلخرة، 

فيأتيه املوت فيفسد   اآلخرة ومن طلب الدنيا طلبته  ، طلبته الدنيا حتى يستويف منها رزقه
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 (1) (عليه دنياه وآخرته

وراحة القلب من   ،من أراد الغنى بال مالقال اإلمام الكاظم: )  [ 1879]احلديث: 

فمن عقل قنع بام   ،فليتَضع إىل اهلل يف مسألته بأن يكمل عقله  ، والسالمة يف الدين ، احلسد

 (2) (ومن َل يقنع بام يكفيه َل يدرك الغنى أبداً  ،ومن قنع بام يكفيه استغنى ،يكفيه 

إنا اهلل جلا وعزا حكى عن قوم صاحلني  قال اإلمام الكاظم: ) [ 1880]احلديث: 

م قالوا اُب ﴿: أهنا ْن َلُدْنَك َرَْحًَة إهنىَك َأْنَت اْلَوهى ْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إهْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَا مه نَا اَل ُتزه   ﴾ َربى

إناه َل خيف اهلل من   ،وتعود إىل عامها ورداها  ،حني علموا أنا القلوب تزيغ [ 8مران: ]آل ع 

ومن َل يعقل عن اهلل َل يعقد قلبه عىل معرفة ثابتة يبرصها وَيد حقيقتها يف   ، َل يعقل عن اهلل

ه لعالنيته موافقاً  ،وال يكون أحد كذلك إالا من كان قوله لفعله مصدقاً  ، قلبه   ألنا اهلل  ، ورسا

 (3)(َل يدلا عىل الباطن اخلفي من العقل إال بظاهر منه وناطق عنه 

ما من َشء ُعبد اهلل  :  يقول  اإلمام عيل كان قال اإلمام الكاظم: )  [ 1881]احلديث:  

الكفر والرش منه  : وما تما عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى ،به أفضل من العقل 

نصيبه   ، وفضل قوله مكفوف ، وفضل ماله مبذول ، والرشد واخلري منه مأموالن ،مأمونان

  ، الذل أحبا إليه مع اهلل من العز مع غريه  ، وال يشبع من العلم دهره ،من الدنيا القوت 

ويستقلا كثري املعروف   ، يستكثر قليل املعروف من غريه ، والتواضع أحب إليه من الرشف

هم يف نفسهويرى الناس كلهم خرياً  ،من نفسه  (4)(وهو َتام األمر   ،  منه وأنه رشا

ال احلكمة فتظلموها قال اإلمام الكاظم: ) [ 1882]احلديث:  وال   ، ال َتنحوا اجلها
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 (1) (َتنعوها أهلها فتظلموهم

ة له قال اإلمام الكاظم: )  [ 1883]احلديث:   وال مروة ملن ال عقل    ، ال دين ملن ال مروا

أَما إنا أبدانكم ليس هلا ثمن   ،الذي ال يرى الدنيا لنفسه خطراً  ،وإنا أعظم الناس قدراً  ،له

 (2)(فال تبيعوها بغريها  ،إال اجلنة

ال َيلس يف صدر  :  كان يقول  اإلمام عيل إنا  قال اإلمام الكاظم: )  [ 1884]احلديث:  

  ، لقوم عن لكالم وينطق إذا عجز ا ، َييب إذا ُسئل: املجلس إالا رجٌل فيه ثالث خصال

فمن َل يكن فيه َشء منهنا فجلس فهو أَحق.. وقال   ،ويشري بالرأي الذي فيه صالح أهله 

بن رسول اهلل ومْن  ايا  :  قيل   ،إذا طلبتهم احلوائج فاطلبوها من أهلها اإلمام عيل:  احلسن بن  

ُر ُأوُلو اأْلَْلَبابه إهنىاَم  ﴿:  الذين قصا اهلل يف كتابه وذَكرهم فقال .. قال:  !؟أهُلها  ]الرعد:    ﴾ َيتََذكى

  ، جمالسة الصاحلني داعية إىل الصالح:  .. وقال عيلا بن احلسني ( هم أولو العقول: ) قال   ، [19

  ، واستثامر املال َتام املروة ،وطاعة والة العدل َتام العزا  ،وأدب العلامء زيادة يف العقل 

وفيه راحة البدن عاجاًل   ، ن كامل العقلوكفا األذى م  ،وإرشاد املستشري قضاء حلق النعمة

 (3) (وآجالً 

ث من خياف تكذيبهقال اإلمام الكاظم: )  [ 1885]احلديث:   وال    ،إنا العاقل ال حيدا

ْد ما ال يقدر عليه ، يسأل من خياف منعه  وال يتقدم عىل   ، وال يرجو ما يعناف برجائه ، وال يعه

 (4)(ما خياف العجز عنه 

:  يويص أصحابه يقول اإلمام عيل كان قال اإلمام الكاظم: ) [ 1886]احلديث: 
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واالكتساب يف   ، والعدل يف الرضا والغضب ، أوصيكم باخلشية من اهلل يف الْسا والعالنية

ن ظلمكم  ، وأن تصلوا من قطعكم ،الفقر والغنى    ، م وتعطوا عىل من حرمك ،وتعفوا عما

فإنه ال يدخل   ،وطبيعتكم السخاء ،وقولكم ذكراً  ،وصمتكم فكراً  ،وليكن نظركم عرباً 

 (1)(وال يدخل النار سخي ،اجلناة بخيل 

  ، رحم اهلل من استحيا من اهلل حق احلياءقال اإلمام الكاظم: ) [ 1887]احلديث: 

وعلم أن اجلنة حمفوفة   ،وذكر املوت والبهىَل  ، والبطن وما وعى ،فحفظ الرأس وما حوى

 (2) (باملكاره والنار حمفوفة بالشهوات

من كفا نفسه من أعراض الناس أقاله اهلل  قال اإلمام الكاظم: )  [ 1888]احلديث:  

 (3)(ومن كفا غضبه عن النااس كفا اهلل عنه غضبه يوم القيامة  ، عثرته يوم القيامة

 (4)(إنا العاقل ال يكذب وإن كان فيه هواه كاظم: )قال اإلمام ال  [ 8891]احلديث:  

أفضل ما يتقرب به العبد إىل اهلل بعد املعرفة  قال اإلمام الكاظم: )  [ 1890]احلديث:  

 (5) (وترك احلسد والعجب والفخر ، وبرا الوالدين ،الصالة : به

ولكن ال   ، إنا كل الناس يبرص الناجومقال اإلمام الكاظم: ) [ 1891]احلديث: 

ولكن ال َيتدي   ، وكذلك أنتم تدرسون احلكمة ، َيتدي هبا إال من يعرف جمارَيا ومنازهلا 

 (6) (هبا منكم إالا من عمل هبا 

يا  : قال للحوارياني عليه السالم إنا املسيح قال اإلمام الكاظم: ) [ 1892]احلديث:  

وتنسون طيب   ،وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيها  ،َيولكم طول النخلة .. عبيد السوء 
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وتنسون ما   ، فيطول عليكم أمده اآلخرة،كذلك تذكرون مؤونة عمل  ،ثمرها ومرافقها 

   . تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها 

وا القمح وطيابوه وأدقاوا طحنه جتدوا طعمه وَينئكم أكله  ..يا عبيد السوء  كذلك    ،نقا

   . فأخلصوا اإليامن وأكملوه جتدوا حالوته وينفعكم غباه

الستضأتم به وَل    ،لو وجدتم رساجًا يتوقاد بالقطران يف ليلة مظلمة:  بحق أقول لكم

وال   ،كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا احلكمة ممان وجدَتوها معه  ، يمنعكم منه ريح نتنه

 يمنعكم منه سوء رغبته فيها.  

فال   ،إال برتك ما حتباون  اآلخرةال تدركون رشف : بحق أقول لكم ..يا عبيد الدنيا 

 وقضاء اهلل فيهام يغدو ويروح.   ،فإنا دون غٍد يومًا وليلة ،تنظروا بالتوبة غداً 

ين  ،إنا من ليس عليه َدين من الناس: بحقا أقول لكم ًا ممان عليه الدى   ،أروح وأقلا مها

ا ممن عمل اخلطيئةوكذلك من َل يعمل اخلط ، وإن أحسن القضاء وإن أخلص   ، يئة أروح مها

راهتا من مكائد إبليس ،التوبة وأناب  رها يف   ،وإنا صغار الذنوب وحمقا رها لكم ويصغا حيقا

 أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم.  

قها بفعله: إنا الناس يف احلكمة رجالن: بحق أقول لكم    ، فرجل أتقنها بقوله وصدا

وويل   .. فطوبى للعلامء بالفعل ، فشتان بينهام ، وء فعلهورجل أتقنها بقوله وضياعها بس

   ..للعلامء بالقول

واجعلوا   ، اختذوا مساجد رباكم سجونًا ألجسادكم وجباهكم .. ياعبيد السوء

إنا أجزعكم عند البالء   ، وال جتعلوا قلوبكم مأوى للشهوات ، قلوبكم بيوتًا للتقوى

   .وإنا أصربكم عىل البالء ألزهدكم يف الدنيا  ،ألشدكم حبًا للدنيا 

وال   ، وال بالثعالب اخلادعة ،ال تكونوا شبيهًا باحلداء اخلاطفة ..يا عبيد السوء
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فريقًا   ، كذلك تفعلون بالناس ،كام تفعل بالفراس  ، وال باألُسد العاتية ،بالذئاب الغادرة

 وفريقًا تغدرون هبم.   ،وفريقًا ختدعون  ، ختطفون

كذلك    ،ال يغني عن اجلسد أن يكون ظاهره صحيحًا وباطنه فاسداً :  بحقا أقول لكم

وما يغني عنكم أن تنقوا   ، ال تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم

  ،ة ال تكونوا كاملنخل خيرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخال ،جلودكم وقلوبكم دنسة 

   .ويبقى الغل يف صدوركم ، كذلك أنتم خترجون احلكمة من أفواهكم

 ييضء للناس وحيرق نفسه.   ،إناما مثلكم مثل الْساج ..يا عبيد الدنيا 

فإنا اهلل حييي   ،زاَحوا العلامء يف جمالسهم ولو ُجثوًا عىل الركب  .. يا بني إرسائيل 

  (1)( بوابل املطر امليتة  األرض كام حييي  ، القلوب امليتة بنور احلكمة

  ، فعليكم بالصمت  ،قلة املنطق حكٌم عظيمقال اإلمام الكاظم: )  [ 1893]احلديث:  

نوا باب احللم فإنا بابه الصرب  ، وخفة من الذنوب ،وقلة وزر  ، فإناه دعة حسنة وإنا   ،فحصا

اك من غري َعَجب اء إىل غري أَرب  ، اهلل عزا وجل يبغض الضحا وَيب عىل الوايل أن   ،واملشا

فاستحيوا من اهلل يف رسائركم كام   ، يكون كالراعي ال يغفل عن رعيته وال يتكربا عليهم

فعليكم   ، واعلموا أن الكلمة من احلكمة ضالة املؤمن ، تستحيون من الناس يف عالنيتكم

 (2)(غيبة عاملكم بني أظهركم : ورفُعه ،بالعلم قبل أن ُيرفع

وعلام اجلاهل   ،تعلام من العلم ما جهلتمام الكاظم: )قال اإل  [ 1894]احلديث: 

ر اجلاهل جلهله وال تطرده  ، ودع منازعته  ، وعظام العاَل لعلمه   ،مماا علمت  ولكن قرباه    ، وصغا
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 (1) (وعلامه

يت وجاليل وعظمتي  :  اهلل جلا وعزا   قال قال اإلمام الكاظم: )  [ 1895]احلديث:   وعزا

ه يف آخرته  ، ال يؤثر عبد هواي عىل هواه إال جعلت الغنى يف نفسه  .. وقدريت وهبائي    ، ومها

نت الساموات و ،وكففت عليه ضيعته  وكنت له من وراء جتارة كل   ، رزقه  األرضوضما

 (2) (تاجر

وأكمل املؤمنني إيامنًا   ، الغضب مفتاح الرش قال اإلمام الكاظم: )  [ 1896]احلديث:  

ن استطعت أن ال ختالط أحدًا منهم إال من كانت يدك  وإن خالطت الناس فإ  ،أحسنهم خلقاً 

 (3)(عليه العليا فافعل

ْحَسانه إهالى  ﴿ : قول اهللقال اإلمام الكاظم: )  [ 1897]احلديث:  َهْل َجَزاُء اإْله

ْحَساُن  جرت يف املؤمن والكافر والربا والفاجر.. من ُصنع إليه   ، [60]الرَحن:  ﴾اإْله

فإن   ،وليست املكافأة أن تصنع كام صنع حتى ترى فضلك ، معروف فعليه أن يكايفء به

 (4)(صنعت كام صنع فله الفضل باالبتداء

ها لنيقال اإلمام الكاظم: )  [ 1898]احلديث:  ويف   ،إنا َمَثل الدنيا مثل احلية مسا

 (5)(وَيوي إليها الصبيان بأيدَيم  ، حيذرها الرجال ذووا العقول ، اتلجوفها السم الق

كلام رشب منه   ، َمَثل الدنيا مثل ماء البحرقال اإلمام الكاظم: ) [ 1899]احلديث: 

 (6)(العطشان ازداد عطشا حتى يقتله

يف صورة  عليه السالم  َتثالت الدنيا للمسيح  قال اإلمام الكاظم: )   [ 1900]احلديث:  
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  ، ال : )ت ؟(.. قالفكلٌّ طلاقكه : ) قال  ،كثريا: ).. فقالت؟كم تزوجته : )فقال هلا   ،امرأة زرقاء

كيف ال يعتربون   ، فويح ألزواجك الباقنيعليه السالم: )قال املسيح  (،بل كالًّ قتلت

 (1)(باملاضني؟!

فإن كان البرص   ،إنا ضوء اجلسد يف عينهقال اإلمام الكاظم: ) [ 1901]احلديث: 

  ، فإذا كان العبد عاقال كان عاملا بربه ، وإنا ضوء الروح العقل ،استضاء اجلسد كله  مضيئا 

وكام ال يقوم اجلسد إال   ،وإن كان جاهال بربه َل يقم له دين ، وإذا كان عاملا بربه أبرص دينه

ين إال بالنية الصادقة  ، بالنفس احلية وال تثبت النية الصادقة إال   ، فكذلك ال يقوم الدِّ

 (2)(بالعقل

إنا الزرع ينبت يف السهل وال ينبت يف  قال اإلمام الكاظم: ) [ 1902]احلديث: 

ألنا اهلل   ، فكذلك احلكمة تعمر يف قلب املتواضع وال تعمر يف قلب املتكرب اجلبار ، الصفا 

أَل تعلم أنا من شمخ إىل السقف   ، وجعل التكرب من آلة اجلهل ، جعل التواضع آلة العقل

ه   ، وكذلك من َل يتواضع هلل خفضه اهلل  ، ومن خفض رأسه استظل حتته وأكناه ، برأسه شجا

 (3)(ومن تواضع هلل رفعه

وأقبح اخلطيئة   ، ما أقبح الفقر بعد الغنىقال اإلمام الكاظم: ) [ 1903]احلديث: 

 (4) (وأقبح من ذلك العابد هلل ثم يرتك عبادته ، بعد النسك

  ، ملستمع واع:  ال خري يف العيش إال لرجلني قال اإلمام الكاظم: )  [ 1904]احلديث:  

 (5)(وعاَل ناطق
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م بني العباد أفضل من العقلقال اإلمام الكاظم: )  [ 1905]احلديث:  نوم   ، ما ُقسا

ما بعث اهلل نبيا إال عاقال حتى يكون عقله أفضل من مجيع   ،هل العاقل أفضل من سهر اجلا 

 (1)(وما أدى العبد فريضة من فرائض اهلل حتى عقل منه  ، جهد املجتهدين

إذا رأيتم املؤمن صموتا  :  رسول اهلل    قالقال اإلمام الكاظم: )   [ 1906]احلديث:  

ى احلكمة  ، فادنوا منه واملنافق كثري الكالم قليل   ، واملؤمن قليل الكالم كثري العمل ، فإنه ُيَلقِّ

 (2) (العمل

قل  عليه السالم: أوحى اهلل تعاىل إىل داود قال اإلمام الكاظم: ) [ 1907]احلديث:  

فيصدهم عن ذكري وعن طريق حمبتي   ،ال جتعلوا بيني وبينهم عاملا مفتونا بالدنيا : لعبادي

إنا أدنى ما أنا صانع هبم أن أنزع حمبتي   ، من عباديأولئك قطااع الطريق  ،ومناجايت

 (3) (ومناجايت من قلوهبم

من تعظام يف نفسه لعنته مالئكة السامء  قال اإلمام الكاظم: ) [ 1908]احلديث: 

ومن اداعى ما ليس    ،ومن تكربا عىل إخوانه واستطال عليهم فقد ضادا اهلل  ، األرضومالئكة  

 (4) (له فهو أعنى لغري رشده

يا  عليه السالم: )  أوحى اهلل تعاىل إىل داودقال اإلمام الكاظم: ) [ 1909]احلديث: 

ر أصحابك عن حبا الشهوات ر فأنذا فإنا املعلقة قلوهبم شهوات الدنيا   ، داود!.. حذا

 (5)(قلوهبم حمجوبة عني

إال أن   ، اك وخمالطة الناس واألنس هبمإيقال اإلمام الكاظم: ) [ 1910]احلديث: 
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وينبغي    ،فْأنْس به واهرب من سائرهم كهربك من السباع الضارية   ،جتد منهم عاقال ومأمونا 

 (1)(للعاقل إذا عمل عمال أن يستحيي من اهلل

إياك أن تغلب احلكمة وتضعها يف  قال اإلمام الكاظم: )  [ 1911]احلديث: 

؟(..  وجدت رجال طالبا له غري أنا عقله ال يتسع لضبط ما ألقي إليهفإن  : )له فقيل    (، اجلهالة

واحذر رد   ، فإن ضاق قلبه فال تعرضنا نفسك للفتنة ،فتلطاف له يف النصيحة قال: )

ولكن رفعهم بقدر عظمته   ،واعلم أن اهلل َل يرفع املتواضعني بقدر تواضعهم ، املتكربين

ج   ،كن آمنهم بقدر كرمه وجوده ول ،وَل يؤَمن اخلائفني بقدر خوفهم  ،وجمده وَل يفرا

فام ظنك بالرؤوف الرحيم الذي يتوداد   ،ولكن بقدر رأفته ورَحته ،املحزونني بقدر حزهنم

وما ظنك بالتواب الرحيم الذي يتوب عىل   ،فكيف بمن يؤذى فيه  ،إىل من يؤذيه بأوليائه

 (2)(وخيتار عداوة اخللق فيه  ،فكيف بمن يرتضاه ،من يعاديه

من   اآلخرة من أحبا الدنيا ذهب خوف قال اإلمام الكاظم: ) [ 1912يث: ]احلد 

 ( 3)(وازداد اهلل عليه غضبا   ،إال ازداد من اهلل بعدا  ،وما أويت عبد علاًم فازداد للدنيا حبا   ، قلبه

:  قالف أي األعداء أوجبهم جماهدة؟..سئل اإلمام الكاظم:  [ 1913]احلديث: 

وأخفاهم لك شخصا   ،وأعظمهم لك عداوة  ،وأرضهم بك  ،وأعداهم لك  ، أقرهبم إليك)

ض أعداءك عليك ، مع دنوه منك فله   ، وهو إبليس املوكل بوسواس من القلوب ، ومن حيرا

فإنه  ، وال يكوننا أصرب عىل جماهدتك هللكتك منك عىل صربك ملجاهدته ، فلتشتدا عداوتك

إذا أنت اعتصمت باهلل فقد   ، رشه وأقل منك رضرا يف كثرة ،أضعف منك ركنا يف قوته 
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 (1) (هديت إىل رصاط مستقيم

عقل  : من أكرمه اهلل بثالث فقد لطف به قال اإلمام الكاظم: ) [ 1914]احلديث: 

 (2)(وغنى يكفيه خمافة الفقر  ، وعلم يكفيه مؤونة جهله ،يكفيه مؤونة هواه

فإنا الناس    ، أهلها احذر هذه الدنيا واحذر  قال اإلمام الكاظم: )  [ 1915]احلديث:  

. ومتعلم مقري كلام ازداد علام ازداد  .رجل مرتدِّي معانق هلواه: فيها عىل أربعة أصناف

. وعابد جاهل يستصغر من هو دونه يف  . يستعيل بقراءته وعلمه عىل من هو دونه ،كرباً 

ر  ، عبادته فهو   ، . وذو بصرية عاَل عارف بطريق احلق حيب القيام به. حيبا أن ُيعظام وُيوقا

فهو أمثل أهل   ، وال يقدر عىل القيام بام يعرفه فهو حمزون مغموم بذلك ،عاجز أو مغلوب

 (3)(زمانه وأوجههم عقال

 الرضا: اإلمام  عن    الواردة ـ املواعظ والوصايا    7

ال يكون املؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثالث  قال اإلمام الرضا: )  [ 1916]احلديث:  

، وسناة من ولياه: فأما السناة من ربه، فكتامن الْس..  خصال: سناة من ربه، وسناة من نبياه 

: فمداراة الناس.. وأما السناة من ولياه: فالصرب يف البأساء  وأما السناة من نبياه 

 (4)والَضاء(

ع عىل عياله(  صاحب قال اإلمام الرضا: )  [ 9171]احلديث:    (5)النعمة َيب أن يوسا

ليس العبادة كثرة الصيام والصالة، وإنام  قال اإلمام الرضا: ) [ 1918]احلديث: 

 (6)العبادة كثرة التفكر يف أمر اهلل(
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 (1)َل خينك األمني، ولكن ائتمنت اخلائن(قال اإلمام الرضا: )   [ 9191]احلديث:  

إذا أراد اهلل أمرا سلب العباد عقوهلم، فأنفذ قال اإلمام الرضا: )   [ 1920]احلديث:  

أمره وَتت إرادته، فإذا أنفذ أمره رد إىل كل ذي عقل عقله، فيقول: كيف ذا ومن أين  

 (2)ذا؟!(

ما من َشء من الفضول إال وهو حيتاج إىل  قال اإلمام الرضا: ) [ 1921]احلديث: 

 (3) الفضول من الكالم(

عن السفلة، فقال: )من كان له َشء يلهيه عن    سئل اإلمام الرضا   [ 1922]احلديث:  

 (4)اهلل(

إذا أراد أن يكتب تذكرات حوائجه كتب:   كان اإلمام الرضا  [ 1923]احلديث: 

 (5))بسم اهلل الرَحن الرحيم، أذكُر إن شاء اهلل، ثم يكتب ما يريد( 

 (6)عدوه جهله(صديق كل امرئ عقله، وقال اإلمام الرضا: )  [ 9241]احلديث:  

ال يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عرش  قال اإلمام الرضا: )   [ 1925]احلديث:  

خصال: اخلري منه مأمول، والرش منه مأمون، يستكثر قليل اخلري من غريه، ويستقل كثري  

اخلري من نفسه، ال يسأم من طلب احلوائج إليه، وال يملا من طلب العلم طول دهره، الفقر  

اهلل أحبا إليه من الغنى، والذل يف اهلل أحبا إليه من العز يف عدوه، واخلمول أشهى إليه  يف 

 من الشهرة( 

)ال يرى أحدا إال قال:  قال: العارشة وما العارشة؟(، قيل له: وما هي؟.. قال: ) ثم
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هو خري مني وأتقى.. إنام الناس رجالن: رجل خري منه وأتقى، ورجل رش منه وأدنى، فإذا 

الذي رش منه وأدنى، قال: لعل خري هذا باطن وهو خري له، وخريي ظاهر وهو رش يل،  لقي  

وإذا رأى الذي هو خري منه وأتقى تواضع له ليلحق به، فإذا فعل ذلك فقد عال جمده، وطاب  

 (1)خريه، وحسن ذكره، وساد زمانه(

د سوء  للُعجب درجات: منها أن ُيزيان للعبقال اإلمام الرضا: )  [ 1926]احلديث: 

عمله فرياه حسنا فيعجبه وحيسب أنه حيسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمنا عىل اهلل،  

 (2) وهلل املنة عليه فيه(

عن حد التوكل، فقال: )أن ال ختاف أحدا إال    اإلمام الرضا سئل    [ 1927]احلديث:  

 (3)اهلل(

كل عىل اهلل،  اإليامن أربعة أركان: التوقال اإلمام الرضا: ) [ 1928]احلديث: 

 (4) والرضا بقضاء اهلل، والتسليم ألمر اهلل، والتفويض إىل اهلل(

إنا الذي يطلب من فضٍل يُكفا به عياله،  قال اإلمام الرضا: ) [ 1929]احلديث: 

 (5) أعظم أجرا من املجاهد يف سبيل اهلل(

إناا أهل بيٍت نرى وعدنا علينا َدينًا، كام صنع  قال اإلمام الرضا: )  [ 1930]احلديث:  

 ) (6)رسول اهلل 

ل اهلل فرجك(، فقال: )ذاك فرجكم  قيل لإلمام الرضا  [ 1931]احلديث:  : )عجا
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زود فيه كفا سويٍق، خمتوم بخاتم(  (1)أنتم، فأما أَنا فواهلل ما هو إال مه

يامن حتى تكون  ال يستكمل عبد حقيقة اإلقال اإلمام الرضا: ) [ 1932]احلديث: 

 (2) فيه خصال ثالث: التفقه يف الدين، وحسن التقدير يف املعيشة، والصرب عىل الرزايا(

أحسن الناس معاشًا من َحُسن معاش غريه  قال اإلمام الرضا: )  [ 1933]احلديث:  

  (3)يف معاشه.. وأسوأ الناس معاشا من َل يعهش غريه يف معاشه( 

أحسنوا جوار النعم فإهنا وحشية، ما نأت  قال اإلمام الرضا: ) [ 1934]احلديث: 

  (4) عن قوم فعادت إليهم(

إنا رش الناس من منع رفده، وأكل وحده،  قال اإلمام الرضا: ) [ 1935]احلديث: 

 (5)وجلد عبده(

العقل حباء من اهلل، واألدب ُكلفة؛ فمن  قال اإلمام الرضا: ) [ 1936]احلديث: 

ر  (6)عليه، ومن تكلف العقل َل يزدد بذلك إال جهال( تكلاف األدب َقده

قيل لإلمام الرضا: )إناا كنا يف سعة من الرزق، وغضارة من   [ 1937]احلديث: 

العيش، فتغريت احلال بعض التغري، فادع اهلل أن يردا ذلك إلينا؟(.. فقال: )أي َشء  

كم أن تكونوا مثل طاهر وهرثمة، و  إنكم عىل خالف ما  تريدون، تكونون ملوكا؟!..أيْسا

أنتم عليه؟!(.. فقيل له: )ال واهلل ما رسين أنا يل الدنيا فيها ذهبا وفضة، وإين عىل خالف ما  

ُكورُ ﴿أنا عليه(، فقال: )إنا اهلل يقول:   َبادهَي الشى ْن عه ]سبأ:    ﴾ اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقلهيٌل مه
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 (1)[ أحسْن الظن باهلل، فإنا من حُسن ظنه باهلل كان اهلل عند ظنه(13

ال يقبال الرجل يد الرجل، فإنا قبلة يده  قال اإلمام الرضا: ) [ 1938]احلديث: 

 (2)كالصالة له(

لو وجدت شابا من شبان الشيعة ال يتفقه  قال اإلمام الرضا: ) [ 1939]احلديث: 

ال(لَضبته عرشين سوطًا.. تفق  (3)هوا.. وإال أنتم أعراب جها

منزلة الفقيه يف هذا الوقت، كمنزلة األنبياء  قال اإلمام الرضا: ) [ 1940]احلديث:  

 (4) يف بني إرسائيل(

إنا الفقيه يستغفر له مالئكة السامء وأهل  قال اإلمام الرضا: ) [ 1941]احلديث: 

والوحش والطري وحيتان البحر، وعليكم بالقصد يف الغنى والفقر، والربا من   األرض

 (5) القليل والكثري، فإنا اهلل تبارك وتعاىل يعظم شقة التمرة حتى يأيت يوم القيامة كجبل أحد(

ال َتَدعوا العمل الصالح واالجتهاد يف  قال اإلمام الرضا: ) [ 1942]احلديث: 

آل حممد، ال تدعوا حبا آل حممد والتسليم ألمرهم، اتكاال عىل  العبادة، اتكاال عىل حب 

 (6)العبادة، فإنه ال َيقبل أحدمها دون اآلخر(

رحم اهلل عبدا حبابنا إىل الناس وَل يبغاضنا  قال اإلمام الرضا: ) [ 1943]احلديث: 

، وملا استطاع أحد أن يتعلق  عليهم  إليهم، وأيم اهلل لو يروون حماسن كالمنا لكانوا أعزا

 (7)بيشء(
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: فيَم املروة؟.. فقال: )أالا يراك اهلل حيث  اإلمام الرضا سئل  [ 1944]احلديث: 

 (1) هناك، وال يفقدك حيث أمرك(

من كثرت حماسنه ُمدح هبا واستغنى التمدح  قال اإلمام الرضا: )  [ 1945]احلديث:  

ن يصلحه رش.. طوبى  بذكرها.. ومن َل تتابع رأيك يف صالحه فال تصغ إىل رأيه، وانتظر به أ

،  اآلخرةملن شغل قلبه بشكر النعمة.. وال يسلك طريق القناعة إال رجالن: إما متعبد يريد 

 (2)أو كريم يتنزه عن لئام الناس، واالسرتسال باألنس يذهب املهابة(

التاهنية بآجل الثواب، أوىل من التعزية عىل  قال اإلمام الرضا: ) [ 1946]احلديث: 

 (3) عاجل املصيبة(

إنا للقلوب إقباال وإدبارا ونشاطا وفتورا،  قال اإلمام الرضا: ) [ 1947]احلديث: 

مت، وإذا أدبرت كلات وملات، فخذوها عند إقباهلا ونشاطها   فإذا أقبلت برُصت وَفهه

 (4)واتركوها عند إدبارها وفتورها.. ال خري يف املعروف إذا رخص(

ض إىل العباد  قال رجل لإلمام الرضا:  [ 1948]احلديث:  )إن اهلل تعاىل فوا

(، قال: )فَجرَبهم؟(.. قال: )هو أعدل من   أفعاهلم؟(.. فقال: )هم أضعف من ذلك وأقلا

(، قال: )فكيف تقول؟(.. قال: )نقول: إنا اهلل أمرهم وهناهم، وأقدرهم عىل   ذلك وأجلا

 (5) ما أمرهم به وهناهم عنه(

وأجلا اخلالئق وأكرمها: اصطناع املعروف،  اإلمام الرضا: )  قال   [ 1949]احلديث:  

، وتصديق خميلة الراجي، واالستكثار من األصدقاء يف  األملوإغاثة امللهوف، وحتقيق أمل  
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 (1)احلياة، والباكني بعد الوفاة(

اتقوا اهلل أَيا الناس يف نعم اهلل عليكم.. فال  قال اإلمام الرضا: )  [ 1950]احلديث:  

عنكم بمعاصيه بل استديموها بطاعته وشكره عىل نعمه وأياديه، واعلموا أنكم ال  تنفروها  

تشكرون اهلل بيشء بعد اإليامن باهلل ورسوله، وبعد االعرتاف بحقوق أولياء اهلل من آل  

حممد، أحبا إليكم من معاونتكم إلخوانكم املؤمنني عىل دنياهم التي هي معرب هلم إىل  

  (2) ذلك كان من خاصة اهلل(جنات رهبم، فإنا من فعل 

من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خْس،  قال اإلمام الرضا: )  [ 1951]احلديث:  

ن، ومن اعترب أبرص، ومن أبرص فهم، ومن فهم عقل.. وصديق اجلاهل يف   ومن خاف أمه

تعب.. وأفضل املال ما ُوقي به العرض، وأفضل العقل معرفة اإلنسان نفسه.. واملؤمن إذا  

ر َل يأخذ أكثر  غضب َل خُيرجه غضبه عن حق، وإذا ريض َل ُيدخله رضاه يف باطل، وإذا قد

من حقه.. الغوغاء قتلة األنبياء، والعامة اسم مشتق من العمى، ما ريض اهلل هلم أن شباههم  

 (3) [(44]الفرقان:   ﴾ َبْل ُهْم َأَضله َسبهياًل ﴿باألنعام حتى قال:  

صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله..  قال اإلمام الرضا: ) [ 1952]احلديث: 

واألدب كلفة، فمن تكلف األدب قدر عليه، ومن تكلف   العقل حباء من اهلل عز وجل،

العقل َل يزده إال جهال.. التواضع درجات: منها أن يعرف املرء قدر نفسه، فينزهلا منزلتها  

بقلب سليم، ال حيب أن يأيت إىل أحد إال مثل ما ُيؤتى إليه، إن أتى إليه سيئة َواَراها باحلسنة..  

 (4)  حيب املحسنني(كاظم الغيظ عاٍف عن الناس، واهلل
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اصحْب السلطان باحلذر، والصديق  قال اإلمام الرضا: ) [ 1953]احلديث: 

ز، والعامة بالبهرْش(  (1) بالتواضع، والعدو بالتحرا

املشياة االهتامم باليشء، واإلرادة إَتام ذلك  قال اإلمام الرضا: ) [ 1954]احلديث: 

 (2) اليشء(

سبعة أشياء بغري سبعة أشياء من االستهزاء:  الرضا: )اإلمام  قال    [ 1955]احلديث:  

من استغفر بلسانه وَل يندم بقلبه، فقد استهزأ بنفسه.. ومن سأل اهلل التوفيق وَل َيتهد، فقد  

استهزأ بنفسه.. ومن استحزم وَل حيذر، فقد استهزأ بنفسه.. ومن سأل اهلل اجلنة وَل يصرب  

ذ باهلل من النار وَل يرتك شهوات الدنيا، فقد  عىل الشدائد، فقد استهزأ بنفسه.. ومن  تعوا

 (3)استهزأ بنفسه.. ومن ذكر اهلل وَل يستبق إىل لقائه، فقد استهزأ بنفسه(

 اجلواد: اإلمام  عن    الواردة ـ املواعظ والوصايا    8

قد عاداك من سرت عنك الرشد اتباعا ملا  قال اإلمام اجلواد: ) [ 1956]احلديث: 

 (4) هتواه(

الثقة باهلل تعاىل ثمن لكل غال، وسلام إىل  قال اإلمام اجلواد: ) [ 1957]احلديث: 

 (5) كل عال(

احلوائج ُتطلب بالرجاء وهي تنزل بالقضاء،  قال اإلمام اجلواد: )  [ 1958]احلديث:  

 (6) والعافية أحسن عطاء(
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 (1) إذا نزل القضاء ضاق الفضاء(قال اإلمام اجلواد: )  [ 9591]احلديث:  

ال تعاد أحدا حتى تعرف الذي بينه وبني اهلل  قال اإلمام اجلواد: )  [ 1960ث:  ]احلدي 

تعاىل، فإن كان حمسنا فإنه ال يسلامه إليك، وإن كان مسيئا فإن عْلَمك به يكفيكه فال  

 (2)تعاده(

ال تكن وليا هلل يف العالنية، عدوا له يف  قال اإلمام اجلواد: )  [ 1961]احلديث: 

 (3)الْس(

: )أوحى اهلل إىل بعض األنبياء: أما زهدك يف  قال اإلمام اجلواد [ 1962]احلديث: 

زك ِب، ولكن هل عاديت يل عدوا أو واليت   الدنيا فتعجلك الراحة، وأما انقطاعك إيلا فيعزا

 (4) يل وليا(

كيف يضياع َمْن اهلل كافله؟.. وكيف ينجو  قال اإلمام اجلواد: ) [ 1963]احلديث: 

انقطع إىل غري اهلل وكله اهلل إليه، ومن عمل عىل غري علم ما يفسد أكثر    َمْن اهلل طالبه؟.. ومن

مما يصلح.. القصد إىل اهلل تعاىل بالقلوب، أبلغ من إتعاب اجلوارح باألعامل، من أطاع هواه  

أعىل عدوه مناه، من هجر املداراة قاربه املكروه، ومن َل يعرف املوارد أعيته املصادر، ومن  

نينة قبل اخلربة فقد عرض نفسه للهلكة وللعاقبة املتعبة، من عتب من غري  انقاد إىل الطمأ

ارتياب أعتب من غري استعتاب، راكب الشهوات ال تستقال له عثرة، اتئد تصب أوتكد،  

الثقة باهلل ثمن لكل غال وسلم إىل كل عال، إياك ومصاحبة الرشير فإنه كالسيف املسلول  

لقضاء ضاق الفضاء، كفى باملرء خيانة أن يكون أمينا  حيسن منظره ويقبح أثره إذا نزل ا 
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للخونة، غنى املؤمن غناه عن الناس، نعمة ال تشكر كسيئة ال تغفر، ال يَضك سخط من  

  (1)رضاه اجلور، من َل يرض من أخيه بحسن النية َل يرض بالعطية(

د الصرب، واعتن  قال اإلمام اجلواد  [ 1964]احلديث:   ق  يويص بعض أصحابه: )توسا

الفقر، وارفض الشهوات، وخالف اهلوى، واعلم أنك لن ختلو من عني اهلل، فانظر كيف  

 (2) تكون(

: )اعلموا  كتب اإلمام اجلواد رسالة لبعض أصحابه يقول فيها  [ 1965]احلديث: 

أنا اهلل تبارك وتعاىل احلليم العليم، إنام غضبه عىل من َل يقبل منه رضاه، وإنام يمنع من َل  

طاه، وإنام يضلا من َل يقبل منه هداه، ثم أمَكَن أهل السيئات من التوبة بتبديل  يقبل منه ع

احلسنات، دعا عباده يف الكتاب إىل ذلك بصوت رفيع َل ينقطع، وَل يمنع دعاء عباده، فلعن 

اهلل الذين يكتمون ما أنزل اهلل، وكتب عىل نفسه الرَحة، فسبقت قبل الغضب، فتمت صدقًا  

 تدئ العباد بالغضب قبل أن ُيغضبوه، وذلك من علم اليقني وعلم التقوى. وعدالً، فليس يب

هم حني تولاوه،   وكل أمة قد رفع اهلل عنهم علم الكتاب حني نبذوه، ووالاهم عدوا

فوا حدوده، فهم يروونه وال يرعونه،   هم الكتاب أن أقاموا حروفه، وحرا وكان من َنبذه

ال يعجبهم حفظهم   واية، والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية. واجلها  للرا

وكان من نبذهم للكتاب أن ولاوه الذين ال يعلمون، فأوردوهم اهلوى، وأصدروهم  

با، فاألمة يصدرون عن أمر الناس   فه والصا ثوه يف السا وا عرى الدين، ثم ورا إىل الردى، وغريا

 . بعد أمر اهلل تبارك وتعاىل وعليه يردون، بئس للظاملني بدالً 

والية الناس بعد والية اهلل، وثواب الناس بعد ثواب اهلل، ورضا الناس بعد رضا 
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اهلل، فأصبحت االمة كذلك وفيهم املجتهدون يف العبادة عىل تلك الضاللة، معجبون  

 مفتونون فعبادهتم فتنة هلم وملن اقتدى هبم. 

الطاعة ثم  وقد كان يف الرسل ذكرى للعابدين، إن نبيا من االنبياء كان يستكمل 

يعيص اهلل تبارك وتعاىل يف الباب الواحد فيخرج به من اجلنة، وينبذ به يف بطن احلوت، ثم  

 ال ينجيه إال االعرتاف والتوبة. 

فاعرف أشباه االحبار والرهبان الذين ساروا بكتامن الكتاب وحتريفه فام ربحت  

جتارهتم وما كانوا مهتدين، ثم اعرف أشباههم من هذه االمة الذين أقاموا حروف الكتاب  

وحرفوا حدوده، فهم مع السادة والكربة فإذا تفرقت قادة االهواء كانوا مع أكثرهم دنيا  

طمع وطبع، وال يزال يسمع صوت إبليس   يزالون كذلك يف وذلك مبلغهم من العلم، ال 

عىل ألسنتهم بباطل كثري، يصرب منهم العلامء عىل االذى والتعنيف، ويعيبون عىل العلامء  

 بالتكليف. 

والعلامء يف أنفسهم خانة إن كتموا النصيحة، إن رأواتائها ضاال ال َيدونه، أو ميتا  

تبارك وتعاىل أخذ عليهم امليثاق يف الكتاب أن يأمروا   ال حييونه، فبئس ما يصنعون الن اهلل

باملعروف وبام امروا به وأن ينهوا عام هنوا عنه، وأن يتعاونوا عىل الرب والتقوى وال يتعاونوا  

 عىل االثم والعدوان. 

فالعلامء من اجلهال يف جهد وجهاد إن وعظت قالوا: طغت وإن علموا احلق الذي  

اعتزلوهم قالوا: فارقت وإن قالوا: هاتوا برهانكم عىل ما   تركوا قالوا: خالفت، وإن 

 حتدثون، قالوا: نافقت وإن أطاعوهم قالوا: عصت اهلل عزوجل. 

فهلك جهال فيام ال يعلمون، اميون فيام يتلون، يصدقون بالكتاب عند التعريف  

اهلوى،  ويكذبون به عند التحريف، فال ينكرون، اولئك أشباه االحبار والرهبان، قادة يف 
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 سادة يف الردى. 

وآخرون منهم جلوس بني الضاللة واهلدى ال يعرفون إحدى الطائفتني من  

االخرى، يقولون ما كان الناس يعرفون هذا، وال يدرون ما هو وصدقوا، تركهم رسول  

عىل البيضاء ليلها من هنارها َل يظهر فيهم بدعة وَل يبدل فيهم سنة ال خالف عندهم    اهلل  

، فلام غشى الناس ظلمة خطاياهم، صاروا إمامني داع إىل اهلل تبارك وتعاىل،  وال اختالف

وداع إىل النار، فعند ذلك نطق الشيطان فعىل صوته عىل لسان أوليائه وكثر خيله ورجله،  

وشارك يف املال والولد من أرشكه، فعمل بالبدعة، وترك الكتاب والسنة، ونطق أولياء اهلل  

 واحلكمة.  باحلجة وأخذوا بالكتاب 

فتفرق من ذلك اليوم أهل احلق وأهل الباطل وختاذل وهتادن أهل اهلدى وتعاون  

أهل الضاللة حتى كانت اجلامعة مع فالن وأشباهه، فاعرف هذا الصنف وصنف آخر  

فأبرصهم رأي العني حتيا والزمهم حتى ترد أهلك، فان اخلارسين الذين خْسوا أنفسهم  

 (1)هو اخلْسان املبني( وأهليهم يوم القيامة أال ذلك 

: )بسم اهلل  كتب اإلمام اجلواد رسالة لبعض أصحابه يقول فيها  [ 1966]احلديث: 

الرَحن الرحيم أما بعد فقد جاءين كتابك تذكر فيه معرفة ماال ينبغي تركه، وطاعة من رضا  

اهلل رضاه، فقبلت من ذلك لنفسك ما كانت نفسك مرهتنة لو تركته تعجب إن رضا اهلل  

اعته ونصيحته ال تقبل وال توجد وال تعرف إال يف عباد غرباء، أخالء من الناس، قد  وط

اختذهم الناس سخريا ملا يرموهنم به من املنكرات، وكان يقال: ال يكون املؤمن مؤمنا حتى  

يكون أبغض إىل الناس من جيفة احلامر، ولوال أن يصيبك من البالء مثل الذي أصابنا 
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 ذاب اهلل، وأعيذك باهلل وإيانا من ذلك لقربت عىل بعد منزلتك. فتجعل فتنة الناس كع

واعلم رَحك اهلل أنا ال ننال حمبة اهلل إال ببغض كثري من الناس وال واليته إال  

 بمعاداهتم، وفوت ذلك قليل يسري لدرك ذلك من اهلل لقوم يعلمون. 

عون من ضل  يا أخي إن اهلل عزوجل جعل يف كل من الرسل بقايا من أهل العلم يد

إىل اهلدى ويصربون معهم عىل األذى، َييبون داعي اهلل، ويدعون إىل اهلل؛ فأبرصهم رَحك  

اهلل فإهنم يف منزلة رفيعة وإن أصابتهم يف الدنيا وضيعة، إهنم حييون بكتاب اهلل املوتى  

  ويبرصون بنور اهلل من العمى، كم من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، 

 (1) يبذلون دماءهم دون هلكة العباد، وما أحسن أثرهم عىل العباد وأقبح آثار العباد عليهم(

 اهلادي: اإلمام  عن    الواردة ـ املواعظ والوصايا    9

إنا الظاَل احلاَل يكاد أن يعفى عىل ظلمه  قال اإلمام اهلادي: ) [ 1967]احلديث: 

 (2) (يكاد أن يطفئ نور حقه بسفهه ، وإنا املحقا السفيه ،بحلمه

فامجع له   ،من مجع لك وده ورأيه قال اإلمام اهلادي: )  [ 1968]احلديث: 

 (3)(طاعتك

 (4) (من هانت عليه نفسه فال تأمن رشهقال اإلمام اهلادي: )   [ 9691]احلديث:  

الدنيا سوق ربح فيها قوم وخْس  قال اإلمام اهلادي: ) [ 1970]احلديث: 

 (5)(آخرون 

  ، من اتقى اهلل يتاقى أوَّص اإلمام اهلادي بعض أصحابه، فقال: )   [ 1971]احلديث:  
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ومن أسخط اخلالق فأيقْن   ،من أطاع اخلالق َل يبال بسخط املخلوقو ، ومن أطاع اهلل يطاع

وأناى   ،وإنا اخلالق ال يوصف إال بام وصف به نفسه  ، أن حُيلا به اخلالق سخَط املخلوق

ه ، احلواس أن تدركه ُيوصف اخلالق الذي تعجز    ،واألوهام أن تناله واخلطرات أن حتدا

نأى يف   ،وتعاىل عام ينعته الناعتون  ،جلا عام يصفه الواصفون  ،واألبصار عن اإلحاطة به

..  ؟كيف: كياف الكيف فال ُيقال ، ويف ُقربه بعيد ،فهو يف نأيه قريب  ، وقُرب يف نأيه  ، قربه

َل   ،هو الواحد األحد الصمد ،منقطع الكيفية واألينية .. إذ هو ؟أين: وأيان األين فال ُيقال 

 (1)(أم كيف يوصف بكنهه  ، فجلا جالله ،يلد وَل يولد وَل يكن له كفوًا أحد

من ريض عن نفسه كثر الساخطون عليه..  قال اإلمام اهلادي: ) [ 1972]احلديث: 

ة النفس وشدة القنوط.. والراكب احلرون   ، الغنى قلة َتنياك والرضا بام يكفيك والفقر رشا

 (2)(باألعامل اآلخرةواجلاهل أسري لسانه.. الناس يف الدنيا باألموال ويف  ، أسري نفسه

 (3) (املقادير ُتريك ما َل خيطر ببالكقال اإلمام اهلادي: )  [ 9731]احلديث:  

وحيلال العقدة    ،القديمة املراء ُيفسد الصداقة  قال اإلمام اهلادي: )  [ 1974]احلديث:  

 (4)(واملغالبة أسا أسباب القطيعة  ،وأقلا ما فيه أن تكون فيه املغالبة  ، الوثيقة

العقوق ثْكل من َل  : )لرجل ذم إليه ولدا  اهلاديقال اإلمام  [ 1975]احلديث: 

 (5) (ُيثكل

واجلوع يزيد يف طهْيب   ،السهر ألذا للمنام قال اإلمام اهلادي: ) [ 1976]احلديث: 

 (6)(الطعام
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وال طبيب   ،اذكر مرصعك بني يدي أهلكقال اإلمام اهلادي: ) [ 1977]احلديث:  

  (1) (وال حبيب ينفعك ، يمنعك

وأمجُل من اجلميل   ،خري من اخلري فاعلهقال اإلمام اهلادي: ) [ 1978]احلديث: 

 (2) (وأهول من اهلول راكبه ، ورشا من الرشا جالبه ،وأرجح من العلم حامله  ، قائله

رت عليه: )للمتوكل   قال اإلمام اهلادي  [ 1979]احلديث:     ، ال تطلب الصفا ممن كدا

فإنام قلب غريك كقلبك   ، وال النصح ممن رصفت سوء ظنك إليه ،وال الوفاء ملن غدرت به

 (3) (له

والتمسوا   ،بحسن جماورهتا القوا النعم قال اإلمام اهلادي: ) [ 1980]احلديث: 

وأمنع َشء ملا   ،واعلموا أنا النفس َأقبُل َشء ملا ُأعطهَيْت  ،الزيادة فيها بالشكر عليها 

 (4) (ُمنهَعْت 

َأقبهْل  : )لشخص قد أكثَر من إفراط الثناء عليه  قال اإلمام اهلادي  [ 1981]احلديث:  

لت من أخيك يف حمل الثقة فاعدل  وإذا حل، فإنا كثرة املََلق َيجم عىل الظاناة ،عىل ما شأنك

. املصيبة للصابر واحدة، وللجازع اثنتان، العقوق ثكل من َل  .عن امللق إىل حسن النية 

يثكل، احلسد ماحي احلسنات والدهر جالب املقت، والعجب صارف عن طلب العلم داع  

هاء  إىل الغمط واجلهل، والبخل أذم االخالق، والطمع سجية سيئة، واهلزء فكاهة السف

 (5)(وصناعة اجلهال، والعقوق يعقب القلة وتؤدى إىل الذلة 

يبكي وَيزع من  رآه ريض من أصحابه ملقال اإلمام اهلادي  [ 1982]احلديث: 
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رت وتأذايت   هلليا عبد ا)  املوت: ختاف من املوت ألناك ال تعرفه، أ رأيتك إذا اتاسخت وتقذا

من كثرة القذر والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أنا الغسل يف َحاام يزيل  

ذلك كلاه أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ أو ما تكره أن ال تدخله فيبقى ذلك  

 (عليك؟

 . هلل بن رسول ااقال: بىل يا 

م، وهو آخر ما بقي عليك من َتحيص ذنوبك  فذ)قال:  اك املوت هو ذلك احلاما

وتنقيتك من سيائاتك، فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد نجوت من كلا غما وهما وأذى  

، فسكن الرجل ونشط واستسلم وغمض عني نفسه ومىض  ( ووصلت إىل كلا رسور وفرح 

 .(1)لسبيله 

 العسكري: م  اإلما عن    الواردة ـ املواعظ والوصايا    10

  ، ليست العبادة كثرة الصيام والصالةقال اإلمام العسكري: ) [ 1983]احلديث: 

 (2)(وإناام العبادة كثرة التفاكر يف أمر اهلل

  ، وأيام معدودة  ، إنكم يف آجال منقوصةقال اإلمام العسكري: )   [ 1984]احلديث:  

لكل زارع ما  ،ومن يزرع رشا حيصد ندامة ،من يزرع خريا حيصد غبطة  ،واملوت يأيت بغتة 

ر له ،ال يسبق بطيء بحظه ،زرع   ، من ُأعطي خريا فاهلل أعطاه ، وال يدرك حريص ما َل يقدى

 (3)(ومن ُوقي رشا فاهلل وقاه

وفم احلكيم يف   ،قلب األَحق يف فمهقال اإلمام العسكري: )  [ 1985]احلديث: 
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 (1) (قلب

ى يف طهوره كان كناقضه قال اإلمام العسكري: )   [ 9861:  ]احلديث   (2)(من تعدا

  ، اإليامن باهلل:  خصلتان ليس فوقهام َشء قال اإلمام العسكري: )   [ 1987]احلديث:  

 (3)(ونفع اإلخوان 

جرأة الولد عىل والده يف صغره تدعو  قال اإلمام العسكري: ) [ 1988]احلديث: 

 (4)(إىل العقوق يف كربه

رياضة اجلاهل وَردا املعتاد عن عادته  قال اإلمام العسكري: ) [ 1989]احلديث: 

 (5)(كاملعجز

 (6)(ال تكرم الرجل بام يشق عليه قال اإلمام العسكري: )   [ 9901]احلديث:  

 (7)(ما من بلية إال وهلل فيها نعمة حتيط هبا قال اإلمام العسكري: )  [ 9911]احلديث:  

ما أقبح باملؤمن أن تكون له رغبة  اإلمام العسكري: )قال  [ 1992]احلديث: 

 (8) (ُتذله

من َمَدح غري املستحق فقد قام مقام  قال اإلمام العسكري: )  [ 1993]احلديث: 

 (9) (املتهم

إنا الوصول إىل اهلل عز وجل سفر ال  قال اإلمام العسكري: ) [ 1994]احلديث: 
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 (1)(حيسن أن يعطي يدرك إال بامتطاء الليل.. من َل حيسن أن يمنع َل 

وال َتازح فُيجرتأ    ،ال َتار فيذهب هباؤكقال اإلمام العسكري: )  [ 1995]احلديث:  

 (2)(عليك

َل   ، من ريض بدون الرشف من املجلس قال اإلمام العسكري: ) [ 1996]احلديث: 

 (3)(يزل اهلل ومالئكته يصلاون عليه حتى يقوم 

ليتني ال  : الذنوب التي ال ُتغفرمن قال اإلمام العسكري: ) [ 1997]احلديث: 

 (4) (أؤاخذ إال هبذا

اإلرشاك يف الناس أخفى من دبيب  قال اإلمام العسكري: ) [ 1998]احلديث: 

 (5)(النمل عىل املسح األسود يف الليلة املظلمة

أقرب إىل اسم   ، بسم اهلل الرَحن الرحيمقال اإلمام العسكري: )  [ 1999]احلديث:  

 (6)(اهلل األعظم من سواد العني إىل بياضها 

جاٌر إن  : من الفواقر التي تقصم الظهرقال اإلمام العسكري: ) [ 2000]احلديث: 

 (7)(وإن رأي سيئة أفشاها  ، رأى حسنة أخفاها 

إنا للسخاء مقدارا فإن زاد عليه فهو  قال اإلمام العسكري: ) [ 2001]احلديث: 

  ، ولالقتصاد مقدارا فإن زاد عليه فهو بخل ،وللحزم مقدارا فإن زاد عليه فهو جُبن ،رسف

فإن زاد عليه فهو هتور.. كفاك أدبا جتنابك ما تكره من غريك.. احذر   ، وللشجاعة مقدارا
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  ، كل ذكي ساكن الطرف.. ولو عقل أهل الدنيا خربت.. خري إخوانك من نيس ذنبك إليه

وحسن العقل مجال   ،هر عداوته.. حسن الصورة مجال ظاهر أضعف األعداء كيدا من أظ

من أنس باهلل استوحش من الناس، من َل يتق وجوه الناس َل يتق اهلل، جعلت  ، باطن

اخلباثت يف بيت وجعل مفتاحه الكذب، إذا نشطت القلوب فأودعوها وإذا نفرت  

كثر املنام رأى  فودعوها. اللحاق بمن ترجو خري من املقام مع من ال تأمن رشه، من أ

 (1) (حالماأل

ادفع املسألة ما وجدت التحمل  قال اإلمام العسكري: ) [ 2002]احلديث: 

ويورث   ،واعلم أنا اإلحلاح يف املطالب ُيسلب البهاء  ،فإنا لكل يوم رزقا جديدا ،يمكنك

فام أقرب الصنيع من   ، فاصرب حتى يفتح اهلل لك بابا يسُهل الدخول فيه ، التعب والعناء

رَي نوع من أدب اهلل .. واألمن من اهلارب املخوف  ،امللهوف  واحلظوظ   ،فربام كانت الغه

واعلم أنا املدبار لك أعلم  .. وإنام تناهلا يف أواهنا  ، فال تعجل عىل ثمرة َل تدرك ، مراتب

وال تعجل   ، فثق بخريته يف مجيع أمورك يصلح حاُلك ، بالوقت الذي يصلح حالك فيه

 (2)(وخيشاك القنوط ،فيضيق قلبك وصدرك ، بحوائجك قبل وقتها 

والناس يفا عىل   ،إنام خاطب اهلل العاقلقال اإلمام العسكري: ) [ 2003]احلديث: 

غري شاكا وال   ، متعلٌق بفرع األصل ،متمسٌك باحلق ،املستبرص عىل سبيل نجاة: طبقات

فهم كراكب البحر يموج عند   ، . وطبقة َل تأخذ احلق من أهله .ال َيد عني ملجأ ، مرتاب

شأهنم الرد عىل أهل احلق   ،موجه ويسكن عند سكونه.. وطبقة استحوذ عليهم الشيطان

فإنا الراعي إذا   ،فدْع من َذَهب يمينا وشامال  ، ودفع احلق بالباطل حسدًا من عند أنفسهم
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فإهنام يدعوان إىل    ..وإياك واإلذاعة وطلب الرئاسة   ،ن َيمع غنمه مجعها بأهون سعيأراد أ

 (1)(اهللكة

  ، أوصيكم بتقوى اهللموصيا أصحابه: )  قال اإلمام العسكري  [ 2004]احلديث: 

وأداء األمانة إىل من ائتمنكم من برا أو   ، وصدق احلديث ،واالجتهاد هلل ، والورع يف دينكم 

واشهدوا    ،صلاوا يف عشائرهم   ، فبهذا جاء حممد    ،وحسن اجلوار   ،د وطول السجو  ،فاجر

فإنا الرجل منكم إذا ورع يف دينه وصدق يف    ،وأداوا حقوقهم   ، وعودوا مرضاهم  ، جنائزهم

اتقوا اهلل  ، وفيْسين ذلك  ؛هذا شيعي: وَحُسن خلقه من الناس قيل  ،وأدى األمانة ،حديثه 

وا إلينا كل مودة  ، وال تكونوا شينا  ،وكونوا زينا  فإنه ما قيل فينا   ، وادفعوا عنا كل قبيح ،جرا

وقرابة   ،لنا حق يف كتاب اهلل . وما قيل فينا من سوء فام نحن كذلك.  ،من َحسٍن فنحن أهله

عيه أحد غرينا إال كذاب ،من رسول اهلل  أكثروا ذكر اهلل وذكر املوت   ، وتطهري من اهلل ال يدا

احفظوا  .  فإنا الصالة عىل رسول اهلل عرش حسنات.  ، رآن والصالة عىل النبي  وتالوة الق

 (2)(وأقرأ عليكم السالم  ،واستودعكم اهلل ، ما وصياتكم به

سرتنا اهلل  بعض أصحابه يقول: )إىل  كتب اإلمام العسكري  [ 2005]احلديث: 

ونحن بحمد اهلل   ،فهمت كتابك يرَحك اهلل  ،وتوالك يف مجيع أمورك بصنعه  ،وإياك بسرته

ونعتدا   ، وفضله لدَيم ، وُنْسا بتتابع إحسان اهلل إليهم ،ونعمته أهل بيت نرقا عىل أوليائنا 

ممن قد رَحه   ـ فأتما اهلل عليك وعىل من كان مثلك    ، بكل نعمة ينعمها اهلل تبارك وتعاىل عليهم

ه بصري وإن جلا أمرها   ـ وليس من نعمة    ،وقدر َتامه نعمته دخوُل اجلنة   ،نعمته   ـ تك  اهلل وبرصا

ست أسامؤه عليها مؤدا شكرها  ـ وَعُظم خطرها  احلمد هلل  : وأنا أقول ،إال واحلمد هلل تقدا
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اك من اهللكة ،أفضل ما ََحهده حامده إىل أبد األبد ل   ، بام منا اهلل عليك من رَحته ونجا وسها

عظيٌم   ، صعٌب مسلكها  ،شديٌد أمرها  ، بة.. وأيم اهلل إهنا لعقبة كؤودسبيلك عىل العق

قديٌم يف الزبر األوىل ذكرها.. ولقد كانت منكم يف أيام املايض إىل أن مىض لسبيله   ،بالؤها 

 وال مسددي التوفيق.   ، كنتم فيها عندي غري حممودي الرأي ،ويف أيامي هذه أمور 

.  أعمى وأضل سبياًل. اآلخرةدنيا أعمى فهو يف فاعلم يقينًا أنه من خرج من هذه ال

وذلك قول اهلل يف حمكم كتابه    ، ليس تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي يف الصدورف

رًيا ) ﴿: حكاية عن الظاَل إذ يقول َتنهي َأْعَمى َوَقْد ُكنُْت َبصه َ َحرَشْ
( َقاَل َكَذلهَك  125َربِّ َله

يَتَها وَ  وأي آية أعظم من   ، [ 126 ـ  125]طه:  ﴾ (126َكَذلهَك اْلَيْوَم ُتنَْسى )َأَتْتَك آَياُتنَا َفنَسه

من بعد من سلف من آبائه األولني    ، وشهيده عىل عباده  ،وأمينه يف بالده  ، حجة اهلل عىل خلقه

 وآبائه اآلخرين الوصيني عليهم أمجعني السالم ورَحة اهلل وبركاته.   ،النبيني 

وبالباطل    ، عن احلق تصدفون  ، وأين تذهبون كاألنعام عىل وجوهكم  ،فأين ُيتاه بكم

فام جزاء    ، أو تكونون ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض   ، وبنعمة اهلل تكفرون  ، تؤمنون

  ، الباقية   اآلخرةوطول عذاب يف    ،من يفعل ذلك منكم ومن غريكم إالا خزي يف احلياة الدنيا 

   . وذلك واهلل اخلزي العظيم

َل يفرض ذلك عليكم حلاجة منه   ، بمناه ورَحته ملاا فرض عليكم الفرائض إنا اهلل

وليبتيل ما يف   ، ليمْيز اخلبيث من الطيب  ، عليكم  ـ ال إله إالا هو  ـ بل رَحة منه  ، إليكم

ص ما يف قلوبكم ، صدوركم   ، ولتتفاضل منازلكم يف جناته ، لتسابقوا إىل رَحة اهلل  ، وليمحا

وجعل لكم    ،والصوم والوالية   ، وإيتاء الزكاة  ،إقام الصالة و  ، ففرض عليكم احلج والعمرة

واألوصياء من ولده   لوال حممد  ، بابًا تستفتحون به أبواب الفرائض ومفتاحًا إىل سبيله

فلاما منا   ،وهل ُتدَخُل مدينٌة إالا من باهبا  ،ال تعرفون فرضًا من الفرائض ،لكنتم حيارى
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اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دهينَُكْم َوَأَْتَْمُت  ﴿: ال اهلل يف كتابهق ،عليكم بإقامة األولياء بعد نبياكم

ْساَلَم دهينًا  يُت َلُكُم اإْله   ، ففرض عليكم ألوليائه حقوقاً  ، [3]املائدة:  ﴾ َعَلْيُكْم نهْعَمتهي َوَرضه

  ، ليحلا لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومآكلكم ومشاربكم  ،أمركم بأدائها 

َة يفه اْلُقْرَبى ﴿ : قال اهلل  واعلموا أنا   ، [23]الشورى:  ﴾ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيهه َأْجًرا إهالى املََْودى

. ولقد طالت  .ال إله إالا هو  ،واهلل الغني وأنتم الفقراء  ،من يبخل فإناام يبخل عن نفسه

 املخاطبة فيام هو لكم وعليكم.  

اً  ، ولوال ما حيبا اهلل من َتام النعمة من اهلل عليكم وال سمعتم مناي   ،ملا رأيتم يل خطا

طوا يف جنب   ، حرفًا من بعد ميضا املايض وأنتم يف غفلة مماا إليه معادكم.. وإياكم أن تفرا

 فتكونوا من اخلارسين.   ..اهلل

فقد أمركم اهلل بطاعته    ، رغب عن طاعة اهلل وَل يقبل مواعظ أوليائه   فبعدًا وسحقًا ملن

َم اهلل ضعفكم وغفلتكم وصربكم عىل أمركم  ، وطاعة رسوله وطاعة أويل األمر فام أغرا    ، رحه

عت   ،ولو فهمت الصما الصالب بعض ما هو يف هذا الكتاب ،اإلنسان برباه الكريم  لتصدا

  إىل طاعة اهلل.  ورجوعاً  ،قلقًا وخوفًا من خشية اهلل 

ى ا﴿اعملوا ما شئتم  ه اْلَغْيبه   هللَفَسرَيَ دهوَن إهىَل َعاَله ُنوَن َوَسرُتَ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْْؤمه

 َفُينَبُِّئُكْم بهاَم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ 
َهاَدةه واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل    ،[105]التوبة:    ﴾َوالشى

 (1) (حممد وآله أمجعني
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 هذا الكتاب 

يضم هذا الكتاب ألفي حديث من أحاديث املواعظ والوصايا، والتي يدخل أكثرها  

 أعطيت جوامع الكلم، واخترص يل الكالم اختصارا(  )  يف قوله:  فيام أشار إليه رسول اهلل  

وقد دفعنا إىل ختصيصه هبذا اجلزء، وهبذا الرتتيب، أنا رأينا أن املواعظ والوصايا  

واألحاديث الواردة بشأهنا من أحسن املصادر التي يتحقق هبا معنيان، كالمها وردت به  

 الرشيعة، ودل عليه العقل: 

؛ فهو دورمها يف حتقيق اهلداية والصالح والتقوى، ذلك أهنام يرققان  األول أما 

وع عليها،  القلوب، ويوفران هلا القابلية لتقبل التعاليم اإلهلية، ولذلك ال يصح أن ُتقدم الفر

 فالفروع ال تنبني إال عىل األصول. 

؛ فدورمها فيام هتدف إليه هذه السلسلة، وهو حتقيق الوحدة اإلسالمية،  الثاين وأما 

وذلك بسبب اشتامهلا عىل القضايا الكلية والكربى التي جاءت هبا األديان مجيعا دون  

 ديان واملذاهب. اخلوض يف تفاصيل الفروع، والتي يقع اخلالف فيها عادة بني األ

وبناء عىل هذا كان هذا الكتاب، الذي يشمل مواعظ ووصايا النبوة واإلمامة من  

أحسن املصادر احلديثية التي جتمع األمة.. ذلك أن األحاديث الواردة فيه تشكل القواسم  

 املشرتكة الكربى التي تتفق عليها األمة بمدارسها مجيعا. 

اء األنبياء واألديان مجيعا لتحقيقها يف الواقع،  بل إهنا تشكل القواسم الكربى التي ج

 كام أشار اهلل تعاىل إىل ذلك عند ذكره لوصاياه ألنبيائه وللبرشية. 
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